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Introductie 

Over Bruggen naar kunst zo heten de plannen van de gemeente Nijmegen over kunst. De gemeente 

ziet in kunst de kracht om – net als bruggen – te verbinden. “Die verbindende kracht komt tot 

uitdrukking in kunstprojecten die mensen met mensen in contact brengen of mensen met plekken 

die ingrijpend veranderen of veranderd zijn. Doel is om kunst te realiseren die voortkomt uit de 

wensen en verlangens van de mensen uit de stad“.1 De gemeente wil dus graag dat mensen 

betrokken zijn bij wat er in Nijmegen te zien is. Hoe zou je het vinden als jij mocht kiezen welk beeld 

in de stad geplaatst zou worden? 

   

 Onbekend   Onbekend   Onbekend, Palm Beach, Florida 

Bij dit project gaan jullie niet alleen nadenken over welke kunstwerken in de stad je aanspreken, je 

gaat zelf een ontwerp maken voor een kunstwerk op basis van geometrische vormen:  

     

H. Visch, Marathonbeeld, R’dam- G. Hart, Sculpture Barn Raising, Central Park  NY- R. Roeloffs, Möbius Double, Leeuwarden 

Dit betekent echter niet dat het kunstwerk helemaal abstract moet worden, zolang er een wiskundig 

idee ten grondslag ligt aan de vorm mag het ook (semi)figuratief:  

   

Anthony Gormley, Exposure, Lelystad  Sui Jianguo, Den Haag 

In dit boekje zijn per les de opdrachten uitgewerkt. Veel succes! 

                                                           
1 Gemeente Nijmegen (2011). ‘Beleid voor kunstopdrachten 2011-2013’ in: 

http://www2.nijmegen.nl/wonen/vrije_tijd__cultuur/beeldende_kunst/kunstbeleid (21-01-2012).  

http://www2.nijmegen.nl/wonen/vrije_tijd__cultuur/beeldende_kunst/kunstbeleid
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Foto-opdracht: Huiswerk voor les 2 

Deze opdracht is ter voorbereiding op het project Nijmegen als kunstvitrine waar jullie binnenkort 

mee starten. De opdracht bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder het bezichtigen van 

verschillende kunstwerken in Nijmegen. Dit vraagt voorbereidingstijd, houdt hier rekening mee. 

1. Vorm een drietal. 

2. Schrijf je in voor een stadsdeel in Nijmegen. Bekijk de plattegrond en lijst met kunstwerken 

behorende bij dat deel van de stad. N.B. Er zijn 4 gebieden rond de binnenstad waarvoor jullie je 

kunnen inschrijven. Per gebied kunnen max. 3 groepjes zich inschrijven!).  

3. Spreek samen een moment af om de kunstwerken van de lijst te bezoeken en denk na over de 

onderstaande vragen. Let op: soms kan een kunstwerk ook een onderdeel vormen van een gebouw.  

4. a. Kies 1 kunstwerk uit dat je mooi of erg passend in de omgeving vindt. 

b. Kies 1 kunstwerk dat je niet mooi of passend vindt.  

c. Maak een heldere foto van beide kunstwerken en zorg ervoor dat iedereen op een van de 

foto’s samen met een van de  kunstwerken te zien is! 

5. Kies bij beide kunstwerken 3 manieren uit om het fotograferen: Zorg dat uit de foto blijkt wat jullie 

bedoelen, let dus op de camerahoogte, de hoek en de afstand tot het kunstwerk.  

a. Maak een foto waarin het kunstwerk sterk contrasteert met of juist erg aansluit bij de 

omgeving. Let op kleuren, materialen, vormen etc. 

b. Maak een foto waarbij een detail uit het kunstwerk dat jullie wel/niet aanspreekt naar voren 

komt: Wat wil dit jullie zeggen? 

c. Maak een foto waaruit de lichtinval duidelijk wordt (staat het beeld bijvoorbeeld in een hoekje 

en heeft het daardoor vooral schaduw? Staat er een spotje onder?). 

d. Maak een foto waaruit de verhouding (hoog - laag/breed - smal) van het kunstwerk ten 

opzichte van de omgeving duidelijk wordt.  

e. Maak een foto waarin de nadruk ligt op het kleur- of materiaalgebruik in het kunstwerk: hoe 

verhouden deze kleuren/materialen zich tot de omgeving? 

f. Maak bij een abstract kunstwerk een foto waarin de opvallendste vorm naar voren komt. 

6. Werk jullie bevindingen per kunstwerk kort uit op papier. Zorg dat je hier in ieder geval 

beantwoordt waarom jullie de gekozen kunstwerken wel/niet mooi vinden. Betrek in je 

antwoord de uitwerkingen van onderdeel 5.  

7. Zoek op internet informatie over de 2 gekozen kunstwerken. Wat heeft de kunstenaar getracht 

uit te drukken met het kunstwerk? Komt dit overeen met jullie bevindingen? Maak bijvoorbeeld 

gebruik van Kunst op straat in Nijmegen: http://www.nijmegen.nl/kos/ 

8. Neem de foto’s (of je mobieltje) en de uitwerking op papier mee naar les 2! 

 

http://www.nijmegen.nl/kos/
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Locaties van de kunstwerken 

 

1. Rond het Karel de Grote de College en het station

A. Kunstenaar: Vera v Hasselt 

Titel: Vierdaagse monument 

Jaar: 1966 

 

B. Kunstenaar: Cor Litjens 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1995 

 

C. Kunstenaar: Auke de Vries 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1991 

 

D. Kunstenaar: Carel Visser 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1991 

 

E. Kunstenaar: Sigurdur 

Gudmundsson 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1989  

 

F. Kunstenaar: Cor Beugeling 

Titel: Wording 

Jaar: 1982 

 

G. Kunstenaar: Hans van 

Lunteren 

Titel: Sculpturen en 

omgevingsvormgeving 

Jaar: 1989 

 

 

 

H. Kunstenaar: Hans Vos 

Titel: Huisraad 

Jaar: 1994 

 

I. Kunstenaar: Albert Meertens 

Titel: Meisje met vogels 

Jaar: 1969 

 

J. Kunstenaar: Ronald Tolman 

Titel: De blauwe diender 

Jaar: 2000 
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2. Rond het museum het Valkhof 

A. Kunstenaar:  Ari Berkulin 

Titel: Sculptuur 

Jaar:  1995 

 

B. Kunstenaar: Carel Lanters 

Titel: Kastanjedroom 

Jaar: 2006 

 

C. Kunstenaar:  Narcisse Tordoir 

Titel: - 

Jaar:  1999 

 

D. Kunstenaar: Raf Verjans 

Titel: Billennium monument 

Jaar: 1987 

E. Kunstenaar: Peter van de Locht 

Titel: Twee zuilen 

Jaar:  1986 

 

F. Kunstenaar: Yvonne Kracht 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1978 

 

G. Kunstenaar: Jo Gijsen 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1982 

 

 

 

 

H. Kunstenaar: Leo Hutjens 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1987 

 

I. Kunstenaar: Thijs van Kimmenade 

Titel: Siamese Stoel 

Jaar: 1982 

 

J.. Kunstenaar: Peter van de Locht 

Titel: Kern, beweging en relaties. 

Jaar:  1976 
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3. In de omgeving  van Plein 1944

A. Kunstenaar: Ronald Tolman 

Titel: Pierson Monument 

Jaar: 1988 

 

B. Kunstenaar: Edith Imkamp – van 

der Does de Willebois 

Titel: Entr’acte 

Jaar: 1975 

 

C. Kunstenaar: Pieter d’Hont 

Titel: Ponyrijden 

Jaar: 1967 

 

D. Kunstenaar: Stichting Nox 

Titel: Korfmacher 

Jaar: 2008 

 

E. Kunstenaar: Oscar Goedhart 

Titel: Schikgodinnen 

Jaar: 1974 

 

F. Kunstenaar: Henk Visch 

Titel: De Schommel 

Jaar: 2000 

 

G. Kunstenaar: Stichting NOX 

Titel: Tafel 

Jaar:  2007 

 

H. Kunstenaars: Johan Goedhart & 

Paul van der Hoek 

Titel: Omgevingsvormgeving 

Jaar: 1984 

 

I. Kunstenaar: Ed van Teeseling 

Titel: De Gouden Engel 

Jaar: 1980 

 

J. Kunstenaar: Bas Maters 

Titel: Joris Ivensmonument 

Jaar: 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Rond de Grote Markt en de benedenstad 

A. Kunstenaar: Oscar Goedhart 

Titel: Sculptuur 

Jaar: 1978 

 

B. Kunstenaar: Marc Ruygrok 

Titel: WAT-ER-IS 

Jaar: 2000 

 

C. Kunstenaar: Marie Andriessen 

Titel: Monument voor de 

burgerslachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog 

Jaar: 1959 

 

D. Kunstenaar: Klaus van de Locht 

Titel: Afsluitpaal Habakuk 

Jaar: 1987 

E. Kunstenaar: Christiaan Paul 

Damsté 

Titel: Omgevingsvormgeving 

Jaar: 1983 

 

F. Kunstenaar: Petra Hartman 

Titel: Kunstvitrine 

Jaar: 1995 

 

G. Kunstenaar: Ed van Teeseling 

Titel: Vrouw uitkijkend over water 

Jaar:1982 

 

H. Kunstenaar: Paul de Swaaf 

Titel: Wachteres 

Jaar: 1983 

I. Kunstenaar: Klaus van de Locht & 

Jaap van Hunen 

Titel: Labyrinth 

Jaar: 1982 

 

J. Kunstenaar: Peter van de Locht 

Titel: Architectuur der natuur 

Jaar: 1983 

 

K. Kunstenaar: Julius Popp 

Titel: bit.recurrence 

Jaar: 2009 (met name in schemer 

goed te zien) 
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Les 1 

Opdracht bij onderdeel 1 – instap  

Geef in de plattegrond van Nijmegen aan, waar je denkt dat deze kunstwerken zich bevinden. Schrijf 

de letters van de kunstwerken in de plattegrond. 
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Opdracht bij onderdeel  4 - discussie 

Zoek met je groepje voor iedere stelling 2 voor- en 2 tegenargumenten. Bedenk daarna met je 

groepje of je uiteindelijk voor of tegen de stelling bent. 

 

Stelling A  

Kunst in de openbare ruimte moet een praktische functie hebben (bijvoorbeeld een bankje) 

 
Voor 
1. 
 …………………………………………………………………………............. 
 

- ………………………………………………………………………………………. 
-  
- 2. 

………………………………………………………………………………………. 
-  
- ………………………………………………………………………………………. 

 
Tegen  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wij zijn voor/tegen deze stelling omdat: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Stelling B 
De natuur is mooi genoeg, daar hoeft geen kunst aan toegevoegd te worden. 

 
Voor 
1. 
 …………………………………………………………………………............. 
 

- ………………………………………………………………………………………. 
-  
- 2. 

………………………………………………………………………………………. 
-  
- ………………………………………………………………………………………. 

 
Tegen  

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wij zijn voor/tegen deze stelling omdat: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Stelling C 
Iedereen die een kunstwerk in de openbare ruimte ziet, moet meteen kunnen snappen wat het 
betekent. (Bij onderstaand plaatje is dat niet zo) 

 
Voor 
1. 
 ………………………………………………………………………….................... 
 

- ……………………………………………………………………………………………. 
-  
- 2. ………………………………………………………………………………………… 
-  
- ……………………………………………………………………………………………. 

 
Tegen  
 
1. 
 …………………………………………………………………………................ 
 

- …………………………………………………………………………………………… 
 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Wij zijn voor/tegen deze stelling omdat: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Stelling D 
Voordat een kunstwerk geplaatst wordt, moet er overlegd worden met de buurtbewoners.  

 
Voor 
1. 
………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
 
2. …………………………………………………………………………….. 
 

- ………………………………………………………………………………… 
-  
-  
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Tegen  
 
1.  …………………………………………………………………………............................................................................. 

 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Wij zijn voor/tegen deze stelling omdat: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
   Mischa Lemmens, Het Baken, Emmeloord 

  
 
 

 

 

 

 

http://karmijntekst.files.wordpress.com/2010/05/baken1.jpg
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Les 2 

Zoek je drietal op waarmee je de foto-opdracht hebt gemaakt. Jullie hebben een foto gemaakt van 

een kunstwerk dat je niet erg mooi of passend vondt op die plek. Voor deze plek gaan jullie de 

komende lessen nadenken over hoe een nieuw kunstwerk eruit kan zien. In deze les denken jullie na 

over Kwon’s 3 benaderingswijzen van kunst in de openbare ruimte. Een kort overzicht van de 

informatie: 

1. Het kunst-in-de-publieke-ruimte-model: (art-in-public-places-mode) 

Het verplaatsen van kunst uit de musea naar de straat om de stad te verlevendigen.  

2. Het kunst-áls-publieke-ruimte-model: (art-as-public-spaces-approach) 

Kunst die van betekenis is voor de omgeving (functioneel) of aansluit bij de omgeving. 

Bijvoorbeeld een kunstzinnig parkbankje.  

3. Het kunst-in-het-algemene-belang-model: (art-in-the-public-interest-model) 

Kunst die probeert de inwoners betrokken te maken bij hun stad. Het kunstwerk wordt een 

middel om andere (sociale) doelen te bereiken.  

 

Beantwoord de volgende vragen: 

1. Vanuit welke van de 3 benadering zou het kunstwerk dat jullie wel mooi vonden gemaakt zijn? 

Waaruit blijkt dat? 

Was het kunstwerk bijvoorbeeld een poging om aan te sluiten bij de omgeving? Of probeerde het de 

betrokkenheid van mensen op te roepen? Is dit volgens jullie wel/niet gelukt?  

2. Vanuit welke van de 3 benaderingen zou het kunstwerk dat jullie niet mooi vonden gemaakt zijn? 

Waaruit blijkt dat? 

3. Welke benaderingswijze spreekt jullie zelf het meeste aan? 

Vinden jullie dat het ontwerp vooral een kunstzinnige inslag moet hebben? Of moet het juist erg passen in 

de omgeving? Denken jullie dat het kunstwerk de bewoners zal aanspreken? 

Kies 1 van de benaderingswijzen en beschrijf kort waarom jullie dit uitgangspunt belangrijk vinden bij 

het maken van een ontwerp. Bewaar deze notities, want de uitwerking van deze vragen komt terug 

in het voorlopige plan dat jullie in les 6 inleveren.  

       
Maree Blok & Bas Lugthart, de Verhalenverteller  Hans Vos, Huisraad, Nijmegen  
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Les 3  

Opdracht 1 Rinus Roelofs 

In tweetallen ga je in de mediatheek de site van de kunstenaar Rinus Roelofs bekijken. Deze 

kunstenaar gebruikt wiskundige vormen als basis voor zijn kunstwerken.  

 Ga naar de site www.rinusroelofs.nl  

Klik vervolgens op het onderdeel sculptures (bovenin de balk) 

 Bekijk verschillende sculpturen en kies er dan één die jullie mooi vinden. 

 Beantwoordt de volgende vragen 

 

A. Wat vinden jullie mooi aan dit kunstwerk? 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

B. Kun je zien op welke basisvorm dit kunstwerk is gebaseerd? Probeer het hier te tekenen (bv. een 

driehoek of een vierkant) Sommige vormen zijn lastig. Probeer dan te tekenen hoe ze er 

ongeveer uitzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rinusroelofs.nl/
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C. Kun je zien hoeveel van deze basisvormen gebruikt zijn om tot het eindresultaat te komen? Maak 

anders een schatting. 

Het kunstwerk bestaat uit ………… keer de basisvorm. 

 

D. Hoe zijn de verschillende onderdeel tot één geheel gemaakt? 

(Zijn ze bv. in elkaar geschoven, op elkaar gestapeld, naast elkaar gezet) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

E. Kun je zien waar het kunstwerk staat? Beschrijf dan de omgeving. (Staat er geen omgeving op de 

foto, ga dan naar vraag F.) 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

F. Vinden jullie het kunstwerk goed bij de omgeving passen? Waarom wel of niet? 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

G. In welke omgeving zou jij dit kunstwerk plaatsen? Waarom?  

Zou je het in de stad of op het platteland neerzetten?  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Staan er veel gebouwen in de omgeving?  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 Welke kleuren vind je in de omgeving? Bv. groen van de natuur, grijs van gebouwen of blauw van water. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Zijn er veel strakke lijnen in de omgeving? Bijvoorbeeld van rechthoekige gebouwen.  

Of juist meer organische vormen? Ronde vormen uit de natuur, zoals een rivier. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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Leg uit waarom je voor deze opties kiest? 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

H. Ga in de balk bovenaan naar animation. Kies een animatie en beantwoordt dan de volgende 

vragen.  

Wat is de basisvorm die gebruikt wordt in deze animatie? Teken deze hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Omschrijf wat er gebeurt met deze vorm tijdens de animatie?  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

J. Welke vorm wordt er gemaakt van al deze basisvorm samen? Teken het beeld in de animatie na 

op het moment dat alle onderdelen zich het dichtst bij elkaar bevinden. Doe vervolgens het 

zelfde voor het moment dat alle onderdelen het verst uit elkaar zijn. 
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 Dichtst bij elkaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verst uit elkaar 
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Opdracht 2 Geometrische vormen 

Voor deze opdracht heb je 5 vellen met de figuur hiernaast erop nodig, pak er 1 van 

elke kleur. 

1. Knip de alle vierkantjes uit. Je hebt nu als het goed is 30 vierkantjes, 6 van 

iedere kleur.  

2. Knip de vier lijntjes op ieder vierkantje in. 

3. Al deze vierkantjes samen vormen samen een grote bol. Probeer deze bol na 

te maken. 

 

 

 

Deze bol bereik je als volgt. 

Je schuift twee vierkantjes van in elkaar door een kort lijntje van een vierkantje in een lang lijntje van 

een ander vierkantje te schuiven.  

 

A. Begin met een vierkantje van 1 kleur. Schuif hier aan iedere kant een vierkantje van een 

andere kleur in. Je hebt nu 5 vierkantjes aan elkaar met allemaal een andere kleur. 

Kijk op het scherm in de klas voor een foto van hoe dit eruit ziet. 

B. Doe met de 4 vierkantjes aan de buitenkant hetzelfde als net. Let op het kleurenpatroon. 2 

vierkantjes met dezelfde kleur mogen nooit aan elkaar geschoven worden.  

C. Voeg op dezelfde manier steeds meer vierkantjes toe totdat je een bol hebt. Het laatste 

vierkantje is het lastigst, dat is een beetje priegelwerk. Probeer zelf te bedenken hoe je 

vierkantjes inschuift om een bol te krijgen, door uit te proberen en goed te kijken naar de 

foto’s. Mocht het niet lukken, vraag dan hulp aan je docent.  
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Les 4  

Opdracht 1: 

Zoek met je eigen drietal op een computer naar informatie over ‘bestemmingsplannen’. Geef hierbij 

antwoord op de volgende 4 vragen. Leg de antwoorden vast in een worddocumentje en print het uit.  

1. Wat is een bestemmingsplan? 

2. Uit welke drie onderdelen bestaat een bestemmingsplan? 

3. Noem 3 mogelijke bestemmingen die een plek kan hebben. 

4. Bedenk per bestemming welk publiek of welke mensen op deze plek komen.  

 

  
Onbekend, New York     Onbekend, Tadao Andoa Japan 

   
Jacqueline Verhaagen, De Blauwe Dromer, Harderdijk  Johan IJzerman, 4together, Dronten 
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Opdracht 2: 

Inleiding 

Het monument dat ter nagedachtenis aan de gebeurtenissen op 11 september in New York zou 

worden gemaakt is een druk bediscussieerd onderwerp geweest. Er zijn veel ideeën ingestuurd 

waaruit het ontwerp van Michael Arad gekozen is. De betrokkenheid van de inwoners is bij dit 

project van groot belang. De gebeurtenissen hebben namelijk hun impact gehad op de hele stad en 

zelfs op de rest van de wereld. In het ontwerp moest rekening gehouden worden met veel dingen: er 

moest plek zijn om jaarlijks een grote herdenkingsbijeenkomst te houden. In het ontwerp moest dus 

ruimte zijn voor mensen om te staan en om kransen te leggen. Het monument moest wel een 

herinnering zijn aan de gebeurtenissen van 11 september, maar moest de mensen niet teveel 

schokken. Sommige hele kunstzinnige ontwerpen zijn om deze redenen afgewezen.  

 

Opdracht 

Een belangrijke vraag is: waarom maak ik op deze plek een kunstwerk? Welke functie of betekenis 

moet het hebben? Welke mensen komen op deze plek? Hier heeft Michael Arad goed over nagedacht. 

Bekijk de video van het NOS ‘Het 9/11 monument overvalt je’ op: http://nos.nl/video/271703-het-

911monument-overvalt-je.html.  

Net als bij het 9/11 monument is het bij jullie ontwerp ook belangrijk om na te denken over de 

betekenis van het kunstwerk op die plek. Denk na over de volgende vragen: 

1. Welke bestemming heeft de plek waar jullie een kunstwerk voor willen bedenken volgens jullie? 

2. Welke doelgroep mensen of welk publiek komt op deze plek? 

3. Welke functie of betekenis moet het kunstwerk volgens jullie hebben voor de mensen die hier 

komen? Denk aan: plek ter nagedachtenis, verfraaiing, aanzetten tot denken, promotie stad enz.). 

4. Hoe willen jullie in het ontwerp rekening gaan houden met deze functie? 

5. Zijn er praktische zaken waar jullie rekening mee moeten houden in het ontwerp? Hoeveelheid 

oppervlakte, de gebouwen rond het kunstwerk, de wensen van winkeliers enz. 

Schrijf de antwoorden in steekwoorden op het moodboard. Het is handig als 1 van jullie notities 

maakt zodat de antwoorden verwerkt kunnen worden in het voorlopige plan.  

   
  Richard Grimes, Sculpture System No.5  Ram Katzir, Bullet, Utrecht 

http://nos.nl/video/271703-het-911monument-overvalt-je.html
http://nos.nl/video/271703-het-911monument-overvalt-je.html
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Les 5 * 

Opdracht 1 

Met je drietal zoeken jullie op de computer informatie over het kunstbeleid van de gemeente 

Nijmegen. Mogelijke zoektermen: ‘Over bruggen naar kunst’, ‘gemeente Nijmegen’, ‘collegebesluit’, 

‘kunstbeleid’. Geef antwoorden op de 6 vragen. Typ de antwoorden in een worddocument en print 

ze uit.  

 

Het Nijmeegse kunstbeleid voor de periode 2011-2013 heeft de naam Over bruggen naar kunst. Leg 

uit waarom het beleid deze titel heeft gekregen. 

1. Zoek de belangrijkste doelstelling van dit beleid op.  

2. Noem de 5 speerpunten van het beleid (speerpunten zijn de hoofdzaken die de gemeente graag 

uitgevoerd wil hebben).  

3. Welke 4 redenen worden in het beleidsplan gegeven ter uitleg van de stelling: ‘Kunst in de 

openbare ruimte kent in potentie het grootste publieke bereik van alle kunstvormen’.  

4. Welk mogelijk gevolg heeft het als kunst in de openbare ruimte een groot publiek bereikt? Hoe 

wil de gemeente hiermee omgaan? 

5. Bij welke van de 3 benaderingswijzen van Kwon vinden jullie het gemeentebeleid het meest 

aansluiten? Leg uit. 

 

   

Avanim Vetseiadim” by Ilan Averbuch   Onbekend 
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Opdracht 2 

Kunst in de openbare ruimte wordt in Nijmegen ingezet om een bijdrage te leveren aan het imago 

van de stad. Het Uitkijkkonijn is daar een voorbeeld van. Lees onderstaand artikel. 

 

Nijmegen, 2 november 2011 

Uitkijkkonijn nog zes maanden in Valkhofpark 

Het Uitkijkkonijn van Florentijn Hofman blijft nog een half jaar in het Valkhofpark staan. Het  10.85 meter 

hoog Uitkijkkonijn is een tijdelijk kunstwerk gemaakt in opdracht van de gemeente Nijmegen.  Bij de start is 

aangekondigd dat het konijn minimaal zes maanden en maximaal één jaar in het Valkhofpark zou staan. 

Besloten is nu dat het aansprekende konijn nog tot en met maart 2012 in het Valkhofpark zal blijven. Daarna 

wordt het afgebroken.  

  

Het kunstwerk is gemaakt in opdracht van de 

gemeente Nijmegen. Een van de doelstellingen uit het 

kunstopdrachtenbeleid is de realisatie van tijdelijke 

kunstwerken. De insteek was een meer gewaagd, meer 

visueel extreem kunstwerk te realiseren om de 

discussie over kunst aan te wakkeren en de aandacht 

op Nijmegen te vestigen. Het resultaat: Uitkijkkonijn 

van kunstenaar Florentijn Hofman. Hofman verwierf al 

bekendheid met grote openbare kunstwerken in onder 

andere in Amsterdam, Rotterdam, Schiermonnikoog, Osaka (Japan), Sao Paulo (Brazilië) en St. Nazaire 

(Frankrijk). 

Spraakmakend 

Vanaf januari 2011 werd gebouwd aan het kunstwerk in Nijmegen. Eerst in de voormalige pershal van de 

Gelderlander en daarna, vanaf  28 februari, op locatie in het Valkhofpark. Het voor het oog van het publiek 

bouwen van het werk, was onderdeel van het kunstwerk. Deze activiteit was bedoeld om discussie te 

ontlokken en om de nieuwsgierigheid van omstanders aan te wakkeren. Deze opzet werkte goed. Dagelijks 

kwamen er tientallen mensen kijken naar het kunstwerk in wording en de kunstenaar heeft tijdens het bouwen 

veel contact gehad met publiek en pers. Het kunstwerk ontlokte in de aanloop al de nodige (media) aandacht. 

De discussies gingen over nut- en noodzaak van kunst in de openbare ruimte, het kunstwerk zelf en de kosten 

die het werk met zich meebracht. Het kunstwerk trok daarmee regionaal en landelijke aandacht voor 

Nijmegen.  

Bezoekers en geocaching 

Het kunstwerk is dagelijks te bezichtigen in het Valkhofpark. In de afgelopen zes maanden was het ook mogelijk 

het Uitkijkkonijn van binnen te bekijken. De komende periode zal het konijn niet meer van binnen te 

bezichtigen zijn omdat het te koud en te nat wordt voor de suppoosten. De mogelijkheid om het kunstwerk te 
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betreden en de functie van ‘uitkijktoren’ zijn toevoegingen aan het kunstwerk. Het betreden van het kunstwerk 

is dan ook niet noodzakelijk om het werk te kunnen ervaren. Bij de bouw van het konijn is een geheime 

bergplaats toegevoegd bij een van de ogen. Hierin is een ‘cache of schat’ verstopt die bezoekers via geocaching 

konden vinden. Er zijn 2588 bezoekers in 26 weekenden in het konijn geweest. Het werk was in totaal 200 uur 

open. Er zijn zo’n 13 bezoekers per uur geweest, bijna het maximaal aantal mogelijke bezoekers, aangezien 

volgens bouwvoorschriften maximaal vijf personen tegelijkertijd binnen mogen zijn. Tot en met 12 jaar was de 

toegang gratis. Daarnaast staat het kunstwerk in de openbare ruimte en is dus dag en nacht te bezichtigen. Het 

kunstwerk heeft deelgenomen aan een aantal speciale evenementen: Nacht van Uitkijkkonijn, Uitfestival en 

rondleidingen vanuit Museum Het Valkhof. Ook was het kunstwerk, zij het backstage, te zien tijdens de 

Vierdaagsefeesten. De bezoekersaantallen van deze evenementen zijn niet meegeteld. 

Nog zes maanden in het Valkhofpark  

Bij de start werd aangekondigd dat het konijn minimaal zes maanden en maximaal één jaar in het Valkhofpark 

zou staan. Ondertussen zijn de eerste zes maanden voorbij. Het konijn krijgt een opknapbeurt en zal nog tot en 

met maart 2012 in het Valkhofpark blijven. Daarna wordt het kunstwerk voorgoed afgebroken. 

Bron: http://nieuws.nijmegenonline.nl/uitkijkkonijn-nijmegen/ 

 

Dit kunstwerk sluit erg aan bij de plannen van de gemeente Nijmegen op het gebied van kunst. Denk 

samen na over hoe jullie ontwerp aan kan sluiten bij het kunstbeleid. Schrijf de antwoorden op de 

vragen in kernwoorden op het moodboard. Het is handig als 1 van jullie uitgebreidere notities maakt, 

de antwoorden komen terug in het voorlopige plan.  

1. Bedenk woorden die jullie in positieve zin bij de stad Nijmegen vinden passen. Schrijf de woorden 

op (min. 4). De woorden kunnen de sfeer aanduiden, een plek, een activiteit enz. 

2. Kies een woord uit om te gebruiken voor het kunstwerk zodat het een positieve of opvallende 

bijdrage kan leveren aan het imago van de stad. Schrijf dit woord op het Moodboard.   

Hebben jullie in de vorige opdracht niet als functie verfraaiing of promotie gekozen, maar bijvoorbeeld 

herdenking? In plaats van een woord dat bij Nijmegen past kunnen jullie een woord bedenken dat bij 

de plek van het kunstwerk past of bij hetgeen dat wordt herdacht.  

3. In het beleidsplan is te lezen dat de gemeente het belangrijk vindt dat mensen zich betrokken 

voelen bij kunst in de openbare ruimte. Vinden jullie dat de maker hier rekening mee moet 

houden? Leg uit.  

4. Hoe kun je in het ontwerp rekening houden met de groep mensen voor wie het bestemd is?  

Voorbeelden: Interview met de bewoners naar hun wensen, de bewoners betrekken bij het bouwen van 

het kunstwerk, het ontwerp aan laten sluiten bij de omgeving, een opvallend ontwerp dat de aandacht 

trekt of mensen aan het denken zet enzovoorts.   

 

 

http://nieuws.nijmegenonline.nl/uitkijkkonijn-nijmegen/
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Les 6 

Lever bij de docent het voorlopige plan in naar aanleiding van de opdrachten uit de 1e week. In les 9 

als jullie het ontwerp presenteren krijgen jullie op beide feedback. 

 

Opdracht 

In de komende 4 lessen gaan jullie grotendeels zelfstandig aan het werk: als ontwerpers! Jullie 

hebben een voorlopig plan geschreven waarin je een visie hebt geformuleerd over wat jullie 

belangrijk vinden in een kunstwerk voor de openbare ruimte en welke functie het zou moeten 

hebben. In de komende lessen gaan jullie deze ideeën vertalen naar een ontwerp. Per les komt er 

een wiskundig idee aan bod. Denk aan de hand van het voorlopige plan na over de vorm(en) van 

jullie kunstwerk en begin met een eerste schets.  

Deze les: 

- Teken een plattegrondje en vermeldt hierin: de oppervlakte die het kunstwerk maximaal kan 

innemen (breedte, hoogte), de afstand tot omliggende gebouwen (breedte, hoogte), 

bijzonderheden over de omgeving (is het bebouwd of groen, materialen, bepaalde kleuren).  

- Denk aan de hand van de keuzes die jullie in het voorlopige plan hebben geformuleerd na over 

hoe het kunst werk eruit moet zien (welke vormen) en maak een eerste tekening.  

 

  

Rinus Roelofs, Dodecahedron     Zometool Construction, George Hart 
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Les 7 

Ga verder met jullie ontwerp: 

- Kies een vorm en een wiskundig idee dat aan de basis ligt van het ontwerp. Overleg hierover met 

de docent (nog niet alle wiskundige lessen zijn geweest).  

- Werk de tekening uit de vorige les verder op schaal uit aan de hand van de gekozen vorm en 

berekeningen.  

 

Thomas Heatherwick, B oft he Bang, Manchester 

 

Mark di Suvero, Iroquois, Philadelphia 
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Les 8 

Probeer tijdens de les de tekening(en) met jullie ontwerp af te maken: 

- Maak eventuele aanpassingen in de tekening en kom in deze les tot een definitief ontwerp.  

- Voeg details toe aan de dieptetekening(en):  

o De kleuren, materialen en structuur van het kunstwerk. Bekijk de afbeeldingen van 

kunstwerken en zie hoe kleur, materiaal en structuur een verschil kunnen maken. 

o Een korte uitwerking van het wiskundige idee of de berekening die jullie hebben 

toegepast. 

o De verhouding/afstand van het kunstwerk ten opzichte van de omliggende 

bebouwing/beplanting.  

o De schaal waarop de tekening is uitgewerkt en de maten.  

   

 George Hart, Frabjous      George Hart, Zometool Sculpture  George Hart, Geometric construction 

   

Koos Verhoeff, Fractal Tree   Rinus Roelofs, Connected Holes  Ruud Kuijer, zonder titel 

    

Lucien den Arend, Overschie   Koos Verhoeff, Giessen, Duitsland Koos Verhoeff, onbekend 
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Les 9 

- Laat de uitgewerkte tekeningen aan de docent zien. Geef een korte toelichting over wat er op de 

tekening(en) te zien is.  

- De docent geeft tips en bespreekt met jullie het voorlopige plan.  

- Naar aanleiding van het voorlopige plan en het ontwerp krijgen jullie een Go of een No Go.  

- Bij een Go: verzamel de materialen die jullie denken nodig te hebben voor het maken van een 

schaalmodel. Maak een begin met het bouwen van dit model.  

- Bij een No Go: bespreek met elkaar wat er nog aangepast kan worden en werk dit verder uit, 

zodat jullie het ontwerp in de volgende les nogmaals aan de docent kunnen voorleggen.  

  
    Ruud Kuijer, Waterwerken, Amsterdam    

   
Helaman Ferguson, Invisible Handshake 2 
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Les 10 

Hebben jullie de vorige les een NO GO gekregen? Werk in deze les dan jullie aanpassingen verder uit. 

Ga vervolgens naar de docent om jullie ontwerp nog een keer te laten zien. 

Hebben jullie een GO gekregen? Begin dan met het maken van een schaalmodel van je kunstwerk.  

- Jullie gaan je kunstwerk in het klein namaken. Bepaal eerst hoe groot jullie het model willen 

maken. Reken uit hoe groot, lang, diep, breed, dit schaalmodel moet worden. 

- Bedenk hóe jullie dit schaalmodel kunnen gaan maken. Wat heb je allemaal nodig?  

- Als je al het materiaal verzameld hebt dat je nodig hebt, begin dan met het bouwen van het 

mini-kunstwerk. 

  

  
Philip Jonker & Michiel de Wit, Abondantus Gigantus, Enschede  Fictief 
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Les 11 

- Maak het schaalmodel van jullie kunstwerk af.  

- Gebruik de tijd die je over hebt om de presentatie voor te bereiden. Zet op een rijtje wat 

jullie allemaal willen vertellen en verdeel vervolgens de taken. Als je nog tijd over hebt, kun 

je de presentatie alvast een keer oefenen. 

 

  
 George Hart, 72 Pencils   Rinus Roelof, Rainbow 

 
Rinus Roelofs, Domes 
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Les 12 en 13   

 

In deze twee lessen gaan jullie je kunstwerk presenteren. In de bijlage staat waar die presentatie 

allemaal aan moet voldoen. Het is ook de bedoeling dat jullie feedback gaan geven op de 

presentaties van jullie medeleerlingen. Ieder groepje geeft feedback op de presentaties van twee 

andere groepjes. Vul het onderstaande formulier in.  

 

Feedbackformulier 

Geef per onderdeel aan of het groepje er iets over gezegd heeft in de presentatie. Schrijf vervolgens 

op wat je hier goed aan vond en wat beter zou kunnen. 

 

Feedback formulier voor groepje 1 

Naam: 

Aan wie ga je feedback geven: 

 

Titel van het kunstwerk:  

Onderdeel Vink aan 

1. Keuze voor het ´niet mooie´ kunstwerk. Waarom vonden ze het 

niet mooi of niet passend? 

 

2. Beschrijving wat ze anders hebben gedaan. bv. contrast met 

omgeving, lichtinval of kleur. 

 

3. De benaderingswijze van Kwon en motivatie.  

4. Beschrijving van de bestemming.  

a. Omschrijving van de omgeving.  

b. Omschrijving van het publiek dat er langskomt.  

c. Wat betekent het kunstwerk voor de plek en voor de 

mensen die er komen. 

 

5. Wiskundige basis van het kunstwerk.  

6. Beschrijving van het kunstwerk.  

a. Keuze voor kleurgebruik.  

b. Keuze voor materiaalgebruik.  

c. Keuze voor de structuur.  

In hoeverre motiveert het groepje de keuzes die ze gemaakt hebben. 

Helemaal niet/een beetje/ redelijk/ goed/heel goed 
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Welke 3 dingen vonden jullie goed aan deze presentatie: 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Noem 2 verbeterpunten: 

1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   

   Peter Struyken, Blokken, Nijmegen 
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Feedback formulier voor groepje 2 

Naam: 

Aan wie ga je feedback geven: 

 

Titel van het kunstwerk:  

Onderdeel Vink aan 

7. Keuze voor het ´niet mooie´ kunstwerk. Waarom vonden ze het 

niet mooi of niet passend? 

 

8. Beschrijving wat ze anders hebben gedaan. bv. contrast met 

omgeving, lichtinval of kleur. 

 

9. De benaderingswijze van Kwon en motivatie.  

10. Beschrijving van de bestemming.  

a. Omschrijving van de omgeving.  

b. Omschrijving van het publiek dat er langskomt.  

c. Wat betekent het kunstwerk voor de plek en voor de 

mensen die er komen. 

 

11. Wiskundige basis van het kunstwerk.  

12. Beschrijving van het kunstwerk.  

a. Keuze voor kleurgebruik.  

b. Keuze voor materiaalgebruik.  

c. Keuze voor de structuur.  

In hoeverre motiveert het groepje de keuzes die ze gemaakt hebben. 

Helemaal niet/een beetje/ redelijk/ goed/heel goed 

Welke 3 dingen vonden jullie goed aan deze presentatie: 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Noem 2 verbeterpunten: 

1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Voor het eindpunt 

o Tussenproduct 1 + 2: Een getekend ontwerp voor een kunstwerk in de openbare ruimte met een 

schriftelijke toelichting (plan). Inleveren in les  

o Eindproduct: Een schaalmodel van het ontworpen kunstwerk in de openbare ruimte. 

o Eindproduct: Een mondelinge presentatie. 

 

Planning 

Les 6: Jullie leveren het voorlopige plan in bij de docent.   

Les 9: Laat je ontwerp zien aan de docent. Zij bepaalt of je verder mag met het maken van het 

schaalmodel of dat jullie nog wat aanpassingen moeten doen.  

Les 12 + 13: Eindpresentatie: Jullie presenteren het schaalmodel en vertellen over de gemaakte 

keuzes. 

 

Tussenproduct: Het voorlopige plan 

Het voorlopige plan bestaat uit een verslag van 3-4 A4. In dit verslag komen de antwoorden uit les 2 

en 4 terug. Maak er een lopend verhaal van en zorg dat in ieder geval de volgende punten erin zijn 

verwerkt:  

Korte inleiding. 

Welke kunst in de openbare ruimte spreekt jullie aan?: 

o Beschrijving van het ‘mooie’ kunstwerk. 

Neem hierin mee: wel/geen contrast met de omgeving, details uit het kunstwerk, de 

lichtinval, verhouding, kleur/materiaalgebruik of vorm.  

o Beschrijving ‘niet mooie’ kunstwerk. 

Neem hierin mee: wel/geen contrast met de omgeving, details uit het kunstwerk, de 

lichtinval, verhouding, kleur/materiaalgebruik of vorm.  

o Welke van deze punten nemen jullie mee in het nieuwe ontwerp? 

De functie van kunst in de openbare ruimte: 

o Toelichting op de gekozen benaderingswijze(n) van Kwon. Hoe komt dit terug in het 

ontwerp? 

Bestemmingsplan: 

o Wat is de bestemming van de plek waar het kunstwerk komt? 

o Welke groep mensen komt op deze plek? 

o Welke functie heeft het kunstwerk dat jullie ontwerpen? Denk hierbij aan de bestemming en 

de mensen.  
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o Waarmee houden jullie rekening in het ontwerp? (uitgaande van de bestemming, de mensen 

en de functie)  

Optioneel les 5: Hoe sluit het ontwerp aan bij het kunstbeleid van de gemeente Nijmegen? 

o Laat het ontwerp iets kenmerkends van de stad zien? 

o Denken jullie dat de inwoners van Nijmegen zich betrokken voelen bij het kunstwerk? Hoe 

komt dat? 

 

Tussenproduct: Het ontwerp 

Het ontwerp bevat: 

o Een driedimensionale tekening(en) op schaal waarbij de maten zijn weergegeven.  

o Op de tekening(en) wordt duidelijk hoeveel afstand het kunstwerk heeft tot de omringende 

bouwwerken/natuur.  

o Bij de tekeningen is weergegeven (opgeschreven): de kleuren, het materiaal, de structuur 

(voortvloeiend uit het geschreven plan). 

o Een (korte) uitwerking van het wiskundige idee of de berekening die de basis vormt voor de 

vorm van het ontwerp. 

 

Het schaalmodel 

Het schaalmodel moet driedimensionaal zijn en kloppen met de maten op de tekening. Aan de basis 

van het kunstwerk ligt een wiskundig idee. Aan de hand van het schaalmodel moet duidelijk worden 

voor welke kleuren, materialen en structuur de leerlingen hebben gekozen. 

 

De presentatie 

Begin jullie presentatie met een korte introductie, daarna beantwoord je de volgende vragen: 

o Waarom vonden jullie het oorspronkelijke kunstwerk van jullie plek niet mooi of passen? Wat 

moest er anders volgens jullie? 

o Voor welke benaderingswijze van Kwon hebben jullie gekozen en waarom? 

o Vertel iets over het bestemmingsplan. Beschrijf de plek, het publiek, de betekenis en hoe je 

hier rekening mee hebt gehouden. 

o Leg uit hoe jullie kunstwerk wiskundig gezien tot stand is gekomen. 

o Beschrijf het kunstwerk aan de hand van het schaalmodel. Vertel iets over jullie keuzes voor 

materiaal, kleur en structuur.  

In het geval dat jullie de optionele les 5 over het kunstbeleid van gemeente Nijmegen hebben gehad: 

o Waarom past het kunstwerk bij de stad Nijmegen? 
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o Op welke manier voelen de inwoners van Nijmegen zich volgens jullie bij het kunstwerk 

betrokken?  

Eindig de presentatie met een conclusie. 

 

  

Bureau B+B, Valkenbergpark, Breda    Giny Vos, De Verlichte Kamer, Nijmegen 

  

Hans Koetsier, Klaus van den Locht, Geertjan van Oostende, Gelderse Kunstenaars, Kunstveld, Nijmegen Lent  
Plastiek van de juist- en niet juist verhoudingen, Nijmegen 
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Begrippenlijst 

Private ruimte 

Een afgebakende plek die door de aankoop ervan in eigendom is gekomen van één of meerdere 

mensen: de eigenaren. Zij hebben het recht hebben om regels en toegangsbeperkingen op te leggen. 

De plek is dus niet zomaar toegankelijk voor iedereen. Voorbeelden: een woonhuis of een stuk land 

van een boer.  

 

Openbare ruimte/ Publieke ruimte 

Gebieden waar iedereen mag komen en waar je andere mensen tegenkomt. De plek is niet gericht op 

een speciale groep mensen. Het is een plek die van iedereen is, maar ook van niemand. De toegang is 

niet gebonden aan toegangstarieven. Voorbeelden: de straat, het park of het strand.  

 

Publieke domein/Semi-publieke ruimte 

Dit gebied is beperkter dan de publieke ruimte. Er kunnen strengere regels worden gehandhaafd en 

mensen kan de toegang worden ontzegd. De plek heeft een politiek-bestuurlijke betekenis omdat 

het een maatschappelijke functie heeft of er zich instellingen voor het algemeen belang huisvesten. 

Voorbeelden: het gemeentehuis, het Leger des Heils, de Tweede Kamer, maar ook een winkel.  

 

3D object 

3D= driedimensionaal: Driedimensionaal betekent dat iets drie maten heeft: hoogte, breedte en 

diepte. Object: een voorwerp dat je kunt voelen en zien.  

 

Beeldhouwkunst 

Driedimensionale kunst die buiten of binnen kan staan en van materialen als hout, steen of ijzer is 

gemaakt. Voorbeelden: een standbeeld, een abstract beeld.  

  

 

 



 38 

Figuratieve kunst 

Kunst waarbij het afgebeelde voor de meeste mensen een herkenbaar onderwerp uit hun leefwereld 

bevat. Hetgeen dat afgebeeld is vormt een concreet en als zodanig identificeerbaar figuur als een 

persoon, een voorwerp, element uit de omgeving. Voorbeelden: een portret, een 

landschapsschilderij, een stilleven.  

  

 

Abstracte kunst 

Kunst die geen onderwerpen uit de reële wereld probeert uit te drukken. Het kunstwerk is hierdoor 

niet herkenbaar als een weergave van een persoon, voorwerp of element dat we uit onze leefwereld 

kennen. Vorm, kleur, contrast en herhaling vormen belangrijke elementen bij deze kunst.  

 

 

Geometrische vorm 

Deze vorm is gebaseerd op een wiskundig figuur en kan berekend en gecontroleerd worden. 

Voorbeelden: een driehoek, een vierkant, een cirkel. Al deze vormen kunnen met een lineaal of 

passer nagetekend worden.  

 

Landschapskunst 

Kunstenaars brengen veranderingen aan op een bepaalde plek of manipuleren de aanwezige 

elementen in een gebied om zo een kunstwerk te maken. Het uitgangspunt is de (natuurlijke) locatie. 
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Structuur 

Een kunstwerk is op een bepaalde manier opgebouwd. De onderdelen samen laten een bepaalde 

vorm zien, ze bestaan bijvoorbeeld uit lagen, blokken of in elkaar grijpende patronen.  

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_TN7BRcWRK1E/TKWtVhF9QrI/AAAAAAAAATs/_xtjFYSDXhU/s1600/9671e524163821fd3623a8437426c360.jpeg

