
Hannes Van Severen ‘trap naar de wolken’ 
‘Het Lindehof’ Kerkstraat, Belsele

Hannes Van Severen plaatste vijf betonnen, niet-functionele 
trappen op verschillende plaatsen op de rusthuissite. De laatste 
trap werd op het dak van het gebouw gezet. Vanaf de straatkant 
is hij duidelijk te zien. En zowat heel Belsele en omstreken heeft 
intussen zijn mening over deze ‘stairway to heaven’.

Voor sommigen is de trap een misplaatste verwijzing naar het 
rusthuis als laatste tussenstop voor de dood, voor anderen heeft
hij iets magisch-realistisch, iets onbestemds en dromerigs.

Tentoonstellingen kunnen we momenteel niet meer gaan bezoeken. Maar wan-
delingen en fietstochten mogen we nog wel maken. In de openbare ruimte staan er 
een aantal ruimtelijke werken die zeker en vast de moeite zijn om eens van dicht 
bij te gaan bekijken. 
Hierbij een greep uit het aanbod van sculpturen die je in de openbare ruimte in het 
Waasland kan ontdekken.

Sofie Muller ‘Onzen Toren’ 
Woonzorgcentrum ‘De Spoele’ 
Lodewijk De Meesterstraat, Sint-Niklaas

De herkomst van de titel van het kunstwerk op het binnenplein 
is te zoeken in een oud volkslied. 
‘Het is een sculptuur met wortels die teruggrijpen naar een oud, 
Vlaamse kinderliedje in Waas- en Meetjesland. Voor de oudere 
generaties is het een bron van jeugdherinneringen, voor de 
jeugd een aanleiding tot spel. De courante versie van het lied 
luidt: ‘Onzen toren kan niet breken, zonder te lachen of zonder 
te spreken. Al wie zijn handen of zijn tanden laat zien, die krijgt 
een neep of tien!’ Als kind speelde ik het met familie. Vooral de 
groeiende handentoren inspireerde me’, legt Muller uit. 
Het kunstwerk is een toren van zes handen, een levensboom 
in brons die generaties verbindt, vijf meter hoog is en 1.500kg 
weegt. Een kort filmpje over het maakproces:
http://www.sofiemuller.be/videodetail/5

Caroline Coolen ‘Free Foxes’
Kruising  Groenendijk, Verbindingsstraat, Krekeldijk, Dijkstraat
Meerdonk.

Het bronzen beeld van Caroline Coolen stelt een landschap 
voor met een menselijke figuur en drie vossen. Het beeld was 
de inzet van de wedstrijd ‘thuis voor een beeld’ van Radio 2 
Oost-Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen in 2009. Om 
dit te kunnen winnen, werd een beroep gedaan op alle inwoners. 
Het beeld staat in een open landschap nabij de Kriekeputte en 
benadrukt de ruimte. De mens is herleid tot een anoniem sil-
houet maar de vossen zijn sprekend aanwezig, in de volledig 
bronzen groep kregen ze een opvallende rode vacht.

Niko Van Stichel ‘Echo’
Saleghemdijk, Meerdonk

Dit kunstwerk is van Niko Van Stichel en is een weerklank van 
het Meerdonkse landschap, vandaar de naam ‘Echo’. 

Enkele typische elementen van het polderlandschap zijn erin te-
rug te vinden: dijken, welen, canadabomen. 
Doordat het geplaatst is over het fietspad van de Saleghemdijk 
vormt het als het ware een poort naar Meerdonk.

Lut Vandebos ‘Vliegers’ UIT DE REEKS ‘DE WONDERE JAREN’

Blokstraat, Sint-Gillis-Waas

Deze opstelling toont een monumentale uitvergroting van de 
typische papieren vliegertjes die we vroeger in onze kindertijd 
allemaal gevouwen hebben.

Schijnbaar gewichtloos zweven deze gevouwen metalen vormen
door de lucht.

Jef Mouton ‘Net-Steen’ 
Pastoor Steenssensstraat 34, Beveren

’t Congoken is de plek waar voetbalgrootheden als Jean-Marie 
Pfaff en Wilfried Van Moer in hun jeugdjaren ballen trapten.
De compositie van Mouton is gebaseerd op de vorm en de 
grootte van de doelen op een voetbalveld. De doelen bestaan 
uit een kader en een net. Het kader is een stalen
constructie. Het net bestaat uit blauwe hardstenen cilinders met 
een diameter van vijf centimeter en in verschillende lengten. Ze
zijn aan elkaar geregen met stalen kabels. Zo vormen zij vier-
kante mazen met twintig centimeter zijde. Net-Steen bestaat uit 
twee identieke delen. Eén deel wordt op het groenplein achter 
het feestplein geplaatst. Het andere krijgt een plaats in het park-
je aan de overkant van de Pastoor Steenssensstraat.

Paul Gees ‘ Poort’ 
‘Ter Vesten’ cultuurcentrum van Beveren.

’Deze beeldhouwer werkt voornamelijk met hout, metaal en steen. 

Met deze materialen maakt hij zijn kenmerkende composities 
waarin dikwijls een spanning of een schijnbaar wankel even-
wicht in vervat zit.

Philip Aguirre y Otegui ‘Pele’ 
Hollandse Molen, Waasmunster

In 2004 won de gemeente het kunstwerk ‘Thuis voor een beeld 
van radio 2’ ‘Pele’ van Philip Aguirre naar het evenbeeld van de 
legendarische Braziliaanse voetballer. Het beeld legt de link naar 
de vele kinderen, die er vaak voetballen.
Philip Aguirre y Otegui (°1961) studeerde beeldhouwkunst aan 
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, en maakt ook 
schilderijen, collages en etsen. Zijn werk heeft een uitgesproken
geëngageerd en humanistisch karakter. De politieke actualiteit, 
met daarin het individu binnen de migratieen vluchtelingen-
problematiek, fungeert vaak als Aguirre’s inspiratiebron.

Nadia Naveau ‘Cowgirl’ 
Lokeren, Park Ter Beuken

Deze metershoge sculptuur werk gesneden uit plaatstaal en 
toont eenvan de typische motieven uit haar werk. 

Om haar typische vormentaal te verwezenlijken, put ze inspiratie 
uit de populaire cultuur, stripfiguren en western. 

In haar later werk laat ze deze elementen ook versmelten met 
motieven uit de klassieke kunstgeschiedenis.

Gijs Van Vaerenbergh ‘Arcade’
Op de ringdijk bij Bazel

Op de ringdijk bij Bazel stuit je op een kunstwerk: Arcade. Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh, samen het kunstenaars-
duo Gijs Van Vaerenbergh, ontwierpen de indrukwekkende bogenrij van 19 ton cortenstaal, 27,5 meter lang en 10 meter hoog. 
Hun inspiratie haalden ze in de natuur.
Pieterjan Gijs: ‘De lokale kunstvereniging ‘tij heeft ons geïntroduceerd in de streek. Zij hebben ons over de boeiende geschie-
denis van het gebied verteld. Met Arcade wilden we de prachtige omgeving en de eeuwenoude relatie tussen Bazel en de 
polders benadrukken. Arcade is daarenboven opgetrokken uit cortenstaal, een materiaal dat oorspronkelijk gebruikt werd voor 
de bouw van schepen. Zo leggen we de link met de nijverheid aan de Schelde.’
Afhankelijk van waar je staat, is Arcade dus een gaanderij, een reeks vensters, een artefact … Ook het spel van licht en scha-
duw beïnvloedt wat je ziet. ‘Het kunstwerk is altijd in beweging. Net zoals de Polders eigenlijk’, besluit Pieterjan Gijs.

http://www.sofiemuller.be/videodetail/5

