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  Intercommunale Leiedal bestaat 60 jaar en wil dit bijzondere moment delen door 
haar territorium van Leie en Schelde in de kijker te zetten en daarbij zowel inwoners 
als bezoekers te betrekken. Daarom organiseert Leiedal met Contrei Live een kabbelend 
kunstenparcours op en langs het water in de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-
Vlaanderen. Leiedal en zestien kunstenaars en ontwerpers uit binnen- en buitenland 
nodigen het publiek uit om de streek te verkennen, mee te reflecteren op en over het water 
en de dialoog aan te gaan over het belang ervan. Want water wordt steeds meer een 
kostbaar goed. De artistieke interventies zijn sitespecifiek geconcipieerd en bijgevolg op 
maat gemaakt van de plek in het landschap of de publieke ruimte. Het kunstenparcours 
Contrei Live is gratis te bezoeken van 9 juli tot 26 oktober 2020. 

 BELANG VAN WATER EN  
 BLAUW-GROEN NETWERK 
 Intercommunale Leiedal is de interlokale vereniging 
voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die 
de regio dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen 
tot een aantrekkelijke streek om te wonen, te werken, 
te ondernemen en te beleven. In 2018 lanceerde 
Leiedal samen met de lokale, provinciale en Vlaamse 
overheden de ruimtelijke visie voor de regio van Leie en 
Schelde onder de naam Contrei. De visie schetst een 
duurzaam toekomstbeeld van de regio als antwoord op 
belangrijke uitdagingen zoals het watersysteem, klimaat 
en energie, een geïntegreerde aanpak van mobiliteit 
en ruimtelijke ontwikkelingen, versterken van de open 
ruimte... Contrei Live vertaalt die visie nu op het terrein. 
Met het kunstenparcours wil Leiedal naast verwonderen 
ook verbinden en uitnodigen tot een dialoog over het 
belang van water in het landschap en de stad. Rivieren, 
kanalen, beken en grachten zijn onze levensaders. 
Steden en dorpen herontdekken de aantrekkingskracht 
van het water en geven het weer een volwaardige plaats 
in hun kern. Water bekoort, maar het systeem moet ook 
duurzamer en leefbaarder. De klimaatverandering dwingt 
ons een andere koers te varen om in de toekomst het 
tekort en teveel aan water slim op te vangen, zowel in de 
stad als in de open ruimte. En slim, dat is bufferbekkens 
aanleggen, transport over water vlot trekken of kleur 
bekennen voor natuur en recreatie. Contrei Live wijst ons 
op de stroomversnellingen in een regio in transitie. 

 211 INZENDINGEN, 13 GEMEENTEN,  
 16  ARTISTIEKE INTERVENTIES, 3 FIETSLUSSEN  
 Leiedal stuurde in februari 2019 een open 
oproep uit naar kunstenaars en ontwerpers waarbij 
ze een aantal markante plekken suggereerde met 
een duidelijke link naar het water. Mede dankzij het 
UNESCO Creative Cities Network waar de stad Kortrijk, 
Leiedal en de regio deel van uitmaken, ontving Leiedal 
maar liefst 211 inzendingen uit meer dan 35 landen 
wereldwijd. Een jury van experten maakte een selectie 
waarmee Leiedal verder aan de slag kon om ze te 
toetsen op hun praktische, logistieke en financiële 
haalbaarheid. Het resultaat is dat er in elk van de 
13 gemeenten van het werkingsgebied van Leiedal 
minstens één kunstwerk komt. De in totaal zestien 
artistieke interventies vormen een interessante mix 
van land art, landschapsarchitectuur, geluidskunst en 
kinetische installaties. De interventies zijn sitespecifiek 
geconcipieerd en bijgevolg op maat gemaakt van de 
plek in het landschap of de publieke ruimte. Op die 
manier versterken ze de band met het waterverhaal. 
Bezoekers kunnen kennismaken met de werken van 
toppers zoals Hans Peter Kuhn (DE), Matthijs la Roi (NL), 
Landlab (NL), Kevin Trappeniers, Michel Desvigne (FR), 
OMGEVING, Esther Kokmeijer (NL), Niels Albers (NL), 
Willem Boel, Jan Detavernier, Patrick Ceyssens, Rick 
Abelen (NL), Žilvinas Stasiulevičius (LT), Marco Barotti (IT), 
Zeli Bauwens en Adrien Tirtiaux. Contrei Live betekent 
ook een hefboom voor het fietstoerisme in Zuid-West-

Kunstenparcours Contrei Live  
laat kunstenaars reflecteren  
op het water 
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Vlaanderen. Leiedal kan daarvoor rekenen op de 
ondersteuning van Toerisme Leiestreek en Westtoer die 
het kunstenparcours helpen ontsluiten aan de hand van 
drie fi etslussen. Logo Leieland voorziet per gemeente 
een 10.000-stappenwandeling om de installaties te 
verkennen.

 DE REGIO (HER)ONTDEKKEN
 Leiedal en haar vennoten nodigen alle inwoners 
van de regio maar ook bezoekers uit om zich te laten 
meevoeren en verwonderen door onze contreien, 
met het water als wegwijzer. Een gebruiksvriendelijke 
mobiele website, een gratis fi etskaart en een betalende 
bezoekersgids maken de bezoeker wegwijs langs 
de drie fi etsroutes met een aantal interessante 
zijsprongetjes. Leiedal voorziet op vlot bereikbare 
locaties een 120-tal deelfi etsen van Donkey Republic 
die via een app makkelijk en gratis te boeken zijn. Een 
aantal studenten van de Howest-opleiding Digital Arts 
& Entertainment verbeeldden Contrei Live in een game 
die online te spelen zal zijn. Er worden ook educatieve 
pakketten gemaakt voor de scholen. Kortom, Contrei is 
een verbindend verhaal dat jong en oud uitnodigt de 
streek te verkennen. 

Het is uitkijken naar de zomer om, na deze 
uitzonderlijke periode met haar al even uitzonderlijke 
maatregelen, het kunstenparcours via de drie fi etslussen 
vrijuit te kunnen bezoeken, uiteraard in lijn met de 
geldende maatregelen. Contrei Live is geen 

massamanifestatie maar een cultureel event dat je 
uitnodigt om verrassende plekjes in onze regio te 
verkennen en daar een betekenisvolle en artistieke 
dimensie aan toevoegt. De uitgewerkte fi etsroutes 
stimuleren bovendien om te blijven bewegen. 

 GEZAMENLIJK PARCOURS 
 MET DIVERSE PARTNERS 
 Voor de organisatie en realisatie van het 
kunstenparcours kan Leiedal rekenen op de steun 
van diverse en complementaire partners. Een aantal 
interventies wordt gecofi nancierd door Europa via het 
Interregproject DESIGN’IN dat ontwerpmethodieken 
voor de publieke ruimte ondersteunt. Samen met 
Designregio Kortrijk kunnen we hiermee volop de kaart 
van creativiteit en internationale uitstraling trekken. 
Het voorzien van deelfi etsen op gerichte locaties past 
binnen het Interregproject SHARE-North. Op Vlaams 
niveau kan Contrei Live rekenen op aanzienlijke 
ondersteuning, zowel logistiek als fi nancieel, van De 
Vlaamse Waterweg. Westtoer en Toerisme Leiestreek 
betekenen een absolute meerwaarde op het vlak van 
toeristisch-recreatieve knowhow. De dertien lokale 
besturen faciliteren de projecten vooral op logistiek 
en communicatief vlak. Logo Leieland verzorgt de 
wandellussen. Via zuidwest werden verbanden gelegd 
met lokale, culturele evenementen. De Belgische bank 
Belfi us heeft een sterke affi  niteit met kunst en twijfelde 
dan ook niet om Contrei Live te sponsoren. 

VOLG HET KUNSTENPARCOURS VIA 

www.facebook.com/contreilive  
www.instagram.com/contreilive_kunstenparcours/

MEER INFORMATIE? 

www.contreilive.be en info@contreilive.be
tel. 056 24 16 16

Het kunstenparcours Contrei Live is een initiatief van intercommunale Leiedal maar zou niet mogelijk zijn 
zonder de medewerking van de vele partners. Bedankt!
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Rain Amplifier
Matthijs la Roi

De Rain Amplifier is een installatie die regen nabootst 
in een artistieke vorm. Het is een klaterende halve 
koepel die ook als podium is opgevat. Druppels vallen 
in een waterbak. Het geluid van de ‘regendruppels’ die 
op het water inslaan, wordt opgenomen, versterkt en 
driedimensionaal verspreid in het park. Het ritme van de 
druppels kan worden aangestuurd en zo ontstaat een 
harmonisch geluid. De sculptuur is een knipoog naar de 
neogotische vorm van veel kerken uit onze contreien. De 
Rain Amplifier geeft een nieuwe audiovisuele dimensie 
aan het park en gaat vloeiend op met de bestaande 
objecten zoals de kapel en fontein. De ornamentele 
binnenkant van de koepel of schelp doet denken aan 
een veelvoud van stalactieten, en vanuit die sculpturale 
vormen zal het water naar beneden druppelen. Het 
water zelf wordt aangevoerd door buizen die de 
bezoeker niet kan zien, maar hij kan de sculptuur en het 
water wel aanraken en daardoor het geluid beïnvloeden. 
De Rain Amplifier en het natuurlijke amfitheater van het 
park zullen het decor vormen van voorstellingen met 
muziek, dans of theater.

 LOCATIE
 Het Sint-Arnolduspark op de Tiegemberg in 
Anzegem werd eind 19e eeuw aangelegd na een 
paar miraculeuze genezingen. Het bedevaartsoord is 
genoemd naar Arnoldus, een van de weinige Vlaamse 

heiligen, die omstreeks 1040 in Tiegem is geboren. 
Het natuurlijke bronwater zou er helende krachten 
hebben en in dat bovennatuurlijke licht werden er een 
fontein aangelegd, een kapel, kunstmatige grotten en 
vijvers. Het Sint-Arnolduspark wordt nog altijd door 
bedevaarders bezocht, maar intussen is het uitgegroeid 
tot een rustplek voor wandelaars en natuurliefhebbers, 
met een cafetaria om te verpozen bij al dat goddelijke 
groen. Dankzij de mystieke aantrekkingskracht van de 
Rain Amplifier blijven het bos en park ook nu bekoren.

 KUNSTENAAR 
 De Nederlandse architect 
Matthijs la Roi is oprichter van 
zijn gelijknamige internationale 
architectuur- en designbureau 
in Londen. In de loop van zijn 
carrière heeft hij gewerkt aan 
een waaier van designprojecten. Hij tekende onder 
meer gebouwen, schepen, producten en publieke 
kunstwerken. Het bureau heeft tal van architectuur- en 
kunstconcoursen gewonnen. Matthijs la Roi is geboeid 
door het gebruik van generatieve processen om 
immersieve architecturale en stedelijke ervaringen te 
creëren rond het gebruik van klank, licht en beweging.

 ● Sint-Arnolduspark, Anzegem

 www.matthijslaroi.com



Living Nature
Hans Peter Kuhn  

Living Nature is een geluidsinstallatie in een natuurlijke 
omgeving rond een wandelpad. Ze bestaat uit 24 
luidsprekers in de grond: je ziet ze niet, maar hoort ze 
wel. De installatie is gebaseerd op de tegenstelling 
tussen Naturkunst en Kunstnatur. Het idee erachter is 
om een soort kunstmatige natuur te creëren binnen 
een echte, bestaande natuurlijke omgeving. Op een 
speelse, humoristische manier wil deze ingreep de 
menselijke perceptie van de natuur benaderen en 
demystificeren. De geluiden die je hoort, verwarren je 
als een soort auditieve trompe-l’oeil. De audio bestaat 
uit natuurlijke opnames, zoals het geluid van dieren, 
wind en water, maar ook uit geluiden die je in de war 
brengen omdat ze niet bij de natuurlijke habitat van de 
Scheldemeersen horen. Zo benadrukken ze de zichtbare 
onwaarschijnlijkheid van het gecreëerde landschap. 

 LOCATIE
 Toen de Schelde vorige eeuw voor de laatste keer 
werd rechtgetrokken, ontstonden enkele ‘coupures’ 
of afgesneden armen met stilstaand of zwak stromend 
water. In dat stilstaande water van de meander houden 
vissen, planten en andere organismen een delicaat 
evenwicht in stand. De grote natuurkracht van de 
Scheldemeersen zijn de waterrijke hooilanden in de 
komgronden en de afgesneden Scheldebochten. 
Die hooilanden of meersen bestaan uit uitgestrekte 

graslanden en vallen op door hun dichte patroon van 
afwateringsgrachten. In de meersen vinden we veel 
soorten waterminnende planten. Het is een ideaal 
leefgebied voor amfibieën, libellen, vlinders, water- en 
rietvogels. De coupures zijn oases van rust en pareltjes 
van sterk gevarieerd, aan stilstaand water gebonden 
leven. 

 KUNSTENAAR 
 De internationaal vermaarde 
componist en kunstenaar Hans 
Peter Kuhn woont en werkt in 
Berlijn en Japan. Zijn klank- en 
lichtinstallaties zijn wereldwijd 
te zien in tal van musea, zoals 
het Museum of Fine Arts in 
Boston, in galerieën en het openbare domein. Voor de 
installatie Memory Loss die hij samen met Robert Wilson 
maakte, kreeg hij in 1993 de Gouden Leeuw in Venetië. 
Hij heeft voor het theater gewerkt, componeerde 
muziek voor dansvoorstellingen en is vooral bekend 
voor de muziek- en klankomgevingen die hij creëerde 
in zijn jarenlange samenwerking met diezelfde Robert 
Wilson. Horen en luisteren zijn de thema’s van zijn 
wereldwijde opvoeringen. Sinds 2012 is hij gastdocent 
Geluidsstudies aan de Universität der Künste in Berlijn.

 ● Scheldemeersen, Avelgem

 www.hanspeterkuhn.com



Gaverstaete
LANDLAB  

Wat als de idylle van het natuurgebied De Gavers bruut 
werd verstoord? Deze ingreep benadrukt hoe beelden 
kunnen misleiden en drukt ons op de waarde van ons 
landschap. Illusie of werkelijkheid? De installatie is een 
dubbel venster: een bouwbord op een vlonder met 
uitkijkplatform biedt een uitzicht op het groene heden, 
maar je ziet ook een raster van jalonstokken in het veld. 
Markeren de stokken de geplande bouwontwikkeling, 
die parasiteert op de kwaliteiten van het omliggende 
landschap en de natuur? Zodra je de vlonder betreedt, is 
je interesse gewekt en kijk je bewuster. Via een QR-code 
op het bouwbord kom je op de immowebsite terecht. Is 
het echt of is het fake? Want jij laat je niks wijsmaken. 
Of toch? Klik en kijk wat er gebeurt… Deze eenvoudige, 
laagdrempelige installatie prikkelt de mensen, brengt ze 
samen, laat ze van het uitzicht genieten en tegelijk de 
discussie voeren over de waarde van het landschap en 
het belang van natuurbescherming. Het is een pamflet 
tegen ongebreidelde bouwontwikkelingen in ons o zo 
lieflijke landschap. 

 LOCATIE
 Het provinciedomein De Gavers is een groene 
publiekstrekker van formaat dankzij zijn royale ruimte 
voor natuur, avontuur, watersport en andere recreatie. 
De vijver met landtongen en inhammen is ontstaan door 
zandwinning. Om de E3 (de latere E17) aan te leggen, 
was er ophoogzand nodig dat in de Gavermeersen werd 
gevonden. Eind 1970 werd vier miljoen kubieke meter 
zand weggespoten en verdween het oorspronkelijke 
meersenlandschap. In de plaats lag er nu een waterplas 

van 62 hectare. Domein De Gavers staat bekend om zijn 
idyllische natuurschoon met bijzondere biotopen zoals 
een vogelreservaat, droge vlinderweiden, insectenrijk 
hooiland en uiteraard water. Waardevolle natuurpracht 
waar de ingreep Gaverstaete ons bij stil doet staan.

 KUNSTENAAR 
 Ed Joosting Bunk: bachelor in architectuurdesign 
en monumentale kunst in 
de publieke ruimte. Nooit 
zonder ideeën, met zijn 
achtergrond in de tuinbouw 
en praktische aanpak van 
projecten op het snijvlak 
tussen publieke ruimte en 
kunst. Bram Breedveld: 
master in landschapsarchitectuur met meer dan 30 jaar 
beroepservaring, analytisch denker en toezichthouder. 
Samen vormen ze LANDLAB. Als voorvechter van 
groene steden volgt LANDLAB simpele stappen, zij het 
nooit in een rechte lijn. Ze verkennen terreinen, duiken 
in (bodem)archieven, respecteren het verleden, kijken 
naar de toekomst, organiseren en vereenvoudigen. 
Hun ontwerpen zijn evenwichtsoefeningen tussen 
economische, ecologische en sociale belangen. Voor 
hun ontwerp van de Grote Markt in Turnhout won 
LANDLAB in 2011 de Prijs voor de Publieke Ruimte. 

 ● Gavers, Deerlijk

 www.landlab.nl



Observatory 
Kevin Trappeniers  

De minimale installatie Observatory is een ‘stil object’ 
dat je uitnodigt om op een klein eiland in de Leie te 
reflecteren over de precaire samenhang tussen mens 
en omgeving. De installatie is een geodetische koepel. 
De eerste geodetische koepel - een lichte maar sterke 
structuur van onderling verbonden driehoeken - werd 
ontworpen als deel van een planetarium. Hij werd 
steeds populairder voor industriële toepassingen en 
als tentoonstellingsruimte. De zuivere koepel zien we 
ook vaak in onder meer de christelijke en Perzische 
architectuur omdat hij de mystieke beleving bevordert. 
Observatory speelt in op al deze functionaliteiten. 
In de stiltekoepel kun je je terugtrekken. De koepel 
omarmt je, als je binnen op een bankje het omliggende 
landschap observeert als door een lens. Binnen treden 
minimale architecturale elementen in dialoog met dat 
landschap. In een laag waterbassin - een echo van het 
Moleneiland en de stuw - verzamelt zich regenwater. 
Het kan overstromen, of toont bij gebrek aan regen 
net een droog landschap. De ecologische impact van 
de mens op het water en van het water op de mens 
wordt zo subtiel verkend op lokale bodem. Tijdens 
de loop van het kunstenparcours krijgen het water en 
andere natuurelementen vrij spel op de materialen 
van de installatie. Deze interventie stemt sereen tot 
nadenken. Hoe verbonden zijn we met de natuurlijke 
en geconstrueerde omgeving waarin we ons dagelijks 
bevinden? Hoe aandachtig nog in een landschap van 
kunstmatige ingrepen? Hoe vormen we onze natuurlijke 
en stedelijke landschappen en hoe vormen zij ons? Het 

is een symbolische tussenruimte tussen stad en natuur 
die verstilling opzoekt. 
 
 LOCATIE
 Harelbeke is er met glans in geslaagd om zichzelf 
weer op de kaart te zetten als stad aan de Leie. In het 
kader van het Seine-Scheldeproject wordt de Leie door 
De Vlaamse Waterweg overal bevaarbaar gemaakt 
voor grotere en zwaardere schepen. Meer transport 
over water haalt immers rijen en rijen vrachtwagens van 
de weg en draagt zo bij tot een duurzame leefwereld. 
Harelbeke heeft die boot niet gemist en mag trots zijn 
op zijn nieuwe gezicht aan de rivier. Het Moleneiland, 
waar de stiltekoepel als een eiland binnen een eiland 
ligt, kreeg een nieuwe inrichting, met op de punt een 
uitkijkplatform en de gerenoveerde hefportiek van de 
oude stuw als trots monument. Fietsers en voetgangers 
hoeven de fraaie draaibrug vanaf het stadscentrum 
maar over te steken. De oude Leiearm is opnieuw 
verbonden met de rivier en nu stroomt het water 
weer tot de Banmolens. De stuw biedt een goede 
bescherming tegen droogte en overstromingen, maar is 
een groot obstakel voor het onderwaterleven. Daarom 
werd een vistrap aangelegd, een passage met ondiep 
en snelstromend water waarlangs de vissen de rivier 
weer vrolijk op en af kunnen zwemmen. Allemaal te 
bewonderen vanaf de passerelle boven de passage. 
Met veel aandacht voor rivierherstel, groen, recreatie en 
duurzaamheid lonkt de Leie hier levendiger dan ooit.



 KUNSTENAAR 
 De Belgische kunstenaar 
Kevin Trappeniers (°1985) 
studeerde Culturele Studies 
in Leuven. Hij maakt verstild 
beeldend werk tussen theater en 
beeldende kunst. Hij beweegt 
zich vrij tussen verschillende kunstdisciplines en mengt 
ze ook onderling in het theater en de publieke ruimte. Hij 

beheerst daarin een gedempte, visuele, fysieke en vaak 
woordeloze artistieke taal. Zijn werk focust op menselijke 
aan- en afwezigheid, identiteit en ruimtelijkheid, 
en intermenselijke verbindingen in onze huidige 
samenleving. Via zijn vzw Stray Light creëert hij zijn 
eigen beeldende kunst en werkt hij samen met andere 
kunstenaars en professionals uit diverse vakgebieden. 
Deze productie kwam tot stand in samenwerking met 
C-TAKT, een platform voor jong en transdisciplinair talent.

 ● Moleneiland, Harelbeke 

 www.kevintrappeniers.be



Floating Gardens
Michel Desvigne  

Bij de visieontwikkeling rond de Leiewerken in Kortrijk 
kwam het idee naar voren om naast de ingrepen op de 
kades ook drijvende groene eilanden aan te leggen. In 
de kunstige context van Contrei Live wordt dat idee nu 
werkelijkheid aan de verlaagde Leieboorden. Floating 
Gardens roept een drijvend droomlandschap op om te 
reflecteren op en over het water. De tuinen zijn kleine, 
eenvoudige en repetitieve structuren die de natuurlijke 
beplanting van de Leieoevers reproduceren. In hun 
natuurlijke vergankelijkheid leggen ze de nadruk op 
de overgang van de seizoenen. Vanaf de kades kun 
je de drijvende tuinen vanop de eerste rij observeren 
en stilstaan bij het proces en de creatie van nieuwe 
natuurvormen in de stad. De typische water- en 
oeverplanten van het Leielandschap schieten wortel 
in het water, waarbij het drijvende ecosysteem ze 
ondersteunt zonder aarde. De methode is vergelijkbaar 
met hydrocultuur. De ambitie is om het aantal eilanden 
op termijn uit te breiden. De ingreep heeft daarom een 
duurzaam karakter. 

 LOCATIE
 In hartje Kortrijk, bij de trotse Broeltorens, verbreden 
de twee heringerichte kades zich tot een amfitheater 
en wekken ze zo de indruk van een plein, half verhard 
en half-aquatisch. Deze publieke ruimte vormt nu 
het imposante decor voor de herwaardering en 
herbestemming van de open ruimte rondom de rivier. 

De brede verlaagde Leieboorden lokken de wandelaar 
naar het water, terwijl de rivier zelf de ideale plek voor 
nieuwe activiteiten en toepassingen op en rond de Leie. 
Als biologische corridor in het blauw-groene netwerk 
is de Leie in de stad zeer kunstmatig als het gaat 
over vogelmigratie en waterorganismen. Waarom de 
oevervegetatie dan niet de kans geven om weer volop te 
floreren in dit bekoorlijke stukje Kortrijk?

 KUNSTENAAR 
 Michel Desvigne is een 
Franse landschapsarchitect, 
internationaal gerenommeerd 
voor zijn rigoureuze en 
eigentijdse werk en onderzoek. 
Hij ontwikkelt projecten in meer 
dan 25 landen. Hij herbekijkt het landschap en probeert 
de mechanismen te begrijpen die het landschap maken, 
om het met diezelfde mechanismen dan weer om te 
vormen en zin te geven. In 2000 kreeg Desvigne de 
Médaille de l’Académie d’Architecture en in 2011 de 
Grand Prix de l’Urbanisme. Hij is sinds 2003 ridder in 
de Franse Orde van Kunst en Letteren en gaf les aan 
meerdere architectuurscholen ter wereld. Als geograaf 
en botanicus die op grote schaal werkt, houdt hij van 
de stad omdat ze veel publieke ruimte biedt, en omdat 
een goed ontworpen stad met al haar straten, pleinen en 
parken een maatschappij ook vormgeeft.

 ● Verlaagde Leieboorden, Kortrijk

 micheldesvignepaysagiste.com



Vistas
OMGEVING  

Vistas brengt landschappelijke zichtlijnen tijdelijk weer 
aan het licht. De ingreep onderstreept - letterlijk en 
figuurlijk - de vergezichten over de kouter en naar 
de hoeve in het Stadsgroen. Door te ontzoden en te 
maaien verschralen de zichtlijnen in het landschap en 
het panorama. Aan de hand van deze artistieke ingreep 
wordt het historische lijnenspel als het ware weer in 
de verf gezet: de lijnen worden gemarkeerd door wit 
zand toe te voegen. Tijdens het kunstenparcours zijn 
de zichtlijnen gaaf wit. Na verloop van tijd worden ze 
door het landschap geabsorbeerd, ze gaan op in de 
natuurlijke vegetatie. Met zijn tijdelijke karakter zet Vistas 
natuurbeheer in de kijker, in meer dan één lijn met het 
natuurlijke proces.

 LOCATIE
 Stadsgroen Ghellinck is de naam van een 
open gebied van 9 hectare in Bissegem. Een 
woonuitbreidingsgebied dat tien jaar geleden 
grotendeels werd herbestemd tot randstedelijke 
groenzone. Bebouwing is dus uitgesloten: de gemeente 
kan hier ademen door een volwaardige groene long. 
Vijf jaar geleden kocht Natuurpunt - met de steun van 
het Vlaamse Gewest en de stad Kortrijk - 4 hectare 
binnen het gebied aan met het oog op een stedelijk 
natuurproject. Site Ghellinck tekent zich van oudsher 
af als een open kouterlandschap waarin de historische 
en inmiddels beschermde hoeve Het Armengoed nog 
altijd een eminente plaats inneemt. De weidsheid van de 
kouter en de prominente positie van de hoeve vormen 

tot vandaag de ziel van Ghellinck, de zogenaamde 
genius loci. De vergezichten of ‘vistas’ over de kouter en 
naar de hoeve zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Deze elementen waren dan ook de belangrijkste 
landschappelijke uitgangspunten voor het ontwerp en 
de inrichting als Stadsgroen Ghellinck en in navolging 
hiervan voor de kunstingreep Vistas.

 KUNSTENAAR 
 Als coöperatief 
ontwerpbureau werkt 
OMGEVING aan 
inspirerende projecten 
op het vlak van 
landschapsarchitectuur 
en stedenbouw. Vanuit een horizontale organisatie 
gebaseerd op dialoog, samenwerking en kruisbestuiving, 
streeft OMGEVING unieke en toonaangevende 
projecten na, op verschillende schaalniveaus: 
van ruimtelijke beleidsplannen voor leefbare 
steden tot infrastructuurontwerpen voor duurzame 
mobiliteit, ontwerpen voor veerkrachtige open 
ruimtes en straatmeubilair. Voor deze kunstingreep 
vertrok OMGEVING vanuit het eerder opgemaakte 
landschapsontwerp, met kennis van de landschappelijke 
context van de site. Met Vistas ‘onderlijnt’ het 
ontwerpbureau zijn onderzoekende, identiteitsvolle 
en resultaatgerichte ontwerphouding en zijn focus op 
innovatie, duurzaamheid, cocreatie en kwaliteit.

 ● Stadsgroen Ghellinck, Kortrijk

 www.omgeving.be



Kom Er Bij
Niels Albers  

Deze installatie is een organische opgang naar het 
dak van roterij Sabbe. Vanaf dat dak is de artistieke 
ingreep met de korenbloemen van Esther Kokmeijer in 
al hun betoverende blauwe pracht het best te zien. De 
inspiratie voor dit werk komt uit de natuur en de vorm 
van het gebouw zelf. De afgeschuinde hoeken van de 
roterij doen denken aan honingraten met hun typische 
zes hoeken en zijden. De hexagoon of zeshoek is een 
van de weinige geometrische vormen die je in de natuur 
ziet. Superefficiënt en sterk. De opgang lijkt opgebouwd 
uit losse kolommen met zes hoeken en zes gelijke 
zijden. Alleen de hoogte van de kolommen varieert en zo 
ontstaat in de georganiseerde wirwar een soort trap. Er is 
niet één vaste route naar boven. De bezoeker moet zo’n 
beetje zoeken naar een weg die naar het dak van de 
roterij leidt. Op verschillende hoogtes kan hij even zitten 
en verpozen om de omgeving in ogenschouw te nemen. 
Eenmaal boven openbaart zich dan het fenomenale 
uitzicht. Op het dak loopt het honingraatpatroon door 
als een looppad naar verschillende zitobjecten, ook 
allemaal in dezelfde zeshoekvorm. Afdalen kan weer 
via een andere weg. Door al dat klimmen en dalen 
wordt het belopen van een trap ineens niet meer zo’n 
automatische beweging die je zonder nadenken doet. 
Het wordt een heel bewuste activiteit. Een kunst.

 LOCATIE
 Roterij Sabbe is een voormalig vlasbedrijf aan de 
oevers van de Leie in Kuurne, in het verlengde van het 
nieuwe Vlaspark. Leo Sabbe produceerde er vanaf 1882 
vlas, maar in de jaren 1970 viel het doek en gingen 
de deuren onherroepelijk dicht. Nu ligt het gebouw er 
schijnbaar verwaarloosd bij, maar in werkelijkheid is 
het een van de best bewaarde en meest authentieke 
roterijen langs de Leie. Sinds 2005 is de site beschermd 
als monument, met inbegrip van de stoommachine en 
schoorsteen. De eigenlijke roterij is een constructie van 
monolietbeton met achttien rootkamers rondom twee 
stookruimtes. Het licht valt binnen via koepels van metaal 
en glas, en op het dak zien we nog reservoirs voor koud 
en warm water. In 2018 kochten Leiedal en Kuurne de 
vlasroterij aan om het monument in ere te herstellen met 
een nieuwe bestemming. Daarmee zetten ze een stevige 
stap naar de ontwikkeling van het Vlaspark. Zo wordt in 
Kuurne opnieuw geweven aan een nieuwe, bloeiende 
toekomst voor deze parel in de Vallei van de Gouden 
Rivier, zoals de Leie in de hoogdagen van de Vlaamse 
vlasnijverheid werd genoemd.



 ● Roterij Sabbe, Kuurne

 KUNSTENAAR 
 Niels Albers is een 
Nederlandse kunstenaar 
en ontwerper die woont en 
werkt in Amsterdam. In 2010 
behaalde hij een bachelor of 
Fine Arts aan de audiovisuele 
afdeling van de Gerrit Rietveld Academie, een befaamde 
Amsterdamse hogeschool voor beeldende kunst en 
vormgeving en thuisbasis van vernieuwende denkers 
uit alle hoeken van de wereld. Aan diezelfde academie 
- voor masteropleidingen het Sandberg Instituut - werd 

hij in 2018 ook master in de interieurarchitectuur. 
Albers is een van de oprichters van Fabulous Future, 
een zevenkoppig collectief dat zich buigt over hoe je 
onderzoek en ontwikkeling kunt combineren met de 
constructie van ruimtes, evenementen en situaties. Hij 
voert onderzoek naar de relatie tussen mens en dier, met 
een oprechte bezorgdheid over de impact van de mens 
op het ecosysteem van onze planeet. Steeds vanuit 
een fascinatie voor oorsprong, spel, kaarten, routes en 
plattegronden. Antropocentrische zorgen vermengd met 
een architecturale fetisj.



Becoming Waves in  
a Deep Blue Ocean
Esther Kokmeijer  

Centaurea cyanus. De korenbloem. Met haar 
helderblauwe hart een van de opvallendste wilde 
bloemen in ons landschap. Vroeger groeide de 
sterachtige korenbloem als een onkruid in de 
korenvelden. Daar ontkiemt en bloeit ze samen met 
het graan. Afstekend tegen het gouden gewas werd 
de prachtige blauwe bloem door de jaren heen een 
symbool van trouw en bestendigheid. En hoewel ze 
kwetsbaar lijkt, is ze bestand tegen de kracht van de 
natuur en gedijt ze in gebieden waar veel andere planten 
dat niet kunnen. Zoals bij ons. Alleen tegen de mens is 
ze niet bestendig. Door onder meer intensieve landbouw 
met overmatig gebruik van herbiciden is ze nagenoeg 
uitgestorven. En zo maakt de kwijnende korenbloem 
de verbinding tussen natuur en cultuur zichtbaar, een 
relatie die door Becoming Waves ook visueel en tastbaar 
wordt gemaakt. De ingreep brengt de korenbloem 
weer tot uitbundige bloei in het verlengde van het 
Kuurnse Vlaspark. Op een oppervlakte van een Engelse 
‘acre’ (4046 m²) werden miljoenen korenbloemzaden 
ingezaaid. Het woord ‘acre’ is verwant met akker en 
slaat historisch op de hoeveelheid land die door een 
ploeg met één os in één dag kon worden bewerkt. De 

bezoeker ziet een veld van briljante blauwe sterren, 
wuivend in de wind, als golven in een diepblauwe 
oceaan onder een stalen Vlaamse hemel.
 
 LOCATIE
 Het Vlaspark is een open gebied van zowat 30 
hectare dat het dichtbebouwde Kuurne weer verbindt 
met de Leie en zijn rijke vlasverleden. Het park geeft 
Kuurne zuurstof en herstelt zijn historische gezicht aan 
de Gouden Rivier. In een extensief parklandschap met 
trage wegen vinden rust, recreatie, erfgoed, landbouw 
en natuur mekaar in lieflijke harmonie. Het ongerepte 
stukje groen zit verstopt tussen het recyclagepark, 
de pastorij en taverne Leiemeers. De Heulebeek 
kronkelt door het domein. Je vindt er wandelpaden, 
picknicktafels, zitbanken en een natuurlijke speeltuin. 
Verderop rond de historische roterij liggen de vroegere 
droogweiden, waar het vlas in typische kapelletjes te 
drogen werd gezet. Becoming Waves in a Deep Blue 
Ocean, op het veld tussen roterij Sabbe en de Leie, geeft 
deze oase mee kleur als een ode aan een verleden van 
blauw en goud.



 KUNSTENAAR 
 Esther Kokmeijer (Dokkum, 
°1977) studeerde grafisch 
design en in 2001 begon ze 
haar eigen ontwerpbureau. 
Daarnaast was ze (reis)fotograaf 
voor een rist tijdschriften en 
kranten. Sinds 2008 werkt ze als beeldend kunstenaar 
aan artistieke onderzoeksprojecten. Haar werk wordt 
wereldwijd tentoongesteld en gepubliceerd. Sinds 

2013 is ze ook expeditiefotografe in het noord- en 
zuidpoolgebied. Als kunstenaar richt ze zich vooral op de 
zogeheten ‘global commons’: de natuurlijke bronnen van 
de aarde die we delen, de oceanen, de atmosfeer, het 
heelal en Antarctica. Haar beeldende kunst ontstaat voor 
een groot deel tijdens de reizen die ze maakt, waarbij de 
reis zelf vaak een wezenlijk onderdeel is van het werk. 
Ze is geïnteresseerd in de oorsprong van de natuur, de 
vorming van landschappen en de rol van de natuur in het 
leven van de mens en vice versa.

 ● Roterij Sabbe, Kuurne

 www.estherkokmeijer.nl



Deer Fountain #2
Willem Boel  

Zeven omgebouwde kruiwagens staan boven op een 
constructie van steigerbuizen en stellingelementen. 
De kruiwagens worden gevuld met water tot ze, in 
een schijnbaar ongecontroleerd ritme, naar voren 
kantelen en hun inhoud weer naar beneden storten. 
Het water keert terug naar waar het vandaan kwam. De 
uitgebalanceerde kruiwagens doen waarvoor ze zijn 
gemaakt: gevuld en weer geleegd worden. Maar ook de 
stelling doet waarvoor ze is opgebouwd: een last in de 
hoogte ondersteunen. De installatie met de kiepende 
kruiwagens is een fontein, een ornament dat de buurt 
opsmukt en door haar beweging voor een frisse, nieuwe 
dynamiek zorgt. Schitterend in haar nutteloosheid, zoals 
elke fontein. Het onaflatende, onvoorspelbare kantelen 
van de kruiwagens is meedogenloos en poëtisch 
tegelijk. De titel van de installatie is een woordspelletje. 
Deer Fountain kun je verstaan als ‘dear fountain’ - beste 
fontein - maar het verwijst ook naar de decoratieve 
Japanse bamboefonteintjes die je weleens in een 
Vlaamse tuin ziet. Die werden oorspronkelijk gebruikt 
om herten of ‘deer’ weg te jagen zodat ze niet aan de 
tuinplanten zouden vreten. Een dubbele betekenis die 
de kruiwagens nog meer inhoud geeft dan enkel water.

 LOCATIE
 Nelca is onlosmakelijk verweven met het hart en 
verleden van Lendelede. Toch lag het terrein van de 
oude tapijtreus er verlaten en verwaarloosd bij sinds 
het faillissement in 2007. Een doorn in het oog van veel 
inwoners, en dus kocht Intercommunale Leiedal de site 
op om ze grondig aan te pakken. Een huzarenstukje 

van herontwikkeling, gelet op de bodemverontreiniging 
en asbestproblematiek, het reliëf, de afwatering 
en waterbuffering. Het terrein is ruim tien hectare 
groot en ligt vlak bij het dorpscentrum. Het krijgt 
een gemengde invulling met ruimte voor kmo’s, een 
nieuwe verbindingsweg, fiets- en wandelroutes, een 
multifunctioneel plein, waterbekkens en een veertigtal 
nieuwe woningen in de Stationsstraat. Het strategische 
belang van deze locatie is dus groot. Nelca ademt 
historie en biedt zelf zo weer verse zuurstof om te 
werken, te leven en te beleven.

 KUNSTENAAR 
 Kunstenaar Willem Boel 
werd in 1983 in Sint-Niklaas 
geboren en woont en werkt 
in Gent. Als master in de 
beeldende kunst werkt hij 
aan een interdisciplinair 
oeuvre dat zich uitstrekt over verschillende media: video, 
in-situ-installaties, performance en tweedimensionaal 
werk. Toch ligt zijn focus vooral op driedimensionale, 
en bij uitstek monumentale installaties. Die bouwt 
hij doorgaans op uit stalen of ijzeren skeletten. Het 
zijn open structuren die getuigen van een industrieel 
verleden. Ze dragen de sporen van noeste arbeid en 
repetitieve handelingen. Boel werkt meestal in series, 
zoals de reeks Nieuwe Molens en Sancho Don’t Care. Hij 
stelt geregeld tentoon in binnen- en buitenland en won 
in 2015 onder meer de Grand Prix op het prestigieuze 
Salon de Montrouge.

 ● Nelca-site, Lendelede

 www.willemboel.be



EntrΦphi
Jan Detavernier  

De natuur toont zich meester in de organisatie. In 
haar streven naar orde laat ze anomalieën toe, omdat 
verbetering slechts voortkomt uit evolutie. Het vernuft 
van de natuur kan de basis worden om oplossingen 
te bedenken voor de uitdagingen die onze planeet 
te wachten staan. EntrΦphi wil daarin de universele, 
menselijke nood benadrukken om utopisch te 
verbeelden. Geometrie is de vertaalslag, de beleving 
het einddoel. EntrΦphi is een autonome biotoop op het 
water. Het is een luchtzuiveringsstation dat ons erop 
wijst dat we er niet afhankelijk van willen worden om 
schone lucht te ademen. Mos en planten op de installatie 
wekken zuurstof op en filteren de vervuilde lucht. 
Fonteinen spuiten op geregelde tijdstippen kortstondig 
een torusvormige waterstraal. De schoonheid en de 
kracht van deze installatie zit in de geometrie van 
het 64 tetraëderraster op het water. De tetraëder 
of tetrahedron - een piramide met vier driehoekige 
vlakken - is een meetkundige figuur die geldt als een 
elementaire bouwsteen. Hij staat symbool voor de 
kosmos, het ontstaan ervan en de connectie met de 
aarde. De waterstralen representeren de energielijnen 
en het krachtveld van de bouwsteen. Dit ecosysteem is 
oneindig schakelbaar in alle richtingen en brengt je naar 
de kern van ons bestaan. De flora banaliseert in eerste 
instantie het vernuft waarmee de natuur haar structuren, 
groeiprocessen en patronen stuurt, maar de intelligentie 
erachter kunnen wij slechts begrijpen aan de hand van 
wiskundige algoritmes en constanten zoals de gulden 
snede. Hierin toont de natuur zich andermaal meester 
in de organisatie en doet ze niet meer dan nodig is. 

Dit werk is een visuele weergave van een van de 
elementaire bouwstenen uit de natuur en is bedoeld om 
onze connectie met die natuur terug te vinden.

 LOCATIE
 In 1920 werd in Menen een nieuwe Leiearm 
uitgegraven en voorzien van sluizen. Zeventig jaar 
later werd de loop van de Leie opnieuw verlegd, en 
zo ontstond er een eilandje tussen de oude en de 
nieuwe bedding. Het eiland ligt overwegend op Frans 
grondgebied en er is een aangenaam parkje ingericht. 
Je kunt het bereiken via de brug over de sluizen. Dat die 
sluizen oud zijn, merk je aan de bouwmaterialen. Geen 
beton maar individuele stenen. De Leiewerken van 1920 
moesten de rivier bevaarbaar maken voor schepen tot 
300 ton. De boten die er tegenwoordig passeren, zijn 
ruim vier keer zwaarder. Het complex met de sluizen 
is sinds 2005 beschermd als monument. De artistieke 
installatie is opgevat om de band met de natuur hier 
terug te vinden.

 KUNSTENAAR 
 Jan Detavernier is 
begeesterd door de 
wonderlijke wetmatigheden 
in de natuur. Uit ontzag 
voor hoe de natuur haar 
organische structuren 
met geometrische en wiskundige patronen opbouwt, 
ontstond een honger om die vormentaal te verstaan. Als 
ingenieur en belevingsontwerper integreert Detavernier 



die organische vormentaal dan ook in zijn eigen 
structuren. In de natuur is alles al uitgevonden, maar het 
gebrek aan kennis om de natuur en haar bouwstenen 
te lezen, inspireerde hem om hiernaar onderzoek te 
doen. Zijn realisaties zijn bevroren fascinaties van dat 
onderzoek naar hoe alles in mekaar klikt, herhaald 
wordt, stevigheid zoekt, varieert. Hij brengt ruimtelijke 
belevenissen en concepten samen tot één verhaal 
waarin ervaringen en hun betekenis centraal staan. 
Gewaarwording voor systemen en de kracht van 

verbeelding gaan hand in hand in zijn ontwerpen. Zijn 
artistieke focus ligt op landschapsinterventies met 
geometrische patronen als basis van een activistische 
architectuur. De kunstenaar stond mee aan de wieg van 
Bamboostic, een ecologische bouwcoöperatie in Brazilië, 
en hij richtte Baboom en Tree Time op, bedrijven die zich 
toeleggen op het gebruik van natuurlijke materialen en 
vernieuwende constructietechnieken.

 ● Oude Leiearm, Menen



Incidentally Insights #1
Patrick Ceyssens   

In dit gerasterde beeld in cortenstaal (4,5 bij 2,2 meter) 
laten we herinneringen aan het landschap samensmelten 
met het huidige natuurschoon. We zien referenties 
naar een prehistorische nederzetting, naar een riviertje 
waar Spiere zijn naam aan dankt, naar vondsten 
uit verschillende periodes… Veel geromantiseerde 
herinneringsbeelden hangen als foto of schilderij aan 
onze muren, maar de combinatie van herinnering en 
heden roept zoveel meer op. Dit hybride, transparante 
beeld beweegt voortdurend. Het wisselt tussen 
seizoenen, dag en nacht, tijd en herinnering. Ons 
bewustzijn organiseert de indrukken die binnenkomen 
tot andere mentale beelden en denkbeelden. Wat is 
de afstand tussen het zichtbare en het denkbare? De 
vertes, betekenis en perspectieven mengen zich met 
de gedachtenis van het beeld. Fotografisch komt het 
gecombineerde beeld misschien nog het best tot zijn 
recht, want een camera zal het raster anders verwerken 
dan ons blote oog. Het beeld is vanuit elke positie 
en op elk moment ook anders. Daardoor krijgt elke 
toeschouwer een unieke kijk: een inzicht als inspiratie 
voor een puur individuele interpretatie ten opzichte van 
een gelaagde afbeelding. De toeschouwer wordt zo zelf 
kunstenaar. 

 LOCATIE
 Spiere-Helkijn wordt begrensd door de Schelde 
en het Spierekanaal. Beide waterlopen bakenen de 
natuurlijke grens met Wallonië af. Het Spierekanaal werd 
in 1839 gegraven in de vallei van de sterk meanderende 

Zwarte Spierebeek om de Schelde met de Deule te 
verbinden. Het kanaal is 8,4 kilometer lang, 16 meter 
breed en maximaal 1,8 meter diep. Over het kanaal 
werden vooral kolen van Henegouwen naar Frankrijk 
vervoerd. De achteruitgang van de kolenindustrie 
betekende het doodvonnis voor het kanaal. De 
laatste boot passeerde er in 1983. De sluizen werden 
geblokkeerd en scheepvaart werd onmogelijk. Tussen 
2008 en 2011 werd het Spierekanaal gerestaureerd, 
zodat toeristen het opnieuw kunnen bevaren. Een 
idyllisch decor waar heden en verleden in mekaar 
vloeien.

 KUNSTENAAR 
 Patrick Ceyssens verstaat 
als geen ander de kunst om 
de onderhuidse werking 
van beelden voelbaar te 
maken. Twee rode draden 
verstrengelen zich door zijn 
oeuvre: enerzijds snijdt hij het thema van de herinnering 
en haar bedrieglijke betovering aan, anderzijds verliest 
zijn werk zich net niet in melancholie en romantiek omdat 
hij steevast voor een verstoring of een breuk zorgt. De 
werking van het beeld is daarbij niet meer te scheiden 
van die van het geheugen. De geest wordt ons enige 
canvas. Patrick Ceyssens stelt tentoon in binnen- en 
buitenland en doceert beeldende kunst en beeldanalyse 
aan diverse hogescholen en universiteiten. 

 ● tussen Zwarte Spierebeek & Spierekanaal, Spiere-Helkijn

 www.patrickceyssens.com



Meershuisje
Rick Abelen   

Het Meershuisje plaatst het landschap van de 
Gaverbeekse Meersen op een bijzondere manier in 
het zoeklicht. Als uitkijkpost en bezinningsplek biedt 
het huisje een unieke kijk op de Gaverbeek met haar 
weilanden en biodiversiteit. Door een periscoop in de 
schoorsteen krijg je een panoramisch vogelperspectief 
op de meanders in het landschap. Het Meershuisje 
presenteert zich als een archetypisch huis en voegt zo 
letterlijk een fysiek en herkenbaar adres toe aan het 
weinig toegankelijke natuurgebied. Natuur en beleving 
staan hier voorop. De installatie is een eenvoudig 
houtskelet bekleed met plaatmateriaal, afgewerkt met 
een witte toplaag. Het Meershuisje biedt een nieuw 
perspectief op ruimtelijke kwaliteit, met inzicht in het 
verleden en een blik op de toekomst. Naast een fysiek 
plekje om de natuur optimaal te ervaren en te ontdekken 
wordt de hut door haar bijzondere presentatie ook 
een herkenbaar accent binnen de natuurpracht. In het 
huisje vinden mens, kunst, landschap en natuur mekaar 
harmonisch onder één dak.

 LOCATIE
 Het natuurgebied de Gaverbeekse Meersen ligt 
zowel in Zulte als in Waregem, langs de benedenloop 
van de Gaverbeek. De Meersen zijn nog altijd een 
belangrijk overstromings- en natuurverwervingsgebied. 
In zo’n natuurverwervingsgebied kan de natuur 
duurzaam in stand gehouden worden zonder zware 
gevolgen voor landbouw, bosbouw of recreatie. Dwars 

door het mooie gebied met wei- en hooiland loopt de 
bedding van de oude spoorweg. Daarlangs is de hut 
toegankelijk, midden in het groen, uitkijkend over de 
Meersen en grenzend aan de wandel- en fietsroutes. 
Het gebied wordt in de volksmond dan ook vaak 
de Oude Spoorwegberm genoemd en heeft met de 
levendbarende hagedis - een van de weinige reptielen 
die geen eieren leggen - alvast één opmerkelijke 
bewoner.
 
 KUNSTENAAR 
 Rick Abelen is architect. 
Dat wou de Nederlander 
al vanaf de middelbare 
schoolbanken worden. 
Geïntrigeerd door de 
bebouwde wereld met al haar complexiteit, en dan 
vooral door de relatie tussen groot- en kleinschaligheid, 
architectuur en maakbaarheid. De invloed van 
architectuur op de mens en omgekeerd vormt voor hem 
een interessant spanningsveld. Rick Abelen werkt voor 
een architectenbureau en realiseert ook eigen projecten. 
Daarnaast schreef hij voor een architectuurmagazine en 
werkte hij als projectcoördinator voor de in Nederland 
verplichte beroepservaringsperiode. De interesse in de 
bebouwde wereld en de mens geeft Abelen enorm veel 
voldoening en energie, elke dag weer.

 ● Gaverbeekse Meersen, Waregem



De Druppel
Zeli Bauwens  

De Druppel is een interactieve installatie die bestaat 
uit 165 emmers. De emmers zijn op mekaar gestapeld, 
negen lagen hoog, in de vorm van een piramide. Alleen 
de hoogste emmer helemaal boven aan de piramide is 
tot op de rand gevuld met water. Het werk bevat echter 
geen pomp om het water constant te laten stromen. De 
installatie hangt dus af van het weer en treedt enkel bij 
regenval in werking. Als het regent, vangt de bovenste 
emmer het hemelwater op tot hij overstroomt en de hele 
installatie ineens een fontein wordt. De toeschouwer 
wordt uitgenodigd om het werk te gaan bekijken onder 
een mals, typisch Belgisch buitje.

 LOCATIE
 Tussen de statige Sint-Medarduskerk in Wervik en 
de nieuwe Leiebrug ligt een langwerpige strook van 
vijf meter breed. Het rechthoekige pleintje helt licht 
af van het centrum naar de Leie. Het benadrukt zo 
de beweging naar het water toe en dient tegelijk als 
podium voor dit kunstwerk. Ook het groen geeft de 
beweging naar de rivier vorm en kleur en is meteen de 
achtergrond voor de artistieke ingreep. De Leiebrug zelf 
is veel meer dan een symbolische verbinding tussen 
Vlaanderen en Frankrijk. Ze maakt de overspanning 
naar een robuust watersysteem en een blauw-groene 
toekomst. De Druppel ligt vlak bij het landschapspark 
de Balokken, een jong recreatie-eiland van 36 hectare 
tussen de oude Leiearm en de bevaarbare Leie in, 

ontstaan in 1990 bij de rechttrekking van een bocht in 
de rivier. Met zijn wandelwegen, vlonderpad door het 
moeras, zithoeken, glooiingen, cafetaria, trekkershutten 
en kampeerwagenterrein is het de ideale plaats om even 
weg te dromen. Water, groen, kunst en beweging klikken 
hier in Wervik wervelend in mekaar.

 KUNSTENAAR 
 Zeli Bauwens (°1992) 
studeerde in 2015 af aan 
Sint-Lucas in Gent als 
bachelor Textiel en master 
in de beeldhouwkunst. Waar 
ze tijdens haar studie vooral 
bezig was met gebruiksvoorwerpen en hun functie, 
heeft ze haar focus sindsdien verlegd naar natuur en 
landschap. Het werk van de in Oostende geboren 
kunstenares bestaat vooral uit installaties, sculpturen en 
landschapsinterventies. Bauwens zoekt naar verbanden 
en legt linken tussen voorwerpen, gebeurtenissen, 
handelingen uit ons dagelijkse leven en de natuur. Ze 
ziet zichzelf als conceptueel kunstenaar vanwege de 
diepe gedachtegangen in haar werk, meestal verscholen 
onder een laag surrealistische humor. Haar werken zijn 
telkens aparte verhalen die op de een of andere manier 
nog samen moeten komen. Met elk ‘verhaal’ probeert 
ze de toeschouwer iets mee te geven om over na te 
denken, over te filosoferen of te fantaseren.

 ● Leiebrug, Wervik 

 www.zelibauwens.com



Timeless Waves
Žilvinas Stasiulevičius

Timeless Waves herstelt op een speelse manier de 
relatie tussen mens, landschap, verleden en heden. In de 
wind lijken de gras- en vlasvelden van het Leielandschap 
wel wiegende zeeën met tijdloze golven. Vijf grote 
schommelconstructies uit roestvrij metaal staan naast 
elkaar in het landschap. De doeken waarin de bezoeker 
schommelt, zijn gemaakt van weerbestendig textiel. Ze 
verwijzen naar het gouden vlasverleden van de streek 
en naar de zeilen van de vele koopvaardijschepen van 
weleer. Het beweeglijke idee van de schommels zit 
ook in het dobberen van de boten en in het vloeien 
van de rivier. Het schommelen zelf roept dan weer 
fi jne jeugdherinneringen op. Het surrealistische beeld 
van Timeless Waves maakt van het landschap een 
dynamische plek, met een minimale ingreep. Geen kunst 
om de kunst: meer dan om designobjecten gaat het 
om de collectieve activiteit in een sfeer van theater. De 
schommels nodigen uit, tijdloos wiegend op de golven 
van land en water, van historie en natuur.

LOCATIE
 De Heulebeek lag lange tijd verborgen achter 
hoge groene gordels. Nu is de beek met haar 
overstromingszones, oevers en meanders de 
ruggengraat van het landschappelijke park Groen Lint. 
De langgerekte groenzone van 4,5 hectare volgt de 
slingerende Heulebeek wel 600 meter lang. Het park is 
daarom onlosmakelijk verbonden met het ecosysteem 
van de beek. Bruggen, vlonders, een wadi, een poel en 
eilandje etaleren het groene natuurschoon dicht bij het 

water. Het Groen Lint in Gullegem is een belangrijke 
schakel voor Wevelgem, met een veilige fi ets- en 
wandelverbinding langs de Heulebeek richting Heule en 
Kortrijk. Er is veel aandacht voor spel en ontmoeting, met 
speeltuigen, zithoeken, een petanqueveld … Het beeld 
van Timeless Waves versterkt het menselijke contact met 
deze blauw-groene oase, steeds heen en weer.

 KUNSTENAAR 
 De Litouwse kunstenaar 
Žilvinas Stasiulevičius 
(°1991) groeide op tussen 
de interbellumarchitectuur 
en de rivier de Memel met 
een groeiende liefde voor de 
open natuur. Stasiulevičius is 
al zijn hele leven gefascineerd door kunst, tekenkunst, 
natuur, beeld en hoe de wereld eruitziet door de ogen 
van anderen. Voor zijn ontwerpen kiest de architect 
voor een samenwerking tussen de kunstenaar en de 
specifi eke site, want hij ziet als geen ander de vele 
mogelijkheden in de artistieke uitwisseling tussen land 
en architect. Dromen werken niet als je zelf niet werkt, 
is zijn devies. Hij werkt momenteel bij NG Architects 
in Vilnius dat zich specialiseert in exclusief en modern 
residentieel design. Zijn vele gelauwerde ontwerpen 
werden onder meer al tentoongesteld in Tokio, Brussel, 
Tallinn en Londen..

● Groen Lint, Wevelgem 



Top Down Bottom Up
Adrien Tirtiaux  

Adrien Tirtiaux stelt voor: een voetgangersbrug als 
unieke verbinding tussen het Kanaal Bossuit-Kortrijk 
en de Transfosite. Deze nieuwe toegang creëert 
een spectaculaire dramaturgie waardoor je de site 
ineens heel anders gaat waarnemen. De bezoeker 
gaat door een kuil met wilde vegetatie en belandt zo 
in het gonzende hart van de centrale in al haar ruwe 
monumentaliteit. Zoals zo vaak in de werken van Tirtiaux 
vertaalt het bouwprincipe de heersende spanningen 
in structurele elementen. De brug zelf hangt aan een 
enorme, sculpturale betonnen balk die ter plaatse 
werd gegoten. Het is een open houten structuur met 
een trap en een helling om je fiets langs naar boven 
te duwen. De brug is zo opgevat dat je de beplanting 
eronder zo weinig mogelijk aanraakt, terwijl die er 
wel doorheen kan groeien. Als je de houten structuur 
van de voetgangersbrug van naderbij bekijkt, zie je 
de verwantschap met de betonnen balk waar ze aan 
vasthangt: je loopt letterlijk op de bekisting waarmee 
de 20 meter lange betonnen balk werd gegoten. De 
tegenstrijdige dynamiek tussen de structuur van bovenaf 
en de natuur van onderuit is een weerklank van de 
klassieke tweedeling in de jongste stedenbouwkundige 
theorieën. In die zin is de voetgangersbrug een bijna 
poëtische weerspiegeling. Een top-downbenadering, 
waarbij een autoriteit beslist en investeerders inspringen, 
onderscheidt zich van een bottom-upbeweging, waarbij 
lokale gemeenschappen voor verandering zorgen en 

deelnemen aan het ontwerpproces. Top Down Bottom 
Up stelt een permanente infrastructuur voor waarlangs 
je dit plekje kunt bereiken en het in zijn oorspronkelijke 
staat weer achterlaat.

 LOCATIE
 Transfo: een knetterende naam waar kracht 
uit spreekt. Hier hangt energie in de lucht, want 
op de imposante industriële site langs het Kanaal 
Bossuit-Kortrijk werd ooit op grote schaal steenkool 
getransformeerd in elektriciteit en stoom. Energie zit 
in het DNA van dit terrein, dat nu wordt uitgebouwd 
tot een toonaangevend kennis- en belevingscentrum 
rond avontuur, business, cultuur, duurzame energie 
en educatie. Een sterk staaltje erfgoedbehoud door 
ontwikkeling waar Leiedal, de gemeente Zwevegem 
en de provincie West-Vlaanderen positief geladen 
energie in steken. De centrale werd in 1911 opgericht 
om stroom te leveren voor Zwevegem. Bijna een eeuw 
later ging de stekker er voorgoed uit en werd een 
herbestemmingsplan opgemaakt met passend respect 
voor de zinderende atmosfeer van deze indrukwekkende 
national treasure. In de majestueuze machinezaal staat 
een unieke collectie turbines en generatoren, vaak het 
tot de verbeelding sprekende decor van evenementen 
en zelfs tv-opnames. In het infopunt verneem je meer 
over het erfgoedverhaal, het herbestemmingsproject 
en de bezienswaardigheden. Transfo transformeert nu 



zichzelf en zal weer gonzen van de activiteit. Vonken 
spattend slaat de centrale zo de brug tussen verleden en 
toekomst.
 
 KUNSTENAAR 
 Adrien Tirtiaux (°1980, Brussel) woont en werkt 
in Antwerpen. Hij is opgeleid als ingenieur-architect 
en studeerde beeldhouwkunst en performance aan 
de Akademie der bildenden Künste in Wenen. Zijn 
interventies, in gebouwen of de openbare ruimte, 
draaien om één constante: het herdefiniëren van de 
ruimte. Tirtiaux observeert de wereld en experimenteert 
ermee. Via zijn installaties en constructies tracht hij 

onze verhouding met de 
omgeving te vatten en te 
transformeren. Ongemerkt 
stelt hij de daarmee 
samenhangende symbolische 
socialisatieprocessen in 
vraag. Hij noemt zijn ingrepen 
‘contextuele werken’. Hier heeft hij vanuit een enkel 
punt een brug gebouwd om er verder op in te gaan: een 
metafoor voor de ontwikkeling van elk nieuw idee  
of plan.

 ● Transfo, Zwevegem

  www.adrientirtiaux.eu



Swans
Marco Barotti  

Zwanen lijkt een onschuldige, naïeve naam voor 
deze radicale maar subtiele ingreep in de natuur. Er 
zit heel veel ironie in deze installatie, die bestaat uit 
acht satellietschotels, zeven witte en één zwarte. De 
schotels staan voor de kracht van tv en massamedia. 
Het zijn voorwerpen die door onze samenleving 
worden afgedankt en weggegooid. Tot leven gewekt 
door geluid, wind en water dobberen deze zwanen 
vredig rond en gaan ze naadloos op in de omliggende 
natuur. Luidsprekers gemonteerd op de afgedankte 
satellietschotels vormen de kop van de dieren. Twee 
geluidslagen - basfrequenties en menselijke adem door 
koperen instrumenten - geven de vogels een stem en 
laten ze bewegen. Via acht aparte audiokanalen wordt 
het geluid door de zwanen gevoerd, waardoor ze tot 
leven komen en het landschap opnieuw vormgeven. Het 
beeld is dubbel: het wekt zowel een gevoel van walging 
op als een intieme sensatie van vertrouwdheid. Het 
gijzelt de natuurlijke omgeving en daagt het publiek uit 
als een hybride verschijning van technologisch afval en 
dierenleven. De alomtegenwoordige hand van de mens 
als een soort god is onmiskenbaar, want zo verhoudt de 
mens zich ook tot de natuur.

 LOCATIE
 De Sint-Pietersbrug in Moen is een historisch en 
idyllisch plaatje. Een schoolvoorbeeld van hoe een 
kanaal er in de 19e eeuw uitzag. Het brugje ligt over een 
oude arm van het Kanaal Bossuit-Kortrijk dat de Schelde 
met de Leie verbindt en vanaf 1861 werd gegraven. 

Twaalfhonderd arbeiders groeven drie jaar lang aan 
de 15,4 kilometer lange bedding, vanzelfsprekend 
met de hand. Er kwamen ook 18 bruggen, en laat het 
Sint-Pietersbrugje er daar een van zijn. De bedding 
is naar onze normen erg smal, maar op de oude 
kanaalarm zijn de afmetingen historisch onveranderd. 
Deze oorspronkelijke vaarweg was bedoeld voor 
schepen tot 300 ton. Nu varen er schepen tot 1350 ton 
over het kanaal dat in de jaren 80 werd verbreed. De 
Sint-Pietersbrug is ook vrij zeldzaam: veel 19e-eeuwse 
ijzeren hefbruggen zijn er niet meer. Daarom heeft 
De Vlaamse Waterweg dit stukje geschiedenis heel 
recent gerestaureerd. De brugwachter haalt ze nog 
met de hand op door aan een rad te draaien. Dankzij 
tegengewichten en een tandwieloverbrenging hoeft hij 
niet eens zo veel kracht uit te oefenen. De brug heeft 
meer dan honderd jaar trouw haar werk gedaan: een 
respectabele staat van dienst om in ere te houden. Ze 
overspant verleden en heden en slaat nu ook de brug 
tussen kunst en natuur.

 KUNSTENAAR 
 Marco Barotti is een 
Italiaanse mediakunstenaar 
die in Berlijn woont. Na 
zijn muziekstudie begon 
hij klank te mengen met 
beeldende kunst. Hij bedenkt 
en beheerst een artistieke taal waarin een fictief, 
postfuturistisch tijdperk tot uiting komt aan de hand van 



kinetische geluidsinterventies, zowel in de natuur als 
in de stad. Met audiotechnologie, gebruiksvoorwerpen 
en afval maakt hij bewegende sculpturen die enkel 
door klank gedreven worden. Zijn kunst spitst zich toe 
op de creatie van een ‘technologisch ecosysteem’ dat 

speelt met het evenbeeld van dieren. Zijn installaties zijn 
opgevat als een metafoor voor de impact van de mens 
op de planeet en het milieu. Over de hele wereld worden 
tentoonstellingen aan Barotti gewijd, zoals in de Saatchi 
Gallery in Londen.

 ● Sint-Pietersbrug, Zwevegem

 www.marcobarotti.com


