
De Grens: ’een grens die geen grens mag zijn’ 
 
Afmeting: lengte 28 m, hoogte 4 m 
Materiaal: geperforeerde plaat, acaciatakken 
 
‘Evaluatie van het project  
We willen het ontwerp niet expliciet een “kunstwerk“ noemen. De kunst lag voor-
al in de zoektocht naar de verschillende eisen omtrent mijn werk ( veiligheid, 
transparantie, enz. ...).  Na uitvoerig overleg, komen we gevaarlijk dicht in de 
buurt van de "toegepaste kunst" aangezien het werk op de eerste plaats een af-
scheiding is.  
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Het concept is gebaseerd op het begrip "grens", die eigenlijk geen grens mocht 
zijn. 
 
Op het eerste gezicht bestaat het ontwerp uit verschillende vormen. Toch staan 
ze in relatie tot elkaar.  De open ruimtes in de “grens“  krijgen hun antwoord in 
de naastliggende vorm. Op deze manier zochten we naar een eenheid in de 
vormstructuur. 
 
Met deze verschillende patronen probeerden we de ruimte boven én onder het 
grasveld te verbinden en de scheidingslijn tussen de afdelingen visueel op te hef-
fen.  Het ontwerp is samengesteld uit modules die "inwisselbaar" zijn. De licht 
gebogen vorm van het werk staat in contrast met de strakke architectuur. 
De open ruimtes tussen de patronen zorgt ervoor dat de waterpartij voor de bei-
den kanten zichtbaar blijft. 
 
Wat het materiaalgebruik betreft kozen we voor geperforeerde plaat die 
toch enigszins transparant blijft. Het ritme van de begrenzing wordt onderbroken 
door acaciatakken die een optisch verband vormen met de verder gelegen bos-
rand.  Ze zorgen bovendien voor een stabiliserende factor. 
Wat de kleur betreft kozen we  voor een frisse kleur om een connotatie met een 
afsluiting te vermijden.’ 
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