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Het pleintje van Fabian Luyten werd weerhouden als kunstwerk voor het nieuwe 
kinderdagverblijf omwille van de interactie met de verschillende doelgroepen, de 
meerwaarde voor het gebouw, het functionele, de zintuigelijke prikkelingen, het 
duurzame materiaal en de onderhoudsvriendelijk- en veiligheid. 
 
Het stelt een driehoekig plein van 10m x 17m voor,  uitgevoerd in beton met lij-
nen erop die driehoeken vormen. Deze driehoeken draaien rond een zeshoek 
waarop zich een rode sculptuur bevind in een hoogglanzend doorzichtig gekleurde 
kunststof (ballon) met een zitbank op 25 cm eronder. Op het eindpunt van de 
driehoek bevindt zich een satijn grijze lantaarnpaal die het geheel verlicht. Het 
geheel is gebaseerd op een persoonsgrote van 1 m. Het is een kunstwerk maar 
kan ook gebruikt worden door de kinderen nl. verschillende duurzame materialen 
(beton, inox, kunststofplaten), hun kleuren en vorm ervaren, erover fietsen en 
rijden, op de beton tekenen, een verhaal onder de ballon, wagentjes onder de 
sculptuur laten rijden. Door het gebruik van duurzame materialen kan er ge-
streefd worden naar onderhoudsvriendelijk en veiligheid. 
 
Het wordt gerealiseerd in de tuin van de buitenschoolse opvang, waar ook 's mor-
gens en 's avonds de opvang gebeurt. Zo is het zichtbaar vanuit de 8-hoek, maar 
ook vanuit de units die aansluiten. Bovendien wordt het kunstwerk bij schemer 
geaccentueerd door het licht van de lantaarnpaal. Hierdoor is er een aanleg van 
35 m² van de tuinen die anders voorzien worden van gras. Zodoende is het een 
meerwaarde voor het gebouw. 
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