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Antwerpen

In het park van het universitair psychiatrisch centrum
in Duffel valt heel wat hedendaagse kunst te zien en
de regio van Klein Brabant is een ontdekking waard
zowel op artistiek als op natuurlijk gebied. Wie graag
meer tijd doorbrengt in de Rupel en – Scheldestreek
en nog meer zijn hart wil ophalen aan hedendaagse
kunst, kan vanuit deze streek ook naar Mechelen ﬁetsen, om een bezoek te brengen aan Cultuurcentrum
Mechelen en kunstruimte De Garage.
Onze fietsroutes zijn gebaseerd op het netwerk van
fietsknooppunten in Vlaanderen. Omdat niet alle kunstwerken langs knooppunten liggen, zal je af en toe moeten
afwijken van die knooppuntenroute. Maar geen nood: bij
elk kunstwerk vind je in deze brochure een uitgebreide
wegbeschrijving en er wordt steeds duidelijk aangegeven
hoe je terug naar de knooppuntenroute kan gaan.
Geniet van de tocht, houd ons op de hoogte en deel
je ervaringen via #klarakunstopdekaart, of via
de Klara-app.

Hiermee wordt aangeduid dat
er een kunstwerk in de buurt
ligt en dat je even zal moeten
afwijken. Raadpleeg de uitgebreide informatie van het
werk in deze brochure om de
weg te vinden.

TIP
Print deze strook met de ﬁetsknooppuntenroute uit en kleef
hem op de buis van jouw ﬁets!
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Kunst op de Kaart | Antwerpen

Deze Kunst op de kaart-route in de provincie
Antwerpen leidt ons door de Rupel-en Scheldestreek.
Een vlak landschap dat door grote rivieren en kleinere
waterlopen wordt doorsneden. Geen wonder dat je op
deze route de veerboot neemt om de Rupel over te
steken. Trek voor deze vrij uitgebreide route een lange
dag uit of maak er twee ontspannende dagen van.
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Restpaviljoen | Els Vanden Meersch
Domein UPC Duffel
Stationsstraat 22C, 2560 Duffel

6 Constructie XXVI | Karel Bruegelmans

2 Kapel van het Niets | Thierry De Cordier

7 De drie wijsneuzen | Jos De Gruyter &

3 Boven beneden de waterstand met een waar-

8 KOP logistiek centrum | Yves Malysse en Kiki

1

Domein UPC Duffel
Stationsstraat 22C, 2560 Duffel

schijnlijkheid van overstroming (d.w.z. een dijk) |
Lawrence Weiner
Op een pijler van de nieuwe Scheldebrug
(Bornem/Temse), onder de brug

4 Pepper Mill | Erika Hock

Kattenstraat 35-45, 2890 Sint-Amands

5 Sâhfrau | Kati Heck

Dorpshart, 1870 Puurs

Kruispunt Hondsmarkt, Kloosterhof
en Hooiveld, 1870 Puurs
Harald Thys
Fortbaan, 2870 Puurs

Verbeeck (URA)
Schoonmansveld 48, 2870 Puurs
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Cultuurcentrum Mechelen en De Garage
15 augustus 1942, Lange Kievitstraat
Antwerpen | Philip Aguirre y Otegui
2800 Mechelen
EXTRA
EXTRA

Kunst op de Kaart | Antwerpen

7

3

© Els Vanden Meersch

START

Bezoekers dienen zich aan te melden aan de receptie in
de Stationsstraat 22C en ontvangen hier een plannetje
van het domein. Na aanmelding mag je met de fiets het
domein op. Het UPC Duffel heeft een bijzondere relatie
met hedendaagse kunst en heeft een rijke collectie aan
kunstwerken op zijn domein.

1

De verzameling is ontstaan vanuit de overtuiging dat
hedendaagse kunst de dialoog met de patiënt kan
bevorderen. Zo maakt kunst hier integraal deel uit van de
helende omgeving van het psychiatrisch centrum. Voorts
vervult kunst hier ook een brugfunctie tussen psychiatrie
en de rest van de maatschappij.
Op het domein zijn werken te zien van Orla Barry, Job
Koelewijn, Monique Donckers, Wesley Meuris, Katrien
Vermeire, Mia Missinne, Kris Martin, Wim Cuyvers,
Maarten Vanden Eynde, Frederik Van Simaey, Anno
Dijkstra, Lotte Van den Audenaeren...
Uit de rijke collectie van het UPC Duffel selecteren wij
twee werken.

Restpaviljoen | Els Vanden Meersch
Domein UPC Duffel, Stationsstraat 22 C, 2560 Duffel

Restpaviljoen van Els Vanden Meersch (°1970) is opgebouwd
uit recuperatiemateriaal van een intussen afgebroken
paviljoen van het UPC Duffel. Het is een voorstelling van
een sanitaire ruimte uit de ‘oude’ psychiatrie. Het gebrek
aan privacy wordt sterk benadrukt: de wastafels staan
dicht bij elkaar, de halve bol in het plafond weerspiegelt

alles, zelfs de muren zijn transparant. De kunstenares
toont niet enkel een beeld uit het verleden, ze roept ook
actuele vragen op over zorg en privacy.
Benieuwd naar meer? Bekijk het interview met Els
Vanden Meersch op klara.be en op VRT NU.
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We starten onze route aan het Universitair Psychiatrisch
Centrum in Duffel. Het centrum ligt op minder dan vijf
minuten wandelafstand van het station en de spoorlijn
Brussel – Antwerpen en is dus zeer goed bereikbaar via
het openbaar vervoer. Indien je met de wagen komt, is er
een ruime gratis publieksparking langs de Spoorweglaan.
Het domein van het UPC is gratis toegankelijk tijdens de
openingstijden.
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3 Boven beneden de waterstand met een
waarschijnlijkheid van overstroming
(d.w.z. een dijk) | Lawrence Weiner
Op een pijler van de nieuwe Scheldebrug
(Bornem/Temse), onder de brug

© Reinhart Cosaert

© Studio Claerhout

over dit Werk

Wegbeschrijving

Het UPC Duffel gaf opdracht om een stille ruimte te
bouwen, als eerbetoon aan de zusters van het Convent
van Bethlehem, de initiatiefnemers van het ziekenhuis.
Thierry De Cordier (°1954) gaat in zijn werk vaak op zoek
naar de idee van een schuilplaats. Hier bedacht hij een
ruimte die door zijn grote soberheid en strengheid, de
mens tot reflectie beweegt. Een lege ruimte van bijna
niets. Een zwart volume aan de buitenkant, helemaal wit
aan de binnenkant. Aan één zijde is een opening in het
dak waar een witte wand door het dak breekt. Langs
deze opening is er contact met de buitenwereld, met
het licht en de wind of de regen. Op een betonnen bank
kan de bezoeker het spel van geometrie, licht, regen en
wind gadeslaan.

Om het werk van Lawrence Weiner te bereiken rijd je naar
de fietsroute via de Stationsstraat. Aan het einde van de
straat, sla je rechtsaf, naar de Spoorweglaan. Fiets naar
knooppunt 60. Bij knooppunt 34 neem je de veerboot om
de Rupel over te steken.
De uurregeling van de veerboot vind je op de website van
de gemeente Schelle, de laatste overvaart is om 20u. Tussen
knooppunt 2 en 3 vind je het werk van Lawrence Weiner.
over dit Werk

De Amerikaanse kunstenaar Lawrence Weiner (°1942)
wordt beschouwd als een centrale figuur in de ontstaansgeschiedenis van de conceptuele kunst. Taal is voor hem
materie waarmee hij als beeldhouwer van de verbeelding
aan de slag gaat. Hij werkt voornamelijk met filosofische
en poëtische teksten.
Weiners werken zijn suggesties of voorstellen. Dit werk,
voor het eerst gerealiseerd in 1977 in de galerie Wide
White Space in Antwerpen, werd in 1990 opnieuw
getoond in het kader van de tijdelijke tentoonstelling
‘Ponton Temse’. De zin werd toen aangebracht op een
van de pijlers van de oude Scheldebrug te Bornem. Sinds
2012 prijkt de zin op één van de pijlers van de nieuwe
Scheldebrug. ‘Boven beneden de waterstand met een
waarschijnlijkheid aan overstroming (d.w.z. een dijk)’, luidt
de tekst die naar de Schelde als getijdenrivier verwijst.
Lawrence Weiner had ook een band met de streek. Hij
was goed bevriend met de Duitse kunstenaar Bernd
Lohaus. Weiner was vaak te gast in diens buitenhuisje in
de Bornemse deelgemeente Weert.
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2 Kapel van het Niets | Thierry De Cordier
Domein UPC Duffel,
Stationsstraat 22 C, 2560 Duffel
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4 Pepper Mill | Erika Hock
Kattenstraat 35-45, 2890 Sint-Amands
Wegbeschrijving

Vervolg de route. Bij knooppunt 13 sla je rechtsaf,
voor de spooroverweg. Dit weggetje mondt uit in de
Kattenstraat, een straat met vele vertakkingen. Rijd links,
dan neem je de eerste rechts in de Kattenstraat en fiets
je naar het deel van de Kattenstraat tussen nummers 35
en 45, waar zich de residentie Graanmolens Verbruggen
en het werk van Erika Hock bevinden.
over dit Werk

De graanmolens Verbruggen zijn altijd een begrip geweest
in de gemeente Oppuurs. De vroegere industriële site
werd ontwikkeld tot een woonzone met nieuwe woningen.

De Duitse kunstenares Erika Hock (°1981) creëerde een
kunstwerk dat een brug slaat tussen het verleden en
nu. Zoals de graanmolens vroeger een vertrouwd beeld
waren in deze buurt, wilde Hock opnieuw een molen als
baken in de nieuwe wijk. Zij ontwierp een kleurrijke, monumentale pepermolen. Een pepermolen behoort tot de
vaste uitrusting van elke keuken. Het is het soort molen
dat past bij de nieuwe woonfunctie van de omgeving. De
kleurrijke, transparante constructie verwijst op speelse
wijze zowel naar onze dagelijkse eetcultuur als naar de
geschiedenis van de plek.
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5 Sâhfrau | Kati Heck
Dorpshart, 2870 Puurs

6 Constructie XXVI | Karel Breugelmans
Kruispunt Hondsmarkt / Kloosterhof /
Hooiveld, 2870 Puurs

© Lieselot Verdeyen

Wegbeschrijving

Om het werk van Kati Heck te bekijken keer je terug
naar Knooppunt 13. Fiets rechtdoor en vervolg het pad
langs de spoorweg. Aan knooppunt 80 sla je rechtsaf,
in de Zeutestraat. Aan het einde van de Zeutestraat, sla
je linksaf, naar Scheeveld. Rijd rechtdoor, via Scheeveld
om het centrum van Puurs binnen te rijden. Vervolg de
weg naar de Begijnhofstraat, en fiets vervolgens door
de Hoogstraat. In de Hoogstraat ligt na de Palingstraat,
Dorpshart aan je rechterkant.
over dit Werk

Ze lijkt gehaast, misschien is ze op de vlucht voor iets
of heeft ze zelf net wat uitgespookt. Ze ziet er zelf
niet zo onschuldig uit, want wie rond het beeld loopt,
ontdekt dat ze twee gezichten heeft. Het gezicht van
een jonge vrouw aan de voorkant en dat van een wolf
aan haar rugzijde. Is deze Sâhfrau een weerwolvin? In
ieder geval lijkt ze weggelopen uit een grimmig sprookje.
Het kunstwerk ‘Sâhfrau’ van Kati Heck werd aangekocht
door de gemeente Puurs naar aanleiding van het
kunstevenement Kunst in Puurs 2019 (KIP 2019).

© Galerie Transit Mechelen

Wegbeschrijving

Rijd Dorpshart uit, sla aan het eind naar rechts, de
Palingstraat in, vervolgens eerste straat links, de
Violetstraat. Aan het eind van de straat is een kruispunt
waar Violetstraat, Hooiveld, Hondsmarkt en Kloosterhof
samenkomen. Op dit kruispunt staat een kapelletje met
daarnaast het werk van Karel Breugelmans.
over dit Werk

Op dit kruispunt laat Constructie XXVI van Karel
Breugelmans (°1955) je even halt houden. De sculptuur
is niet dominant maar valt niettemin op dankzij de ranke
elegantie van de ritmisch gestapelde cederhouten
plankjes, afgewisseld door spiegelende plaatjes uit inox.
Deze inox plaatjes versplinteren en fragmenteren de
omgeving. De kunst van Breugelmans heeft altijd iets
constructivistisch, maar tegelijkertijd voegt hij elementen
toe die zijn ontwerp net onderuit dreigen te halen. Het
biedt een veelheid aan perspectieven en een afwisseling
van rust en onrust. Dit kunstwerk werd aangekocht in het
kader van Kunst in Puurs (KIP).
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De Duitse kunstenares Kati Heck (°1979) vestigde zich,
na haar studietijd aan de academie van Antwerpen,
in België. Zij staat vooral bekend om haar kleurrijke,
absurdistische en expressionistische schilderstijl, maar
Heck doet ook performances, maakt video’s en beelden.
Bij ‘Sâhfrau’, of zaaivrouw, loopt een jonge vrouw over
een reuzenpompoen.
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Wegbeschrijving

Antwerpen. Van oorsprong is ‘wijsneus’ een volkse term
voor een geleerde of wijze, nu gebruikt men de term voor
een betweter die wijsheid met hoogmoed verwart. Met
‘De Drie Wijsneuzen’ hebben Jos de Gruyter (°1965)
en Harald Thys (°1966) de oorspronkelijke betekenis
verenigd met een uiterst letterlijke interpretatie: het
‘wijzen’ van de neus. Over elkaars hoofden heen kijken
de wijsneuzen in verschillende richtingen. Welke is nu
de goede weg?

Verlaat Puurs door Kloosterhof uit te rijden. Sla rechtsaf,
Hof ten Berglaan in. Vervolgens draai je linksaf, naar
Scheeveld. Na het oversteken van de Vliet, sla je het eerste
wegje aan de linkerkant in, Tekbroek. Vanaf hier bevindt u
zich terug op de knooppuntenroute. Voorbij knooppunt 81
ligt Fort Liezele waar je de Drie Wijsneuzen kan zien.
over dit Werk

Met enkel een sokkel als lichaam en identieke gelaten
lijken ‘De drie wijsneuzen’ van Jos De Gruyter & Harald
Thys de wacht te houden voor het fort van Liezele,
dat deel uitmaakt van de brede fortengordel rond
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7 De drie wijsneuzen | Jos De Gruyter & Harald Thys
Fortbaan, 2870 Puurs
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8 KOP logistiek centrum | Yves Malysse en Kiki Verbeeck (URA)
Schoonmansveld 48, 2870 Puurs
Wegbeschrijving

Na het fort van Liezele vervolg je de route naar knooppunt 28. Net voorbij knooppunt 82, op de hoek met
Schoonmansveld vind je een mooi voorbeeld van
hedendaagse architectuur waar je die misschien het
minst verwacht, in een industriezone.
over dit Werk

Het jonge Brusselse architectenbureau URA, onder
leiding van Yves Malysse (°1973) en Kiki Verbeeck (°1974),
kreeg in 2008 de opdracht van bouwbedrijf Btech om
een nieuw logistiek centrum te ontwerpen in Puurs. Het
complex was voltooid in maart 2011. Het magazijn met
kantoren beslaat een oppervlakte van 18000 m² en is
gelegen in een industriezone, vlak naast de spoorweg. De
kantoren zijn aan het noordelijke uiteinde ingeplant, zodat

de werknemers via grote raampartijen zicht hebben op
het aangrenzende weidelandschap. De kantoorgebouwen staan op pilotis, zodat de ruimte eronder als parking
kan worden gebruikt. Zowel het dak als de wanden van
de loods zijn bekleed met afwisselend transparante en
niet-transparante golfplaten die zorgen voor een speelse
lichtinval en voor ritmiek. In 2011 won URA met dit project de Veluxprijs voor ‘origineel daglichtgebruik’ en werd
het genomineerd voor de Mies van der Rohe Award.
FINISH

Vervolg de route naar knooppunt 83. Aan knooppunt 52
steek je de Dijle over via de blauwe fietsbrug. Aan knooppunt 56 steek je de Nete over en arriveer je terug aan het
station van Duffel.
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9 15 augustus 1942, Lange Kievitstraat Antwerpen in Memoriaal (Kazerne Dossin)
Cultuurcentrum Mechelen en 15 augustus 1942

extra

Voor wie graag langer dan één dag doorbrengt in
de Rupel- en Scheldestreek, hebben we nog deze
hedendaagse kunsttips in Mechelen, een stad op een
boogscheut afstand van deze fietsroute.

Duitse bezettingsmacht tegen Joden in Antwerpen.
Families werden tijdens de maaltijd van tafel geplukt om
enkele dagen later vanuit de Kazerne Dossin te worden
gedeporteerd.

In Mechelen bevindt zich Kazerne Dossin. Het museum
naar een ontwerp van architect bOb Van Reeth ligt er
naast het Memoriaal. De Dossin Kazerne is vrij toegankelijk en een aangrijpende lieu de mémoire. Vanuit Kazerne
Dossin werden vanaf juli 1942 Joden en zigeuners naar
het uitroeiingskamp van Auschwitz-Birkenau getransporteerd.

Het kunstwerk toont drie liggende figuren onder een
tafel die gedekt is met drie borden en drie lepels. Boven
de tafel hangt een gloeilamp. De ramen zijn dichtgekalkt.
Om dit kunstwerk te zien, ga je het Memoriaal Kazerne
Dossin binnen. In de Kazerne loopt u rechtdoor naar de
deur. Door de deur en dan naar rechts, daar bevindt zich
het kunstwerk van Philip Aguirre y Otegui.

In Kazerne Dossin maakte kunstenaar Philip Aguirre y
Otegui een herdenkingsinstallatie met als titel 15 augustus
1942, Lange Kievitstraat Antwerpen (2012). Het werk op
de benedenverdieping van het Memoriaal is geïnspireerd
op politieverslagen van de eerste grote razzia van de

Fiets ook zeker langs De Garage, de ruimte voor actuele
kunst van het Cultureel Centrum van Mechelen, en
Cultuurcentrum Mechelen. Daar worden kwalitatieve
tijdelijke tentoonstellingen ingericht.
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antwerpen

I.s.m. Vlaanderen Vakantieland en Fietsland Vlaanderen.

