
De ‘Stichting van het Park’ organiseert in 
het najaar van 2010 opnieuw een verrassend 

kunstevenement: Nacht van het Water

Heeft u kunstwerken, ontwerpen, 
plannen en ideeën die u graag tentoon-
stelt tijdens de Nacht van het Water?

Stuur u uw werk/ projectplan of documentatie onder 
vermelding van ‘project Nacht van het Water vóór 
17-05-2010 naar:

Stichting Van het Park
Postbus 417
3100 AK Schiedam

Met dank aan:

Skizzie, www.skizzie.nl

WWW.VANHETPARK.NL 11 september 2010 van 20.00 uur tot 24.00 uur
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WATERKUNST!
Wie denkt er met ons mee?

Drukkerij Mercator
www.mercator.nl



Water in het Park
Ooit heeft er prachtige fontein in het park gestaan. 
Centraal gesitueerd als vanzelfsprekend onderdeel van 
het stadpark. Een bron van verfrissing en verfraaiing.

Wij, plantagebewoners, willen graag in nabije toe-
komt een bijzonder “water” object terug zien in ons 
stadspark en stellen onszelf de volgende vragen:

• Hoe zou een hedendaags waterobject eruit kunnen zien?
• Welke rol zou water in het park kunnen spelen?
•  Wat zijn de karakteristieken en hoe beinvloeden 

die de vorm van een waterobject? 
•  In hoeverre is historisch perspectief van 

invloed op de vorm en functie?
•  Welke meerwaarde geeft een waterobject aan dit specifieke park?
• Kan het object het ‘Verhaal van deze plek’ vertellen?

Selectie
Plannen en ontwerpen en kunstwerken worden door een vakkundige 
jury bekeken en geselecteerd. De selectie vindt niet alleen plaats op 
basis van kwaliteit maar juist ook op variatie, experiment en ver-
rassing. Het experiment wordt niet geschuwd! Alles kan en mag.

Jury
De werkgroep zal bestaan uit: Cèline Kruisbrink ( landschaps-
architect en ontwerper van de nieuwe ‘kop van de Plantage’, 
Gemeente Schiedam), Diane Wind (directeur Stedelijk Museum 
Schiedam), Florentijn Hofman (beeldend kunstenaar), een 
stadhistoricus, een ontwerper, een expert op het gebied van 
kunst in de openbare ruimte en de Stichting van het Park.

 

Planning
•  Stuur u uw werk/projectplan of documentatie in vóór 17-05-2010. 
•  De geselecteerde kunstenaars en ontwerpers worden per brief, 

eind mei, op de hoogte gesteld.
•  Tijdens een gesprek met de kunstenaar/ontwerper worden de 

vervolgplannen en aanpak besproken.

Financieel
De geselecteerde plannen worden gehonoreerd met een bijdrage 
aan de kosten verbonden aan het tentoonstellen van het idee tijdens 
‘De Nacht van het Water’. Mochten er gezien de aard van het werk 
bijzondere voorzieningen of financiële middelen nodig zijn dan 
wordt dit met de kunstenaar/ ontwerper overlegd. Het copyright 
blijft te alle tijde voorbehouden aan de kunstenaar/ontwerper.

Aandachtspunten
• Het evenement is ’s avonds, het is dus donker!
• Beschouw het park als uw expositie ruimte
•  Het park is een openbare ruimte en voor iedereen toegankelijk 
• Wat zijn er voor omgevingsgeluiden?
• Schaal en verhoudingen van het park
• Historie van het park 
• Zichtpunten en ruimtelijke indeling ( wandel/looproute)
•  Gebruikers 24 /7: Kijk naar het gebruik van de ruimte 

(spelen, fietsen, wandelen, praten, uitlaten, hangen etc.).
• Fantaseer en Experimenteer!

Meer weten?
Meer informatie over deze opdracht vind u op www.vanhetpark.nl. 
Hier vindt u ook het oorspronkelijk ontwerpplan voor de Plantage, het 
tijdelijk ontwerpplan en het ontwikkelingsplan kop van Plantage 2010.

Op www.plantagebewoners.nl vindt u informatie over de voor-
gaande festivals en het Plantage park en zijn bewoners.

Vragen
Als u vragen heeft over deze opdracht kunnen die 
gesteld worden via: water@vanhetpark.nl.

Water en Vuur, Frans Huisman ‘08

Nacht v.h. Licht, Aldo Hoeben ‘06

Water en Vuur, Erik Groen ‘08

Nacht v.h. Licht, Arno van Vught ‘06

Fontein

Schiedam & Plantage rond 1665

In vogelvlucht

Het experiment 
wordt niet 

geschuwd! Alles 
kan en mag

De stichting Van het Park nodigt u uit uw visie te geven 
en mee te denken over een bijzonder en uniek (water)

kunstwerk. Tijdens de Nacht van het Water worden de gese-
lecteerde ideeën en plannen tentoongesteld in het park. 

De stichting ‘Van het 
Park’ nodigt u uit

‘De Leeuw’


