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Mede mogelijk gemaakt door

Voorwoord
Beste kunstminner,
Voor de elfde maal op rij kunt u op de Scheldeboulevard genieten van Kunst
met een grote K. De gemeente Terneuzen heeft in samenwerking met de
vele vrijwilligers wederom internationale faam genietende kunstenaars
bereid gevonden om deel te nemen aan deze unieke openlucht expositie.
Op een van de mooiste wandelroutes van Terneuzen staan struise steen en
stoer staal gebroederlijk naast elkaar; elk kunstwerk met een eigen verhaal
en elke kunstenaar met een eigen visie. Dit jaar met een compleet nieuwe
deeltentoonstelling van de werkgroep Nieuwe Beelden en een interessante
expositie in het stadhuis van de gemeente Terneuzen. Ook kunt u in de
weekenden weer getuige zijn van de creatie van nieuwe kunstwerken in de
tent bij de jachthaven.

Ik wens u een inspirerende wandeling.

Jaap Bos
Wethouder kunst en cultuur
Gemeente Terneuzen 

Beelden op de Scheldeboulevard 2010
Data: za 3 juli t/m zo 5 september
Locatie: Scheldeboulevard en Stadhuisplein Terneuzen
Meer info: www.beeldenopdescheldeboulevard.nl 



Walter De Buck
Een levende legende, elk vel papier is
veel te klein om hem te verwoorden of
te omschrijven. Hij is de man die de
legendarische Gentse Feesten opnieuw
opgericht heeft, vooral rond St Jacobs.
Daarnaast is hij ook zanger, muzikant,
beeldhouwer en acteur. Walter volgde
zijn opleiding aan de Academie voor
Schone Kunsten te Gent, die hij in 1954
met grote onderscheiding voltooide. Hij
kreeg verschillende prijzen voor zijn
beeldhouwkunst, onder andere de
Koopalprijs, die hem een studiereis van
een jaar in India opleverde. Deze beïn-
vloedde in grote mate zijn visie op kunst
en maatschappij, zijn muziek en zijn
beeldende expressie. Met zijn Vliegerke
en tal van andere Gentse liederen, uit
Walter zijn passie als zanger en muzi-
kant. Zijn talrijke bronzen en in koper
geslagen sculpturen op diverse stads-

en gemeentepleinen getuigen nog
steeds van de dagelijkse gedrevenheid
van een uniek figuur die Walter is.

Dit jaar kan men in Terneuzen genieten
van het werk De Havenwachter in
gedreven rood koper.

Walter De Buck, Nekkersberglaan 27,
9000 Gent, www.walterdebuck.be

Op de plattegrond staat De Havenwach-
ter aangegeven met het cijfer 01.



Dirk van Hecke
Dat vijf minuutjes van je tijd plots je
totale leven kunnen veranderen, dat
heeft Dirk jaren geleden ondervonden.
Hij werkte als ploegarbeider op fabriek.
Door zijn gedreven passie voor kunst
ging hij teken- en boetseerles volgen op
OCMW, alwaar Walter de Buck de lei-
ding had. Toen Walter op een gegeven
moment 5 minuten hulp nodig had, is
Dirk hem bijgesprongen, en sedert is de
gebetenheid voor steen nooit meer weg-
gegaan. De daarop volgende opleidin-
gen, steenbewerking te Eeklo en Res-
tauratie technieken aan St Lucas,
maakten van hem een meester en
beheerser van zijn unieke eigen stijl. De
perfecte afgestemde combinatie van lij-
nen en structuren maken van zijn wer-
ken oogstrelende, harmonieuze, eigen-
tijdse sculpturen. Verder vind je van

Dirk evenwaardige pareltjes van sierlijk-
heid in Blankenberge en Breskens.

(J. Pan)

Fruits de Mer, vruchten van de zee,
langs de oevers van de Schelde in Ter-
neuzen, een eindeloze beweging, van
schelpvormen die hun weg zoeken naar
verder, gedreven door de wind en de
golven. Gekapt in witte Franse steen St
Maximin op arduinen sokkel.

Dirk Van Hecke, Wippelgemdorp 79,
9940 Evergem, Gsm: 047/339635
dirkenerna@telenet.be

Op de plattegrond staat Fruits de Mer
aangegeven met het cijfer 02.



Julie Verhelst
Een gezicht, van hem, van haar, van
hier en daar. We hebben er allemaal
één. Glad gestreken, met rimpels of ver-
schrompeld. Getekend door een lach,
getekend door het leven, of getekend
door Julie. Haar passie voor portrette-
ren is onuitputtelijk, van al dan niet
ingekleurde potloodtekeningen heeft ze
lades vol, platte vellen wit papier gaf ze
een gezicht. Maar ze wilde meer en wou
haar passie in 3D laten zien, ze wou het
voelen, ze wou het strelen. Ze volgde
een keramiekopleiding bij Chris Ferket,
gevolgd door een beeldhouwopleiding
bij Stef Orti. Al vlug bleek het dat por-
tretteren haar gave was, en werd ze
door Chris verder wegwijs gemaakt in
de wereld van gezichten. Wat met een
enkel gezicht begon, groeide verder uit,
tot een samenbrengen van meerdere in
een oogstrelend totaal geheel. (J. Pan)

Dit jaar brengt Julie in Terneuzen het
werk Leven. Het is een samenvoeging
van meerdere gezichten, gezichten die
elk op hun eigen mannier levenserva-
ring uitdrukken, met een lach of een
traan, droevig of blij, jong of oud, klein
of groot, stop je gezicht niet weg want
aan het oog van Julie ontsnap je nooit.

Julie Verhelst, Vijfbunderstraat 2, 9800
Deinze, Gsm: 0486/850510,
Julie.verhelst@gmail.com

Op de plattegrond staat Leven aange-
geven met het cijfer 03.



P. Nand. R
Hoewel de kunstwereld zichzelf hoog-
acht en op een gezelschap van vrome
volgelingen lijkt, leunt die net zo zwaar
op consensus als op individuele ana-
lyse of kritisch nadenken. Hoewel de
kunstwereld het onconventionele toe-
juicht, staat hij bol van conventies. Kun-
stenaars maken werk dat ‘op kunst lijkt’
en vertonen gedrag dat stereotypen ver-
sterkt. Conservators spelen in op de
verwachtingen van hun vakgenoten en
museumbestuur. Verzamelaars kopen
en masse het werk van een handvol
modieuze kunstenaars. Critici steken
hun vinger in de lucht om te zien hoe
de wind waait, om ‘bij te blijven’.

(Sarah Thornton.)

Originaliteit wordt niet altijd beloond,
maar sommige mensen nemen risico’s
en vernieuwen, wat de rest een reden

van bestaan geeft. Verder kun je van P.
Nand. R monumentaal werk bewonde-
ren in Blankenberge, Aardenburg en
Terneuzen.

P. Nand. R is dit jaar in Terneuzen aan-
wezig met 2 werken, de verbeelding
spreekt voor zichzelf, images for the
mind.

P. Nand. R, Dageraadstraat 57, 9090
Melle, Gsm: 049/6022771,
www.artvertising.tk, pnr@artvertising.tk

Op de plattegrond staat Khai Mook the
toy elephant aangegeven met het cijfer
04. Socrates is aangegeven met het
cijfer 15.



J. Pan
J. Pan heeft in zijn werk een weelde
aan figuratieve plastische vormen, die
de kijker aanzetten tot eigen interpreta-
tie. Zijn stijl getuigt van vakmanschap
en beheersing van de steen als
medium. Hij is onnabootsbaar in zijn
eigen plastische stijl die tegelijk indruk-
wekkend en aangenaam is. Zijn over-
vloed aan vormen in een beeld lijkt een
hedendaagse interpretatie van de stijl
waarin onze voorouders de kathedralen
hebben gebouwd, en toch blijft het van
deze tijd. J. Pan werkt hoofdzakelijk
met diverse Franse steenssoorten in
combinatie met hard graniet en blauwe
hardsteen. De laatste Jaren is J. Pan
nadrukkelijk op de voorgrond getreden,
hij profileert zich nadrukkelijk in onze
beeldhouwerwereld, wat resulteerde
met monumenten in Huise, Olsene,

Kruishoutem, Eecklo, Blankenberge en
Breskens. (Chris Ferket)

Dit Jaar is J. Pan in Terneuzen aanwezig
met zijn laatste werk Cats. Zijn interpre-
tatie van kat en mens, de samensmel-
ting, de koestering vise versa en alle
fantasie en verbeelding eruit voortvloei-
end. Gemaakt in Witte Steen Opera, op
krappaal in blauwe hardsteen.

J. Pan, Waregemseweg 152, 9790 Wor-
tegem Petegem, Gsm: 0494/344902,
pannecoucke.joseph1@pandora.be

Op de plattegrond staat Cats aangege-
ven met het cijfer 05.



Caroline Callens
Verengd door een wetenschappelijk en
technisch verleden, en vooral murw
geslagen door zware tegenslagen, was
Carolien in 2005 op zoek naar een hou-
vast binnen een stilstaan van eigen
ontdekkingen en eigen vormen van
expressie, die ze nooit eerder had geëx-
ploreerd. Wellicht was het een razende
woede die haar tot het harde van steen
bracht, en kaatste uitgerekend die-
zelfde hardheid van steen haar tot een
verwoorden van een eigen, niet ontgon-
nen taal van rauwe emoties en zacht
verdriet. Veerkracht dreef haar tot het
harde labeur van het klieven van ste-
nen waarvan ze elke weerstand en gril-
ligheid als een echte vechter poogde te
trotseren. En zoals bij echte stapste-
nen, stap voor stap, bracht het ‘beel-
dend werken’ haar tot nieuwe keuzes,

nieuwe plaatsen. En nieuwe ontmoetin-
gen in haar leven.

Dit jaar kan u van Carolien het werk
Verstrengeld zien in Terneuzen gekapt
in witte Franse steen ST maximin.

Carolien Callens, Groenstraat 5, 8910
Nazareth, Gsm: 0496/268387,
caroline.callens@oost-vlaanderen.be 

Op de plattegrond staat Verstrengeld
aangegeven met het cijfer 06.



Chris Ferket
Chris Ferket was een culturele duizend-
poot. Hij publiceerde gedichtenbun-
dels, sprookjes, dierenverhalen et
cetera. Culturele missies, ondermeer
voor buitenlandse zaken, naar Portu-
gal, Polen, Catalonie en zomeer. Als
lesgever en organisator drukte hij zijn
stempel op menig kunstenaar. Tientalle
officiële monumenten, zowel in Vlaan-
deren als in Nederland, tonen zijn
monumentale kunst. Zowel in Oost-,
West- als Zeeuws-Vlaanderen, vindt
men zijn befaamde Reynaert De Vos
monumenten. Geen steensoort was
hem vreemd, van marmer tot graniet,
vaak gecombineerd met brons. Hij was
meesterlijk in de toepassing en trans-
formatie van keien met brons tot
gesuggereerde figuren.

(Remi De Cnodder)

Chris heeft de eer, als bezieler en
medeoprichter van Beelden op de
Scheldeboulevard, aan Terneuzen het
allerlaatste monumentale werk van zijn
hand te mogen voorstellen. De Boeke-
nuil, een weerspiegeling van zijn wijs-
heid, dicht en schrijverstalent, en dui-
zenden verhalen van gesproken woor-
den waar alle boeken van de wereld te
klein voor zijn.

Op de plattegrond staat De Boekenuil
aangegeven met het cijfer 07.



Joeri Stubbe
Reeds van jongs af aan had Joeri een
gedreven voorliefde voor cultuur en
kunst. Zijn grote honger naar meer
zette er hem toe aan een opleidings-
cursus beeldhouwen te volgen bij het
collectief van Walter de Buck, alwaar
hij al snel de passie van een steenkap-
per te pakken had. Op vraag van Wijlen
Chris Ferket volgde Joeri daarop ver-
dere opleiding in het Atelier te Worte-
gem Petegem, alwaar hij al heel snel
uitgroeide in zijn eigen gemaakte stijl
van vormgeving en beeldhouwtechniek.
Een stijl met een weelderige vormge-
ving en fantasie over hedendaagse din-
gen, en aspecten die verder resulteren
in een hedendaags monumentaal
geheel. Ondermeer in Blankenberge,
Olsene, Huise, Zaffelare, Evergem, Zel-
zate en Terneuzen is werk van Joeri te
zien. (J. Pan)

Eros en Thanathos staat dit jaar in Ter-
neuzen, twee begrippen uit de oud-
heid. Zij betekenen levensdrift en
doodsdrift die onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn, en samen het
leven in evenwicht houden. Gemaakt in
Witte Franse Steen ST Maximin.

Joerie Stubbe, Kerkstraat 26 c, 9080
Zaffelaere, Gsm: 048/60028123,
Joeri.stubbe@hotmail.com

Op de plattegrond staat Eros en Tha-
nathos aangegeven met het cijfer 08.



Eddy de Buf
Hij volgde een opleiding aan de acade-
mie als etser en reclameschilder en
ontwikkelde zich tot in het begin van
de jaren 90 als schilder. Kortelings
daarna betrekt hij een pand dat nu
deel uitmaakt van het PMMK in Oos-
tende. Naast zijn bezigheid als stads-
dichter van Oostende werkt Eddy
momenteel aan een oeuvre met een
eigen visie als individu, in zijn relatie
tot de hedendaagse maatschappij. De
natuur van het leven, de moderne
kunst, de literatuur en de wereld als
fenomeen op zich. Deze zet zich af
tegen en rond het postmodern indivi-
dualistische denken van het individu.

Na De Paalzitter van vorig jaar, die
torenhoog over de Scheldeboulevard
zat uit te kijken, brengt Eddy dit jaar

opnieuw een hoogvlieger, getiteld
Weeromwat in Mixedmedia.

Eddy De Buf, Vaartstraat 31 Bus 3,
8400 Oostende, Gsm: 0497/738983,
www.eddydebuf.be

Op de plattegrond staat Weeromwat
aangegeven met het cijfer 09.



Stefaan Ponette
Klop en er zal worden geopend.
Klop en er komt een beeld uit.

Al kloppend, hamerend en kappend
baant Stefaan zich een weg door de
harde materie, van graniet, witte steen,
arduin en marmer. Op zoek gaande
naar een gedrongen gestalten die eer-
der van de materie word afgesmeekt
dan gedwongen, groeiende in zijn type-
rende eigen visie. Op zoek naar de
eeuwige subtiele emoties van de
mens. De ogen zijn de poorten van de
ziel, de blikken naar binnengericht…
moeder en kind. (J. Pan)

Reeds heel wat werken van Stefaan
kregen met de jaren een vast plaatsje
toegewezen. Ronse, Kortrijk, Halle en
nog vele andere kunnen zich met een
Ponettje verheugen. Dit jaar staat in

Terneuzen opnieuw een Moeder en
kind, in zijn eigen stijl, gevoelsmatig en
liefdevol gekapt, of geklopt. Om het
met zijn eigen woorden maar te zeg-
gen. In witte Franse Steen ST Maximin.

Stefaan Ponette, Stooktestraat 6,
9690 Kluisbergen Kwaremont,
Gsm: 0473/593717

Op de plattegrond staat Moeder en
kind aangegeven met het cijfer 10.



Ieza Stroef
Beeldhouwen en boetseren is voor
haar een leerschool. In een onuitputte-
lijke bron van materialen en vormen,
de wonderen der natuur, gaat ze op
zoek naar haarzelf en haar mede-
mens. Emoties en passages uit heden
en verleden zetten haar op weg tot het
creëren, om het door te geven en te
tonen aan anderen, om te beroeren en
te ontroeren. Het vechten met de
materie, de wilskracht en de moed te
laten resulteren tot Ware Kunst.
Diverse stijlen zijn haar hierdoor eigen
geworden,van modern klassiek, tot
eigentijds abstract. Haar monument in
Huise vertaalt wat Ieza met cultuurbe-
leving bedoelt.

De Geboorte in Terneuzen van Ieza
Stroef, gekapt in witte Franse steen St
Maximin. In dit werk verwoord Ieza de

gevoelens en de emoties die ze
beleefde bij de geboorte van haar
kindje.

Isabel Stroef, Gruuthuselaan 1, 8020
Oostkamp, Gsm: 047/6679728,
ieza.stroef@hotmail.com

Op de plattegrond staat De Geboorte
aangegeven met het cijfer 11.



Stef Orti
Stef Orti drukte zichzelf eerst uit in
ijzer en koper, later specialiseerde hij
zich in marmer, witte steen en graniet
bij het beeldhouwercollectief te Worte-
gem-Petegem. Daaruit ontstonden
vaak beelden in een combinatie van
natuursteen, brons en koper. Vrouwen-
figuren in beelden genieten zijn voor-
keur. Figuren uit het dieren epos Van
de vos Reynaerd komen vaak terug in
zijn werk. Zijn energie en werklust
resulteren in een groeiend oeuvre. Hij
beheerst het vak en groeit naar een
steeds grotere persoonlijkheid, met
beheersing van de materie. Dit resul-
teerde in monumenten voor onder
andere Maldegem, Wenen, Middel-
burg, Aardenburg, Olsene en Blanken-
berge. (Chris Ferket)

Dit jaar brengt Stef Orti het werk
Escape, een vrouwenfiguur zwevend in
de lucht, een Elfje, een Engel, wegdro-
mend in de fantasie, losgerukt uit de
dagelijkse sleur en realiteit, verlan-
gend naar iets anders. Gemaakt in
witte Franse Steen St Maximin, gecom-
bineerd met metaal.

Stef Orti, Groenstraat 5, 8910
Nazareth, Gsm: 0497/286004,
mortierstefaan@gmail.com

Op de plattegrond staat Escape aan-
gegeven met het cijfer 12.



Veerle de Smet
Na enkele jaren als medewerker
expressie te hebben gewerkt in de
instelling Dr. Guislain te Gent, ging
Veerle beeldhouwen studeren aan de
academie te Anderlecht, waar ze
begint te experimenteren met allerlei
materialen. Tijdens haar laatste jaar
ontdekt ze de mogelijkheid van werken
met polyester. Ze doorgrondt het mate-
riaal volledig en vindt hierin de moge-
lijkheid een eigen stempel te drukken
op haar werk. De sierlijkheid van haar
vormgeving van vaak heel eenvoudige
dingen, straalt haar liefde voor deze
materie uit en maakt haar onnaboots-
baar in haar expressie. De Kip, sym-
bool van onuitputtelijke vruchtbaar-
heid, staat sierlijk te kakelen als
monument op Olsene Plein. (J. Pan)

Dit jaar brengt Veerle naar Terneuzen
Confrontatie. Confrontatie tussen 2
vormen, waarbij zowel vervreemding
als herkenning ontstaan. Iedere vorm
krijgt zijn ruimte en daardoor zijn
eigenheid.

Veerle De Smet, Parklaan 22, 9900
Gent, Gsm: 0479/715758,
veerledesmet.xxy.be

Op de plattegrond staat Confrontatie
aangegeven met het cijfer 13.



Annick Abeel
De passie voor creativiteit was er bij
Annick reeds van jongs af aan.
Daarom koos ze een beroepsrichting
waar heel wat creativiteit bij te pas
komt, kleuterleidster. Knippen, plak-
ken, tekenen, zingen, dansen en nog
zoveel meer. Naast haar job gebruikte
ze haar creativiteit ook in het bloem-
schikken. Maar onbewust groeide haar
verlangen om op kunstgebied dingen
te gaan doen. Ze volgde een opleiding
in keramiek bij Chris Ferket en Iza
Stroef, waar ze de smaak van echte
kunst voor het eerst proefde. Dit had
haar gebeten, net zoals bij velen van
onze kunstenaars. De drang naar evo-
lutie en experimenteren werd alsmaar
groter. Ze volgde hierop een opleiding
beeldhouwen bij Stef Orti. Daarna
werd ze verder begeleid in het Beeld-
houwers atelier van wijlen Chris Ferket

en J. Pan. Daar evolueerde en groeide
Annick verder in haar leer van vormge-
ving in totale eigenheid. Haar werken
in Franse witte steen en arduin getui-
gen van een hedendaagse vormgeving
in de beeldhouwkunst. (J. Pan)

Dit jaar is Annick in Terneuzen aanwe-
zig met het werk Vissenpaar. Het is
een ode aan wijlen Chris Ferket omdat
hij haar kort voor zijn overlijden
gevraagd had twee grote vissen te
maken. Haar passie voor vissen is er
gekomen door de sierlijkheid die vis-
sen in hun bewegingen brengen.
Gemaakt in Franse witte steen St Maxi-
min op een granieten sokkel.

Op de plattegrond staat Vissenpaar
aangegeven met het cijfer 14.



Gust Romijn
Na een verblijf van een jaar in New
York (1962-'63) gaat het in kleur
geschilderde stalen beeld een promi-
nente rol spelen in zijn werk. Het zijn
beelden in eenvoudige, soms strakke
vormen die in heldere kleuren geschil-
derd zijn. Deze beelden maakt Romijn
in verschillende formaten, maar altijd
in een serie. De kleinste is 80 centime-
ter hoog en de grootste is 10 meter
hoog. Drie van deze monumentale, sta-
len beelden staan in Rotterdam; De
Schietschijf in een plantsoen bij de
Maas naast het Provinciegebouw op
Katendrecht, Jan met de verticale bal-
len in een middenberm nabij de
rotonde bij het Feijenoordstadion en
De diagonalen staat bij de ingang van
het honkbalstadion tegenover de Van
Nellefabriek.

Op de plattegrond staat Erector IV
aangegeven met het cijfer 16. Paper-
clip is aangegeven met het cijfer 27.



Paul Kamper
Paul Kamper is een veelzijdig beeldend
kunstenaar met een unieke en in strijd
met de orthodoxe stijl. Nadat hij terug-
kwam uit Parijs en Japan, werd hij ver-
liefd op de natuur van Zeeland. Het
landschap van licht en beweging fasci-
neerde hem zo dat hij zijn atelier ves-
tigde in een klein Zeeuws dorpje. Hij
ontdekte roestvrij staal. Met weinig
materiaal buigt hij glanzende platen in
eenvoudige vormen, zodat ze kunnen
worden opgehangen om te bewegen
met de wind. Ze lijken gewichtloos toe
te treden tot de omgeving als gebeeld-
houwde wind.

Beweging is verandering, groei is leven.
Er is in de natuur en de kosmos geen
vaste beeldvorming van de dingen, ze
veranderen in vorm en in relatie tot
elkaar. Alles stroomt. (Panta Rhei)

Op de plattegrond staat Geboeide Golf
aangegeven met het cijfer 17. Zonspie-
gel is aangegeven met het cijfer 18,
Toren drie richtingen is aangegeven
met cijfer 19.



Juul Kortekaas
Juul Kortekaas is in 1950 in Beuningen
(NL) geboren en in 1973 afgestudeerd
aan de Koninklijke Academie voor
Kunst & Vormgeving in ’s-Hertogen-
bosch. Naast schilderijen en kunstwer-
ken in lood en roestvrij staal legt zij
zich ook toe op poëzie. Als beroepskun-
stenaar heeft zij onder meer werken
gerealiseerd voor het Ministerie van
Economische zaken, het Waterschap
Drenthe Meppel, het Willem Alexander-
ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, maar
ook in Zeeland (Zierikzee en Westka-
pelle). Daarnaast exposeert zij regel-
matig. In het verleden heeft Juul Korte-
kaas geëxposeerd in het Pullitzer
Amsterdam, de Keukenhof, Fort Ram-
mekes en de Holland Art Fair.

Op de plattegrond staat Bladeren door
het licht aangegeven met het cijfer 20.

Bladeren door de tijd is aangegeven
met het cijfer 21, Blad na blad na blad
is aangegeven met cijfer 22.



Pieter Obels
Het metaal waarmee ik werk, lijkt een
stug, zwaar en vormloos materiaal.
Maar het laat zich door mij gewillig
bewerken. Alsof ik het in de loop der
tijd heb leren temmen. Doordat het zo
sterk is en niet breekt, laat het zich als
het ware door mij kneden. Mijn beel-
den ontstaan tijdens het maken. Ik
werk niet met schaalmodellen. Ik begin
meteen met vormen maken. De natuur
is mijn inspiratie. Groeivormen van bij-
voorbeeld planten maar ook de bewe-
ging van water of wolken. Deze elemen-
ten veranderen ieder moment van
vorm, er ontbreekt een herkenbaar
ritme. Dat maakt ze ongrijpbaar en
voor mij heel erg boeiend. Dit probeer
ik ook in mijn werk te brengen. Als je
om mijn beelden heen loopt verande-
ren ze van perspectief en vorm. Ze zit-
ten toch anders in elkaar dan je op het

eerste gezicht denkt. Door de openin-
gen in mijn beelden ontstaat er een
tussenruimte. Hierdoor ga je ook de
omgeving van het beeld anders zien.
Zo gaan mijn beelden een relatie aan
met de omgeving. Ik werk graag met
Cortenstaal. Dit is een sterk, industrieel
metaal waarvan de toplaag een roest-
laagje, corrosie, vormt. Het proces van
corrosie zal nooit helemaal ophouden
waardoor de huid van het beeld steeds
veranderd. Hierdoor krijgen de beelden
ook iets kwetsbaars, de vergankelijk-
heid zit erin opgesloten.

Op de plattegrond staat Mangrove
QO01 aangegeven met het cijfer 23.
Mangrove QO02 is aangegeven met
het cijfer 24.



Lon Pennock
Lon Pennock studeerde beeldhouw-
kunst aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag van
1962 tot 1967. Aansluitend zette hij
zijn studie met een Franse beurs voort
aan de École Nationale Supérieure des
Beaux-arts in Parijs tot 1968. In 1969
ontving hij zowel de Buys van Hulten-
prijs als de Jacob Maris aanmoedi-
gingsprijs. Tweemaal werd hem een sti-
pendium toegekend door het Ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk: in 1973 en in 1979. Pen-
nock is als traditioneel beeldhouwer
opgeleid, maar veranderde snel in een
abstracte, zelfs minimalistische kunste-
naar. Pennock woont en werkt in Den
Haag.
Met het beeld uit 1984 in Rotterdam
(Werktitel The River), dat is geplaatst
op de Blaak heeft Pennock een speci-

ale band, daar hij de voormalig direc-
teur is van de Rotterdamse Academie
van Beeldende Kunsten aan diezelfde
Blaak.

Op de plattegrond staat Bridge to Kam-
pala aangegeven met het cijfer 25.
Monitor is aangegeven met het cijfer
26.



Wim Bakker
Wim Bakker is bekend geworden door
zijn monumentale schilderijen waarin
kleur, transparantie ruimte en textuur
opvallende beeldelementen zijn. Het
suggereren van ruimte, de textuur van
de huid, de intensiteit van de kleur als
licht en materie en de constructie van
de schilderingen geven zowel een twee-
als een driedimensionale sensatie. Een
aantal van deze schilderijen hebben
een architectonisch karakter. De laatste
jaren manifesteert Wim Bakker zich
steeds meer en als beeldhouwer. In zijn
monumentale beelden en installaties
speelt het spanningsveld tussen zijn en
niet zijn een duidelijke rol. Het zijn
meestal transparante bouwwerken
waardoor de omringende ruimte en de
verschijningsvorm samenvallen. Op
diverse plaatsen en in beeldentuinen
door heel Nederland is werk van hem te

zien. Veel werken worden specifiek voor
een plek gemaakt bijvoorbeeld histori-
sche of archeologische situaties waar-
door er een bijzondere wisselwerking
ontstaat. Veel gebruikte materialen zijn
hout, staal en spiegelglas.

Op de plattegrond staat Illusie aange-
geven met het cijfer 28.



Danny van Rijt
Danny van Rijt woont en werkt sinds
1988 in Zeeland. Vanaf 1985 is hij
actief in de beeldende kunst. Hij maakt
vooral ruimtelijk werk, variërend van
kleine objecten tot monumentale beel-
den voor openbare ruimten. Daarnaast
ontwikkelt en organiseert Danny cultu-
rele projecten en kunstzinnige activitei-
ten. Voor zijn kunstwerken gebruikt hij
allerlei technieken en materialen: hout,
metaal, beton, kunststof en combina-
ties. Zijn belangrijkste inspiratiebron is
de natuur. Ook de technische bouwwer-
ken in Danny’s leefomgeving (zee, kust)
spelen een belangrijke rol in zijn beeld-
taal. Naast vrij werk maakt hij werken in
opdracht van particulieren en instellin-
gen. Danny vindt het boeiend om de
wensen en voorwaarden van de
opdrachtgever met het creatieve proces
te integreren.

Op de plattegrond staat Boom met bal-
len aangegeven met het cijfer 29.



Vaste expositie 
Op en om de Scheldeboulevard bevinden zich enkele beelden die onderdeel uitma-
ken van de permanente expositie van Terneuzen. Deze beelden komt u op uw route
tegen en zijn weergegeven met een letter.

A Beeld Van Zeeuws-Vlaamse Anny Chris Ferket
B Vliegende Hollander Joeri Stubbe
C De Dijk Ronnie Ivens
D Uitkijkend Stef Orti
E De Brug (Liggende Vrouw) Marian van Steenoven
F Het Versalius Beeld Thom Puckey



Demonstratie
beeldhouwen 
Maar liefst 7 kunstenaars zullen u dit
jaar “live” hun kunsten vertonen in de
kapperstent op het plantsoen onder
Brasserie Westbeer. De kunstenaars
Stef Orti, Caroline Callens, Dirk Van
Hecke, Erna De Buck, Dirk Nieman,
Joeri Stubbe en Sven Conde zullen
gedurende de gehele tentoonstellings-
periode ieder weekend aanwezig zijn
om prachtige beelden te vervaardigen
uit de grote stenen blokken die in de
tent staan opgesteld. Komt u gerust
eens een kijkje nemen. U zult versteld
staan van het vakmanschap waarmee
deze kunstenaars te werk gaan!

Expositie stadhuis 
Gedurende de hele periode van Beelden
op de Scheldeboulevard is tevens een
expositie te bewonderen in het stadhuis
van Terneuzen. Hier zijn kleine werken te
bewonderen van Lon Pennock, Wim Bak-
ker, Juul Kortekaas, Gust Romijn, Pieter
Obels, Paul Kamper en DAM Goes. Bij bin-
nenkomst in de publiekshal van het stad-
huis in Terneuzen (Stadhuisplein 1) kunt
u de expositie aan uw rechterzijde vinden.

De binnenexpo is vanaf 5 juli tot en met
3 september geopend op:
Van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur
tot 17.00 uur.
Op de koopzondagen 25 juli en 29 augus-
tus van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Kijkt u voor eventuele wijzigingen in deze
openingstijden regelmatig op 
www.beeldenopdescheldeboulevard.nl.
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Kunstmarkt
A.K.T.I.E. / 10
In het laatste weekend van Beelden op
de Scheldeboulevard zal er een uitge-
breide kunstmarkt georganiseerd wor-
den. De organisatie hiervoor is nog in
volle gang. Op de website 
www.beeldenopdescheldeboulevard.nl
zal in de loop van de maand augustus
meer informatie over de kunstmarkt ver-
schijnen.
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