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De locatie is onderdeel van de herinrichting van het centrum van  Goes en is hier al 
voltooid. De herinrichting van de locatie is met zorg en aandacht gedaan en er zijn 
materialen gebruikt van hoge kwaliteit. Op de hoek Klokstraat-Ganzepoortstraat-
Lange Vorststraat is er een verbreding in het profiel. Door de strakke bestrating, 
de belijning en de aansluiting op de gevels is er nu een optimale ruimtelijkheid 
verkregen. Die verruiming in het straatprofiel suggereert een moment van rust en de 
geplaatste bankjes anticiperen op dat moment van verademing. Zo’n moment, waarin 
de dynamiek van het stadse leven even stil staat, kan hier ook daadwerkelijk 
gecreëerd worden, maar komt ons inziens nu echter onvoldoende tot stand. 
Wij denken dat dit komt doordat er in de situatie een focuspunt ontbreekt. 
Een centerpunt in de ruimte waar alles samen komt en even stil staat; als de rust van 
zitten op een bankje onder een boom.  

De centrale vraag in de opdrachtformulering is het tot uitdrukking brengen van het 
historische karakter van de locatie in een kunstwerk. In de verdere beschrijving bij de 
opdracht worden een aantal zaken aangereikt die met die historie te maken hebben. 
Dit is voor ons bij deze schetsopdracht zondermeer een uitgangspunt geweest, maar 
we hebben ook gekeken naar waar de ruimtelijke situatie van de locatie om vraagt. 

Wind in mijn Tenen

Locatie
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Hoe kleinschalig ook, de situatie waar wij mee te maken hebben is een duidelijk 
verstedelijkte omgeving. Als tegenhanger hiervoor en om zodoende ook een daad-
werkelijk focuspunt te creëren, willen wij ons beeld daarom enten op een heel 
landschappelijk element. 
Een natuurlijk gegeven, zoals dat op dit moment niet aanwezig is op deze plek, 
maar in het verleden hier wellicht heel vanzelfsprekend was. 
Wij verwijzen met ons beeld naar de tijd dat de verstedelijking nog minder nadruk-
kelijk was en dat natuurlijke elementen van het landschap ook in de stad te ervaren 
waren.  
De tijd dat de LangeVorststraat nog de weg langs de Vorsvliet was, de oude oor-
spronkelijke kreek. Wij willen een verbinding herstellen met die oorspronkelijke 
natuurlijke situatie.
Een toevoeging in het straatbeeld die op deze plek een zo vanzelfsprekend element is, 
omdat het refereert aan de begroeiing langs een kreek. 

Een beeld dat daarmee niet alleen is ingebed in de ruimtelijke situatie van het 
moment, maar ook zijn plaats weet in de historische context van de locatie. 

Ons beeld is dan ook het beeld van een boom, een wilgenboom.

Historie



De vorm van de boom die wij hiervoor kiezen is die van een knotwilg, waarbij we de 
stam en de knot uitvoeren in een diep-groen geglazuurde keramiek. Een sculptuur 
waarvoor een aantal bestaande knotwilgen model hebben gestaan. 
De knot lijkt ook nu het resultaat van intensief snoeiwerk. De takken die nog wel uit 
de knot ontspruiten willen we uitvoeren in brons. Dit zullen afgietsels worden van 
echte wilgentakken. Deze takken worden niet als zovaak gepatineerd, maar gepolijst. 
Zij krijgen daardoor een glanzende, diep-warme gouden gloed. Het beeld ontstaat 
van een oude doorleefde boom, eenvoudig, maar met jonge loten in de kroon, gezond 
en van een ongekende rijkdom. 
Kan dit een beeld zijn van de stad? Historisch gegroeid, maar met groeikracht en 
potentie tot vernieuwing. 

een  Wilgenboom
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Want hoe eenvoudig ook, de knotwilg is en blijft een bijzondere boom. In oorsprong 
een pionier op de grens van water en land, met ongekende groeikracht en als zodanig 
een symbool voor onsterfelijkheid. Verbonden aan het landschap en nu in de hoofden 
van mensen ook een icoon van dat landschap. Verbonden met menselijke activiteit en 
dynamiek, want een wilg wordt alleen een knotwilg door menselijke bemoeienis.  

Wij zien tegenwoordig de knotwilg vooral als een esthetisch onderdeel van ons land-
schap. Dit beeld is echter alleen ontstaan omdat wilgentenen een gebruikswaarde 
hebben. Wilgentenen waren onderdeel van een plaatselijke economie. 
En van een knotwilg kan men lang oogsten, hij kan oud worden en gezond blijven door 
zorg en onderhoud van mensen. 

Dit is het beeld dat wij willen oproepen. Eenvoudig en vanzelfsprekend, verbonden 
aan de locatie en aan de mensen. In zijn uitvoering bijzonder en een getuigenis van 
natuurlijke rijkdom.

een  Wilgenboom
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Ons voorstel is om het beeld op de locatie te plaatsen bij de bankjes die het dichtst 
bij de Kortestraat gesitueerd zijn.  Daarmee krijgen de bankjes, zoals we eerder in 
de tekst al aangaven, een grotere aantrekkingskracht en zullen meer verleiden tot 
een moment van verpozing. Wat is er mooier dan even op adem komen op een bankje 
onder een boom?

het Beeld 
De maatvoering van het beeld is dat van een reële boom. Het hoogste punt van de 
stam zal ongeveer 300 cm zijn, de kroon is op zijn breedst circa 130 cm, de voet 100 
cm en het midden van de stam heeft een diameter van ongeveer 55 cm. De bronzen 
takken zijn in plukjes verspreid op de kroon geplaatst, zijn gemiddeld in lengte 150 
cm en het zullen er in totaal 20 á 25 stuks zijn (budgettair bepaald?). Het beeld heeft 
volume, maar het is een volume dat zich vooral in de hoogte ontwikkeld. Het zal 
daardoor geen barrière zijn in de verkregen ruimtelijkheid van de locatie, maar juist 
de ervaring van ruimtelijke kwaliteit versterken.

op Locatie
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Het beeld is in zijn verschijning duidelijk anders dan de stedelijke infrastructuur er 
omheen.  
Het is ook bedoeld om de aandacht te trekken, om zodoende het focuspunt te worden 
waar de locatie om vraagt.  Het is echter ook een heel toegankelijk beeld. Het beeld 
van een boom zit namelijk in het referentiekader van iedereen en het zit ook in het 
historische kader van deze plek. 
Het beeld zal de plek markeren en hoewel het refereert aan het alledaagse zal het er 
daar toch bovenuit tillen. Het zal daardoor ook de routing in de stad mede bepalen.

het  Beeld op Locatie
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De sculptuur zal gemaakt worden van keramiek, dat voorzien is van een kwalitatief 
hoogwaardige glanzende glazuur.  Een buitenbeeld van keramiek is sterk, duurzaam en 
mede door de glanzende glazuur zeer onderhoudsarm (b.v. verwijderbaarheid graffiti). 
Het ontwerp is bovendien zo dat er geen specifiek kwetsbare onderdelen zijn. 

Het ligt in de bedoeling het beeld te laten vervaardigen bij Struktuur  68, een bekende 
keramiekwerkplaats in Den Haag waar kwaliteit en ervaring voor dit soort werk `(beel-
den in de openbare ruimte) ruimschoots aanwezig is.  
De werkwijze is daarbij zo dat er een in detail uitgewerkt model door ons aan Struktuur 
68 geleverd zal worden. Dit model zal dan in de keramiekwerkplaats in klei opgeschaald 
worden naar het definitieve formaat. Deze kleimassa wordt dan in onderdelen opge-
sneden, gestookt en daarna voorzien van glazuren. De belijning die in het ontwerp is 
aangegeven, geven in feite ook de bouwstenen weer waaruit het beeld is opgebouwd 
(er is dus geen sprake van tegelwerk).

De verschillende onderdelen van het beeld wordt opgebouwd op een ronde bodemplaat. 
Het opbouwen gebeurt met een betonmortel. De holle ruimten in het beeld worden er 
mee gevuld en van een bewapening voorzien. Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd 
worden door Zuliani Kunst en Terrazzo BV in Zoetermeer in samenwerking en op advies 
van Struktuur 68.

Technische aspecten
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De bronzen takken, afgietsels van werkelijke takken, zullen door ons samen met 
bronsgieterij Kemner in Cuijk worden vervaardigd. De bronzen takken bevinden zich 
op een hoogte van ten minste 280 cm, maar om mogelijke diefstal of beschadiging te 
vermijden zullen wij in het onderste deel van de takken (ca. 50cm) een roestvrij stalen 
kern mee gieten. Dat  deel van de rvs-pin dat aan de onderzijde van de tak uitsteekt zal 
met een chemisch anker in de keramiek/beton-kern bevestigd worden. 

Het beeld als geheel (met bodemplaat) zal op een fundering verankerd worden. 
Dit moet ter plekke  op de locatie voor plaatsing gerealiseerd worden. De afmetingen 
van die fundering en hoe dat op de locatie geconstrueerd moet worden; daarvoor 
hebben wij meer gegevens nodig over wat er b.v. ter plekke in de bodem aanwezig is. 
De vereiste fundering zal door ons in samenwerking met Ingenieursbureau Van de Vlekkert 
uit Deventer berekent worden. (dit ook in verband met een vereiste bouwvergunning)

Technische aspecten
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