
PLAN VAN AANPAK  
ONTWERP KRAAN 

WERTHABOULEVARD 
WEERT

Kun jij de voormalige loskraan op een kunstzinnige manier zichtbaar maken?
Dan is dit je kans! 

Iedere kunstenaar die creatieve ideeën heeft en kan aantonen dat hij/zij deze klus kan 
klaren, wordt uitgedaagd zich aan te melden.
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1. Aanleiding 

Tot eind 2004 heeft aan de Industriekade een (uitgebreid) bedrijfscomplex gestaan: 
het Landbouwbouwbelang.  Aan het begin van de twintigste eeuw is de industriële 
ontwikkeling op deze locatie op gang gekomen. Deze was gericht op de handel, opslag 
en vaak bewerking en verwerking van vooral agrarische producten. Het 
Landbouwbelang is van uitermate groot belang geweest voor de ontwikkeling van de 
agrarische sector in Weert en Limburg. 

Het Landbouwbelang was voorzien van een loskraan met brug. Bij de sloop van het 
Landbouwbelang in 2004 is deze kraan in delen gedemonteerd. Deze was als 
onderdeel van het Landbouwbelang in 2003 opgenomen in het 
Rijksmonumentenregister. Daarmee werd dit onderdeel veilig gesteld voor behoud. 

Aanvankelijk was het de bedoeling de monumentale kraan weer terug te plaatsen en 
in te passen in de nieuwbouwplannen voor dit gebied. 
Rijkswaterstaat heeft echter bezwaar gemaakt tegen een terugplaatsing. Zij vindt het 
onwenselijk dat de laad en loskraan boven het water uitkraagt omdat een dergelijke 
vakwerkkraan extreem veel radarhinder geeft door valse echo's. Objecten zoals 
schepen, bruggen en oevers zijn dan niet meer goed zichtbaar en herkenbaar op het 
scherm. Omdat daardoor de veiligheid van de scheepvaart in gevaar wordt gebracht, 
is het terugplaatsen van de kraan op zijn oorspronkelijke plaats (of elke andere plaats 
binnen 10 meter van het kanaal) voor Rijkswaterstaat onbespreekbaar.

Om toch de kraan als industrieel erfgoed te bewaren, is het college akkoord gegaan 
met een herbestemming van de kraanonderdelen in de vorm van een kunstwerk. 
Het is de bedoeling dat het kunstwerk een plek krijgt in het parkje aan de 
Werthaboulevard, vlakbij de oorspronkelijke locatie.

2. De eisen aan de inzending

Gemeente Weert schrijft een wedstrijd uit voor het ontwerp van een industrieel 
kunstwerk, opgebouwd uit delen van de loskraan.

Wie kan meedoen
Kunstenaars die ervaring hebben met het maken van (monumentale) kunstwerken 
van staal. 
Er vindt een voorselectie plaats van de aanmeldingen op basis van visie, ervaring in 
realisatie, referenties en cv. Daarbij is het van belang dat de kunstenaar zich artistiek 
heeft bewezen.

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met 24 mei 2019 12.00 uur. Het gevraagde mag per e-mail 
worden toegestuurd aan m.bessems@weert.nl.

Wij verwachten van de kunstenaar:
 Een begeleidende brief met kort statement over zijn/haar eigen werk;
 Een Curriculum Vitae;
 Portfolio met minimaal 5 referentiebeelden met een korte toelichting over de 

context;
 Beknopte visie op de opdracht van deze prijsvraag.

mailto:m.bessems@weert.nl
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Selectie
Uit de aanmeldingen worden op basis van visie, referentie en ervaring maximaal vier 
kunstenaars geselecteerd die worden uitgenodigd een (schets)ontwerp te maken met 
een globale kostenraming. Deze ontvangen hiervoor een ontwerpvergoeding van 
€ 2.500,-. De uiteindelijke winnaar krijgt budget om het idee ook daadwerkelijk uit te 
voeren.

De voorselectie vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:
 Professionele en artistieke beroepspraktijk kunstenaar;
 Aantoonbare ervaring met ontwerpen en realiseren van kunstopdrachten in de 

openbare ruimte;
 Aantoonbare ervaring met ontwerpen en realiseren van kunstopdrachten met 

verwerken van staal;
 Aantoonbare ervaring met het realiseren van kunstopdrachten van deze 

omvang en/of overtuiging door middel van derden die deze ervaring 
inbrengen;

 De visie op de prijsvraag.

Inlichtingen
Aanvullende informatie of vragen over de aanmelding kunnen tot uiterlijk 13 mei 
12.00 uur per e-mail gesteld worden aan m.bessems@weert.nl.
De vragen worden uiterlijk 16 mei 2019 beantwoord. 
Op 6 mei 2019 om 11.30 uur is er voor belangstellenden een kijkmoment ingepland 
voor een bezichtiging van de beschikbare onderdelen van de kraan op de 
gemeentewerf, Graafschap Hornelaan 207 te Weert. Hiervoor kunt u zich aanmelden 
via e-mail aan m.bessems@weert.nl. 

3. De uitdaging

Voor het plangebied Werthaboulevard is een beeldkwaliteitplan van kracht. Het 
ontwerp dient aan te sluiten op de beeldkwaliteit en op de mogelijkheden binnen het 
bestemmingsplan:
Artikel 10.4.2
Afwijken voor een bouwwerk met een geringe oppervlak, geen gebouw zijnde, met 
een hogere bouwhoogte. Het bevoegd gezag kan afwijken van de bouwregels voor het 
oprichten van masten ten behoeve van de aanstraalverlichting van monumenten 
alsmede kunstwerken, mits:

a. de bouwhoogte maximaal 20 meter bedraagt;
b. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig
worden aangetast.

Zie ook: 
https://www.weert.nl/Downloads/Bestemmingsplannen/Binnenstad%202017/Vastgest
eld/BP%20Binnenstad%202017%20-%2002%20Regels.pdf 

Verder dient rekening gehouden te worden met de omliggende bestaande en nieuwe 
appartementen met balkons.

Aanvullende informatie:
 De kraan is, als onderdeel van het Landbouwbelang, een rijksmonument. In 

het kunstwerk moet de vroegere industrie aan het kanaal herkenbaar zijn. Er 
dient gebruik te worden gemaakt van een deel van de bestaande onderdelen 
van de kraan. Het ontwerp is verder vormvrij. 

 De totstandkoming van het kunstwerk wordt gesplitst in ontwerp en 
uitvoering.

mailto:m.bessems@weert.nl
mailto:m.bessems@weert.nl
https://www.weert.nl/Downloads/Bestemmingsplannen/Binnenstad%202017/Vastgesteld/BP%20Binnenstad%202017%20-%2002%20Regels.pdf
https://www.weert.nl/Downloads/Bestemmingsplannen/Binnenstad%202017/Vastgesteld/BP%20Binnenstad%202017%20-%2002%20Regels.pdf
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 Er moet rekening worden gehouden met funderingen in relatie tot de 
infiltratiekoffer in het plangebied. Dit in verband met technische borging in de 
grond (zie ook tekening plangebied).

 Afstand tot het kanaal dient minimaal 10 meter te bedragen.
 Het kunstwerk dient in de zichtlijn van de Kerkhoflaan gesitueerd te worden.
 Voor het kunstwerk moet een omgevingsvergunning (bouwen en monument) 

aangevraagd worden.
 Het kunstwerk moet onderhoudsvriendelijk en hufterproof zijn.
 Het kunstwerk mag geen losse of scherpe onderdelen bevatten en moet niet 

uitnodigen tot het beklimmen ervan.
 Het kunstwerk mag slechts in beperkte mate de zichtlijnen naar het kanaal 

verstoren vanuit de balkons van de woningen.

Plangebied 
Het kunstwerk moet worden ingepast in het pleintje naast Ceres, zie onderstaande 
tekening. In groen is het ondergrondse infiltratiesysteem zichtbaar gemaakt.

Pleintje Ceres 

4 Beoordeling schetsontwerp

De beoordeling van de (schets)ontwerpen wordt in eerste instantie getoetst op:
 Zeggingskracht van het werk;
 De relatie van het werk met de omgeving (beeldkwaliteit);
 Financiële en praktische haalbaarheid (realistisch), waaronder een toets op 

vergunningtechnische aspecten;
 Aantoonbare affiniteit met het thema industrie;
 Toelichting (op visie ontwerp) in de beoordelingscommissie.

Nota van inlichtingen:
Tijdens de ontwerpfase is het mogelijk aanvullende informatie op te vragen. De 
antwoorden worden met alle genodigden gedeeld. 

De beoordeling (met winnaar) worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college 
van B&W.
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5 Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp bestaat, behalve uit het ontwerp zelf, ook uit de benodigde 
constructieberekeningen, een definitieve kostenopgave, een onderhoudsplan met 
bijbehorende kostenopgave en een planning.

Voor dit project wordt subsidie aangevraagd bij het BPD cultuurfonds. Voor de 
voorwaarden zie het reglement van het BPD cultuurfonds: 
https://www.bpdcultuurfonds.nl. Het ontwerp dient aan de voorwaarden te voldoen 
zoals gesteld in het reglement.

Het definitieve ontwerp wordt na de beoordeling in een beoordelingscommissie ter 
besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W en aan de raad. Tussentijds vindt 
er een presentatie plaats in de informatieve commissie Ruimte.

6 Beoordelingscommissie

De selectie en beoordelingscommissie is als volgt samengesteld:
 Monique Bessems, projectleider projectbureau gemeente Weert;
 Gio de Monte, projectleider ontwikkelaar Bouwbedrijven Jongen;
 Madelon van Hoef, beleidsadviseur Cultuur;
 John van Cauteren, conservator museum;
 Joke Jongeling, beleidsadviseur monumenten en architectuur;
 Rob van der Wijst, stedenbouwkundige;
 Externe vakspecialisten, waaronder Monumenten-welstandscommissie;
 Afgevaardigde VVE Ceres;

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door Marie-Louise Schers.

De leden van de beoordelingscommissie zullen de (schets)ontwerpen eerst individueel 
beoordelen en daarna in de groep.

7 Uitvoering

De gemeente stelt voor de realisatie van het kunstwerk, inclusief het leveren en 
plaatsen ervan financiële middelen beschikbaar. Het kunstwerk wordt eigendom van 
gemeente Weert

Voor de realisatie van het kunstwerk is het mogelijk derden te betrekken. In dat geval 
worden referenties van het desbetreffende bedrijf gevraagd.

Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid via het BPD Cultuurfonds subsidie 
(sponsoring) aan te vragen. Deze subsidie betreft kunst- en cultuurprojecten in 
Nederland die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de (semi-) 
openbare ruimte (zie ook 5. Definitief ontwerp).

De gemeente behoudt zich het recht voor het ontwerp niet in opdracht te geven. 

8 Planning

Activiteit Data
Publicatie prijsvraag 23 april 2019

https://www.bpdcultuurfonds.nl/
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Kijkmoment 6 mei 2019 11.30 uur
Informatieverzoeken 13 mei 2019 uiterlijk 12.00 uur
Beantwoorden informatieverzoeken 16 mei 2019
Aanmelden 24 mei 2019 uiterlijk 12.00 uur
Beoordeling aanmeldingen 27 mei 2019 
Besluit voorselectie CMT 10 juni 2019 
Besluit voorselectie College B&W 18 juni 2019
Selectie berichten/ overige afwijzen 19 juni 2019
Opdracht selectie conceptontwerp 20 juni 2019
Conceptontwerpen en globale 
kostenraming gereed

23 september 2019

Beoordelen conceptontwerpen en toetsing Vanaf 23 september 2019
Beoordelen conceptontwerpen commissie 
cultuurhistorie

26 september 2019

Beoordelen conceptontwerpen 
Monumenten/Welstandcommissie 

10 oktober 2019

Planoverleg Rijksdienst cultureel erfgoed 24 oktober 2019
Besluit definitief ontwerp CMT 28 oktober 2019 
Besluit definitief ontwerp College B&W 5 november 2019
Informatie raad 6 november 2019
Winnaar berichten/opdracht 12 november 2019
Ontwerp en kostenraming gereed Eind februari 2020
Opdracht voor uitvoering Maart 2020
Ontwerp gereed en geplaatst 1 januari 2021


