COLOFON: DEZE EDITIE IS ONTWORPEN DOOR EN VOOR DE GEMEENTE WEERT EN WORDT NIET GEDUPLICEERD

Aan gallop ruiterstandbeeld komt geen eind
‘Standbeeld is toe aan verplaatst. Hierna is het
laatste rustplaats’
naar meerdere gemeenten
Datum: 17 december 2019
verplaatst waar Philips
een deel - zowel groot als
Het
ruiterstandbeeld klein - van zijn leven heeft
van Philips van Horne, doorgebracht.
dat is ontwikkeld voor
de herdenking aan de Ondertussen reist het
onthoofding van Philips standbeeld al 2 jaar rond
in 1568, reist al tijden en is het nu klaar voor
zijn laatste rustplaats.Het
lang rond door Europa.
stadspark in Weert is de
Het begon in Brussel, perfecte locatie voor de
waar
het
standbeeld ruiter op zijn paard. Maar
allereerst naartoe werd waar het beeld precies

geplaatst gaat worden in
het stadspark, moet nog
onderzocht worden. Hier
dient een projectteam
voor aangesteld te worden.
De
urgentie
hiervan
wordt in de rest van deze
‘Volkskrant Weert Editie’
verder benadrukt.
We
zullen
beginnen
met een toelichting van
een inspiratiedag op
27 juni 2018 tussen de
afdelingen OCSW, R&E

en OG. Deze dag is gestart
met een bezoek aan Villa
Augustus in Dordrecht.
Villa Augustus is een
monumentale watertoren
waar een hotel, restaurant
en moestuin in gesitueerd
is. De dag is afgesloten met
een brainstorm bij het Victoriapark in Eindhoven,
waar de verschillende
mogelijkheden zichtbaar
werden. Philips en zijn
paard moeten snel naar
huis komen!

Villa Augustus
Dordrecht
Rijksmonumentale watertoren en pompgebouw
op een terrein aan de
Wantij zijn herbestemd
tot Villa Augustus, een
hotel en café-restaurant.
De waterbassins tussen de
toren en het pompgebouw
zijn omgebouwd tot een
moestuin.
De gemeente Dordrecht
wilde het gebied al langer
ontwikkelen
tot
een
nieuw stadsdeel. In 2002
ontwikkelde zij plannen
voor een herontwikkeling.
In 2005 sloot de gemeente
een overeenkomst met
drie ondernemers. Deze
ondernemers zouden de
gebouwen en de tuinen
verbouwen en exploiteren.
De toren moest weer aan
het water komen te liggen,

dus de gemeente herstelde
de oude watersituatie.
Het
gebied
rondom
de watertoren wordt
onderhouden door de
exploitanten van Villa
Augustus. Daarbij betrokken worden kunstenaars,
schrijvers en ontwerpers
betrokken,
waardoor
kunst een thema is
dat terugkomt in de

parkachtige
omgeving.
Het terrein heeft ondanks
zijn
nieuwe
functie
niet afgedaan aan het
bijzondere
historische
karakter. De muur, opgebouwd uit resten die
gevonden zijn in de oude
waterbekkens, is daar een
creatief voorbeeld van.
Groenten, fruit, kruiden en
bloemen uit de productie-

tuin worden gebruikt
in het café-restaurant
en ook in de markthal
kun je producten uit de
tuin kopen. Een heuse
oranjerie en naastgelegen
boomgaard zijn populair
bij bruiloften en overnachten kan in de
imposante watertoren.

Victoriapark
Eindhoven

Het Emmasingelkwadrant
ligt in het centrum van
Eindhoven en verbindt
de binnenstad met de
stationbuurt en Strijp-S. De
komende jaren wordt dit
gebied omgetoverd tot een
belangrijke hotspot waar
zo’, 1800 nieuwe woningen
worden
gerealiseerd.
Duurzaamheid is straks
op verschillende thema’s
terug te zien. Zo komt in
het nieuwe Victoriapark de
Gender (water van oudsher)
boven de grond, moet
het een ontmoetingsplek
worden voor jong en
oud en gaat het gehele
gebied van de aardgas af.
De
plannen
worden
ontwikkeld door de gemeente
Eindhoven maar ook de
inwoner mag meedenken.
Door middel van een
prijsvraag konden inwoners
ideeën over het park insturen.

Beeldverslag 27 juni 2018

Villa Augustus

Victoriapark

Overvloed aan ideeën tijdens brainstorm op 27 juni
Levendig – biodiversiteit – ambachtelijk & streekproducten – duurzaamheid – (sociale) gezondheid –
supervisor- verbinding – gebruik – groen – onderhoud – water – ambitie & lef – archeologie – evenementen
– vrijwilligers – klimaatstress – investering – betrokkenheid – trouwlocatie – draagvlak – trots/gruüets –
recreatie- cultuurhistorie – verblijf – horeca – kaders – rust & stilte – creatieve ondernemers – onderwijs
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Bootje varen

Barbecuen

Spookkasteel

Yoga

Tips en lessen van
andere projecten!
- Probeer uit te zoomen, wat betekent
de herinrichting van het Stadspark
voor de rest van het centrum. Hoe
zorgt je dat het park een onderdeel
wordt van een groter geheel?
- Betrek de inwoner van Weert, ook
bij het proces. Maar! Zorg voor
kaders als je hulp vraagt en zorg dat je
verwachtingen uitspreekt.
- Stel een projectleider met ervaring
en visie aan.
- Wordt er gegraven of moet er
iets afgebroken worden? Gebruik
materialen die je tegenkomt bij het
herinrichten van het park.
- Laat historie leidend zijn voor
het ontwerp. In Eindhoven wordt
bijvoorbeeld een waterstroom weer
teruggebracht en ook in Dordrecht
wordt de nadruk gelegd op de
voormalige functie van watertoren.
			

Hoe gaan we nu
verder?
De eerste inspiratie is opgedaan en we zijn enthousiast!
Hoe gaan we nu verder? Laten
we Graaf van Horne verder
door Europa trekken op zijn
paard of zorgen we voor een
prachtig onthaal in een nieuw
ingericht stadspark? Tijd voor
een plan! Wij denken graag
mee..

