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Sluizen en stuwen zorgen ervoor 
dat een waterstroom gecontroleerd 
wordt. Door het afvoeren van water 
via verschillende wegen wordt een 
mogelijke overstroming voorkomen. 
Zelf stond ik hier nooit bij stil, toch denk 
ik dat meer mensen bewust zouden 
moeten zijn van de urgente taken die 
het Waterschap heeft.

Ik zie een verband tussen deze 
waterstroom en een stroom van 
mensen. Wanneer er een obstakel 
in een ruimte wordt geplaatst zorgt 
dit ervoor dat mensen zich anders 
bewegen in de ruimte.

Een al bestaand voorbeeld waarmee dit 
verband duidelijk wordt is het plaatsen 
van twee hekjes op een fietspad. 
Hiermee worden fietsers gedwongen 
om snelheid te minderen en scooters, 
motoren en auto’s uit gesloten van het 
pad.

Voor het Waterschap wil ik ook graag 
dit verband tonen. Gebaseerd op de 
vorm van bestaande sluizen en stuwen 
heb ik een aantal vormen gecreëerd die 
in een ruimte kunnen staan. 

Het hoofddoel van het obstakel is dat 
de stroom mensen wordt beïnvloed en 
het verband tussen de sluizen wordt 
gelegd. Hiermee worden mensen op een 
simpele manier bewust van één van de 
taken die het Waterschap heeft.
(Vorm en locatie kunnen nog aangepast 
worden).

Om meer theoretische informatie 
te geven aan de obstakels, heb ik 
ervoor gekozen om uitleg over de 
waterstromen weer te geven op het 
kunstwerk. 

Bij de sluis Crèvecoeur ging er 
afgelopen jaar tussen de 12 en 160 
m3 water per seconde doorheen. Als 
buitenstaander was ik enorm onder 
de indruk van deze grote hoeveelheid 
water. Ik denk dat meer mensen 
bewust mogen worden van de urgentie 
die het Waterschap heeft.

Om deze enorme hoeveelheid water 
te visualiseren heb ik gekozen voor een 
vierkant van 1x1 meter met daaronder 
de tekst 50m3 per seconde. Dit 
vierkant is in het wit geschilderd op het 
kunstobject. Hierdoor kunnen mensen 
zelf de enorme hoeveelheid water 
ervaren. Doordat er nog wel enige 
abstractie in zit worden mensen wel 
getriggerd om na te denken over het 
onderwerp. 
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Wanneer mensen na het kunstobject 
ervaren te hebben het gebouw van 
AA en Maas binnen lopen wil ik graag 
dat de verhaallijn doorgaat. 

Het lijkt me interessant om de circkel 
rond te maken door in het gebouw het 
verband tussen de waterstroom en de 
stroom mensen door te zetten.

Bij het kunstobject legde ik het verband 
tussen de stroom mensen en de 
waterstroom. Bij beide stromen wordt 
de richting bepaald door onder andere 
obstakels. 

De richting van een stroom mensen 
wordt daarnaast ook bepaald door 
bewegwijzering. Bewegwijzering zorgt 
ervoor dat mensen de keuze maken of 
ze links of rechts afslaan om uiteindelijk 
de bestemming te bereiken. 

Toen ik in het gebouw van AA en Maas 
liep viel me één ding gelijk op: de 
inconsequente bewegwijzering. Op veel 
plekken in het gebouw hangen bordjes, 
met allemaal verschillende lettertype, 
materialen, grootte en vormen. 
Persoonlijk vind ik het er onverzorgd 
en niet professinoeel uitzien.

Mijn voorstel is een nieuwe 
bewegwijzering in de thematiek van het 
waterschap. Met deze bewegwijzering 
wordt naast een strakke identiteit ook 
de taak en urgentie van het waterschap 
duidelijk gemaakt. 

Om de bewegwijzering meer kracht te 
geven en een verbinding te maken met 
het kunstobject lijkt het me interssant 
om bepaalde verbanden met sluizen/
water terug te laten komen in de 
borden.

Op het bord van de etages staat 
bijvoorbeld hoeveel meter boven NAP 
de etage is. Bij de receptie zou ik graag 
een vergelijken maken met een van 
de belangrijkste sluizen waar alles 
samenkomt.

Ik denk dat er nog veel meer verbanden 
gelegd kunnen worden wanneer ik 
een middag met een expert van het 
Waterschap in gesprek ga.
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Kosten kunstobject:

Uurtarief: 40,- 

Inschatting uren: 
 -voorwerk 30 uur
 -uitvoering 50 uur
Inschatting materiaal (afhankelijk van 
vorm object)
 -rvs platen 1200,- 
 -verf kosten 100,-   
Reiskosten
 - 20,-

totaal excl. reiskosten en btw: 4500,-

Kosten signing:

Uurtarief: 40,- 

Inschatting uren: 
 -80 uur  (brainstorm, voorstel,   
 gesprek expert, ontwerp, drukken)
Inschatting materiaal 
 -nog onbekend, afhankelijk van   
 materiaalkeuze. 
Reiskosten
 - 20,-

totaal excl. reiskosten en btw: 3200,-

Opmerking: Graag zou ik bij de 
uitvoering samen werken met mijn 
mede student - Esmee van Dinteren. 
We hebben al vaker samen aan 
projecten gewerkt en merken dat 
onze kwaliteiten perfect op elkaar 
aanlsuiten. Hiermee kunnen we een 
compleet verzorgd eindproduct 
opleveren.
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