
 

 

 

Persbericht  

 

Kunst aan de Maas schiet uit de startblokken 

Olivier Goethals en Benjamin Verdonck starten als eerste kunstenaars 

 

 

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design 

& Architectuur, brengen de komende jaren kunst naar de Limburgse Maasvallei. In de 

loop van 2022-2024 verschijnen vijf kunstwerken in vijf Maaslandse gemeenten (Dilsen-

Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen). In afwachting van de eerste 

installatie in Lanaken, zorgen kunstenaars Benjamin Verdonck en Olivier Goethals voor 

een opwarmer. Hiermee schiet het kunstproject dit najaar officieel uit de startblokken. 

 

 

Kunst aan de Maas, een samenwerking van RLKM en Z33 

 

Na kunst in de open ruimte van Haspengouw, Hasselt en Genk, komt nu de Limburgse 

Maasvallei aan de beurt.  Het kunstproject met internationale ambitie maakt de komende jaren 

zichtbaar hoe mens en natuur het landschap vormen. Hiervoor werden vier thema’s 

geïdentificeerd: rivierdynamiek, grensvervaging, grindindustrie en locatiespecifieke verhalen. De 

kunstenaars zullen telkens rond 1 of meerdere van deze verhaallijnen werken.  

 

Meerjarig project met lokale inbedding 

 

Het kunstproject verloopt in fases, aangevuld met een programma van activiteiten. In het 

voorjaar van 2022 wordt het eerste kunstwerk in het RivierPark Maasvallei onthuld, meer 

bepaald in Lanaken, gevolgd door Kinrooi in de herfst van 2022. Vervolgens komen Maaseik, 

Maasmechelen en Dilsen-Stokkem aan de beurt, met de laatste inhuldiging in 2023. De  



 
 

spreiding in de tijd maakt het mogelijk om met bewoners in lokale werkgroepen  te werken. Dat 

lokaal draagvlak is cruciaal voor een geslaagd project in de publieke ruimte. We willen kunst 

realiseren die sterk verbonden is met haar omgeving.  Een lokaal draagvlak is daarom 

belangrijk bij de realisatie van een werk. Sinds maart denkt een kleine maar diverse groep 

bewoners van Maaseik en Kinrooi na over de opdracht voor het werk in hun gemeente. 

Dilsen-Stokkem en Maasmechelen starten in het najaar met de werkgroepen. De eigenheid van 

het landschap is een leidend principe waarbij artistieke keuzes worden afgewogen tegenover 

riviertechnische haalbaarheid, impact op de natuurlijke omgeving en duurzaamheid. 

 

Kunstenaars Olivier Goethals en Benjamin Verdonck geven het startschot 

 

In afwachting van de vijf kunstwerken, is een opwarmer voorzien. Kunstenaars Olivier Goethals 

en Benjamin Verdonck maken dit najaar voor het eerst het project zichtbaar, met de Maasvallei 

als podium. Hiermee creëren ze verbondenheid tussen de gemeenten en wakkeren ze de 

nieuwsgierigheid aan.  

 

Kunstenaar-architect Olivier Goethals werkt rond het thema ‘verbinding’. Hiervoor brengt hij 

momenteel de ruimtelijke eigenschappen en opportuniteiten van de Maasvallei in kaart.  Hij is 

geboeid door water en grind, maar ook door de verschillende ruimtelijke aders (Maas, kanaal, 

rijksweg…) in het gebied.  Zijn werk zal deze nazomer gepresenteerd worden.  

 

Benjamin Verdonck hecht in zijn werk veel belang aan de zorg en aandacht voor ‘dingen’. Hij 

onderzoekt hoe een klein gebaar een grote impact kan hebben. Wandelend door de Maasvallei 

verzamelt hij voorwerpen die iets vertellen over een plek. Alledaagse voorwerpen worden 

bijzonder door zijn ongewone toewijding. Zo maakt hij een verzameling, waarvan de logica pas 

duidelijk wordt tijdens het proces. Dit noemt hij zelf de ‘cartografie van de wandeling’. Verdonck 

presenteert zijn vondsten in toonkasten op verschillende locaties, vanaf november 2021.  

 



 
 

 

Praktische informatie over het project 

Kunst aan de Maas is een initiatief van Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur 

(Hasselt) en Regionaal Landschap Kempen & Maasland.  

Het project krijgt de financiële steun van Vlaanderen, m.n. Toerisme Vlaanderen en Fonds 

Culturele Infrastructuur (FoCI),  en de vijf 5 Maaslandse gemeenten (Kinrooi, Maaseik, Dilsen-

Stokkem, Maasmechelen en Lanaken). Het project komt tot stand in samenwerking met tal van 

actoren die actief zijn in de Maasvallei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persvragen   

Katrien Schaerlaekens, RLKM katrien@rlkm.be 0470 182 002  

Veerle Ausloos, Z33 veerle.ausloos@z33.be 0499 67 76 11 

 

 

  



 
 

 

 

Bijlage bij persbericht 

 

 

ONDERZOEKSRAPPORT RAAAF 

 

RAAAF, een kunst- & architectuurbureau, deed een vooronderzoek naar specifieke kenmerken 

van de Maasvallei, zowel in landschappelijk als cultuurhistorisch opzicht. Op basis daarvan 

werden vier thema’s naar voren geschoven die relevant zijn voor het landschap in het 

RivierPark Maasvallei. De kunstwerken zullen rond 1 of meerdere van deze thema’s werken.  

 

Rivierdynamiek 

De Maas is een regenrivier. De rivierdynamiek is een belangrijk fenomeen dat zorgt voor een 

voortdurend veranderend landschap.  

Grensvervaging 

Het RivierPark Maasvallei is een grensoverschrijdend gebied waar de Maas doorheen loopt.  

Schaalloosheid van de grindindustrie 

De grindindustrie met zijn gigantische installaties en duwbakken bepaalt mee het beeld in de 

Maasvallei.  

Specifieke verhalen voor een locatie.  

Naast de drie overstijgende fenomenen zijn er ook fenomenen specifiek voor een locatie, 

gekoppeld aan bijzondere historische gebeurtenissen, mythen, gevonden objecten en 

hedendaagse ontwikkelingen specifiek voor die plek.  

 

 

 

 



 
 

 

 

BIO KUNSTENAARS  

 

Olivier Goethals 

Olivier Goethals (1980) woont en werkt in Gent. Hij studeerde Architectuur en Stedelijke 

Ontwikkeling, om daarna als architect en kunstenaar te werken. In zijn artistieke praktijk 

onderzoekt hij banden tussen ruimte en bewustzijn. Zo creëerde hij ruimtelijke interventies en 

artistieke installaties voor Het Nieuwe Instituut Rotterdam, Z33 Hasselt, Extra City Antwerpen, 

Be-Part Waregem, SMAK Gent & Palais De Tokyo Parijs. Bovendien ontwerpt en realiseert hij 

alle ruimtelijke interventies voor het Gentse kunstenaarscollectief 019. 

In de periode 2008-2016 werkte hij als freelance architect voor architectenbureau De Vylder 

Vinck Tailleu. Sinds 2010 is hij docent aan de KU Leuven, Departement Architectuur. Daarnaast 

gaf hij gastlezingen voor RU Gent faculteit Architectuur, LUCA School of Arts Experimental 

Studio en ETH Zürich faculteit Architectuur. 

 

Benjamin Verdonck 

Benjamin Verdonck (1972) leeft en werkt in Antwerpen. Hij is theatermaker, beeldend 

kunstenaar en auteur, met een eigenzinnige praktijk zowel binnen als buiten het theater. Zijn 

voorstellingen, installaties, acties, tafeltonelen en vlugschriften delen eenzelfde ondertoon: hoe 

vormgeven aan het uitblijven van het publieke debat over de stilaan onafwendbare 

veranderingen in ons ecosysteem. 

Verdoncks theaterwerk geeft vaak een hoofdrol aan ‘de dingen’ - objecten, vormen, vlakken, 

verzamelingen van ‘trouvailles’ - die hij voor zich laat spreken. In de publieke ruimte laat hij van 

zich horen met opmerkelijke interventies en installaties zoals Bara/ke (2000), Hirondelle / Dooi  

 

https://019-ghent.org/


 
 

 

vogeltje / the Great swallow (een mansgroot zwaluwnest op 32m hoogte tegen een 

spiegelgebouw in Brussel 2004, Birmingham 2005 en Rotterdam 2008), Vogelenzangpark 17bis  

 

 

(Gent 2012), BOOT (een tien dagen durende voorstelling op een flatgebouw in het Poolse 

Szczecin, 2012). Tijdens KALENDER, 365 dagen actie in Antwerpen in 2009, maakt hij de 

publieke ruimte een jaar lang het centrum van zijn artistieke praktijk. KALENDER krijgt een 

autonome neerslag in de white cube van het museum (KALENDER/WIT) (2010) en in de zwarte 

doos van de theaterzaal (KALENDER/ZWART) (2010). In juni 2012 opent in Z33 in Hasselt de 

zomertentoonstelling Mind the system, find the gap waar kunstenaars op zoek gaan naar ‘gaten 

in het systeem’. Benjamin Verdonck stelt hiervoor in twee aanpalende kamertjes van het 

Hasseltse Begijnhof een nieuw geheel samen uit elementen van het eerder ontstane 

KALENDER/WIT. Kort daarop volgt een nieuwe actie in de openbare ruimte, BOOT, gebouwd 

op een flatgebouw in het Poolse Szczecin in juli 2012; het is een tien dagen durend project dat 

tegelijk installatie-in-wording en performance is. Ander beeldend werk is ondertussen te zien in 

o.a. WIELS, M HKA en S.M.A.K. Parallel is Verdoncks beeldend werk te vinden in galerijen als 

o.m. Annie Gentils Gallery, Croxhapox, LLS387, Tim Van Laere Gallery en Galerie Florent 

Tossin (DE). 

 

 

https://www.toneelhuis.be/nl/programma/vogelenzangpark-17bis/
https://toneelhuis.be/nl/programma/lodz-boat-boot
https://toneelhuis.be/nl/programma/kalender
https://www.toneelhuis.be/nl/programma/kalender-wit/
https://www.toneelhuis.be/nl/programma/kalender-zwart/
https://www.toneelhuis.be/nl/programma/kalender-wit/
https://www.toneelhuis.be/nl/programma/kalender-wit/
https://www.toneelhuis.be/nl/programma/lodz-boat-boot/

