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Aeneas Wilder UK bouwt een architecturale structuur 
in het landschap vlakbij het Klooster van Colen in 
Kerniel. De ronde constructie met een prachtig 
uitzicht van 360° wordt afgelijnd door uniforme 
verticale houten latjes. Het kunstwerk betreden is 
een speciale ervaring die refereert aan het religieuze 
en doet denken aan rondwandelen in een klooster. 
Volgens Aeneas Wilder functioneert zijn werk als een 
lens waardoor de bezoeker zijn gedachten en emoties 
kan focussen met het landschap van Kerniel als 
achtergrond.

AENEAS WILDER  ‘UNTITLED #158’ permanent

Abdij Mariënlof (Klooster van Colen) 
Colenstraat 1, Kerniel (Borgloon)

parkeergelegenheid voorzien

TE BEZOEKEN

LOCATIE

TE BEREIKEN
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Bij de boomtenten van Dré Wapenaar in de 
Tranendreef vind je nu ook Field Furniture “Pure 
Nature” van Ardie Van Bommel NL. Zij brengt een zit-, 
was-, toilet-, en barbecue-eenheid gebaseerd op de 
paloxen of fruitkisten die je zo vaak ziet in het 
Haspengouwse landschap. Belangrijk voor Ardie Van 
Bommel is dat de bezoekers van de Tranendreef 
elkaar rond haar kunstwerken kunnen ontmoeten.

ARDIE VAN BOMMEL
‘FIELD FURNITURE “PURE NATURE”’

21 maart – 30 september

dreef naar het kasteel van Hex 
(zijstraatje van Alfonsstraat), 
Bommershoven (Borgloon)

beperkt parkeergelegenheid voorzien bij de 
naastgelegen hoeve – parkeren in de dreef is 
verboden!

TE BEZOEKEN

LOCATIE

TE BEREIKEN
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In het landschap, langs de dreef naar het kasteel van 
Hex, vind je vier boomtenten. De traanvormige 
sculpturen hangen aan hoogstammen en vormen een 
alternatief onderkomen om een nacht in Haspengouw 
door te brengen. Het werk van de Dré Wapenaar NL 
bevindt zich steeds op de grens tussen architectuur 
en beeldhouwkunst, tussen verblijven en ontmoeten. 
Zijn sculpturen zijn hoofdzakelijk tentconstructies die 
tijdelijk geplaatst worden. Ze nodigen uit om ze te 
bezetten, erin te verblijven of eronder te schuilen. De 
sociale interactie rond het werk is voor de 
kunstenaar van groot belang. 

DRÉ WAPENAAR ‘TRANENDREEF’ 21 maart – 30 september 

dreef naar het kasteel van Hex 
(zijstraatje van Alfonsstraat), 
Bommershoven (Borgloon)

beperkt parkeergelegenheid voorzien bij de 
naastgelegen hoeve – parkeren in de dreef is 
verboden!

Toerisme Borgloon
Markt z/n, Borgloon – +32 (0)12 67 36 53

TE BEZOEKEN

LOCATIE

TE BEREIKEN

INFO & 
RESERVEREN
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In Borgloon toont Fred Eerdekens BE een geplooide 
lijn in het landschap. Langs de Romeinse Kassei vind je 
een houtachtige sculptuur waarin je – enkel wanneer 
je vanuit de juiste positie kijkt – het woord 
‘twijfelgrens’ kan lezen. Fred Eerdekens gebruikt taal 
wel vaker als medium voor zijn kunstwerken. 
Tegelijkertijd is zijn werk een reflectie over hoe taal 
werkt. Voor Twijfelgrens moet je het juiste standpunt 
innemen om het “verborgen” woord te kunnen lezen 
en tot inzicht te komen. 

FRED EERDEKENS  ‘TWIJFELGRENS’ permanent

wandelweg tussen de Sint-Truidersteenweg 
en de Romeinse Kassei

Twijfelgrens is enkel te voet of met de fiets 
te bereiken. Ben je toch met de auto, 
parkeer dan op de parking (Pb) aan de 
Sint-Truidersteenweg tussen de 
Grootloonstraat en de Neremstraat en ga te 
voet verder. Vanaf de parking volg je de gele 
of oranje wandelroute.

TE BEZOEKEN

LOCATIE

TE BEREIKEN

b
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Het Belgische architectenduo Gijs Van Vaerenbergh BE 
maakte een doorkijkkerk voor Borgloon. Reading 
between the Lines is 10 meter hoog en bestaat uit 
100 op elkaar gestapelde lagen staalplaat in de vorm 
van een Loons kerkje. De constructie weegt maar 
liefst 30 ton. De speciale constructiewijze zorgt 
ervoor dat het landschap altijd zichtbaar blijft 
doorheen de kerk, zowel van op afstand als van 
dichtbij. De kerk is hierdoor wel aanwezig, maar ook 
afwezig in het landschap. 

GIJS VAN VAERENBERGH
‘READING BETWEEN THE LINES’

permanent

wandelweg tussen Parking b en 
de Romeinse Kassei

Reading between the Lines is enkel te voet 
of met de fiets te bereiken. Ben je toch met 
de auto, parkeer dan op de parking (Pb) aan 
de Sint-Truidersteenweg tussen de 
Grootloonstraat en de Neremstraat en ga te 
voet verder. Vanaf de parking volg je de 
oranje, blauwe, gele of groene wandelroute.

TE BEZOEKEN

LOCATIE

TE BEREIKEN

b
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In de Servatiuskerk in Grootloon toont 
geluidskunstenaar Paul Devens een nieuwe kunstwerk. 
Proximity Effect is een geluidsinstallatie op het lijf 
geschreven van deze prachtige kerk die zijn 
oorsprong vindt in de 12e eeuw. Met behulp van 
luidsprekers en sensoren wordt de bezoeker 
meegenomen in een spel van tonen, geluiden van 
buitenopnames, akoestiek, echo en ruimte. 

PAUL DEVENS  ‘PROXIMITY EFFECT’ permanent: 9u-16u (winter) / 9u-18u (zomer)

Servatiuskerk
Grootloonstraat 100, Grootloon

beperkt parkeergelegenheid voorzien

TE BEZOEKEN

LOCATIE

TE BEREIKEN
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Tadashi Kawamata JP bouwt grote houten sculpturen 
in de open ruimte. Aangezien hij de lokale gemeen-
schap laat meebouwen aan zijn sculpturen, kunnen die 
bestempeld worden als sociale bouwwerken. In 
Borgloon werkte de Japanse kunstenaar in september 
2011 gedurende twee weken samen met twintig 
studenten beeldende kunsten, architectuur en 
interieurarchitectuur. Ze bouwden een houten 
sculptuur rond en op de Burchtheuvel, een historisch 
belangrijke plek in Borgloon. Zo onderzochten ze hoe 
de Burchtheuvel opnieuw een volwaardige rol in het 
stadscentrum kan krijgen. 

TADASHI KAWAMATA ‘PROJECT BURCHTHEUVEL’ permanent

Burchtheuvel (achter de stedelijke 
bibliotheek) Speelhof 15, Borgloon

parkeergelegenheid vlakbij op het Speelhof (Pa)

TE BEZOEKEN

LOCATIE

TE BEREIKEN a
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Wesley Meuris BE is een ankerpunt in het glooiende 
landschap en nodigt bezoekers uit om het te 
betreden. De architecturale structuur van het werk 
zorgt voor een speciale ervaring van kijken en dwalen. 
De uit staal opgebouwde ruimte kan door de 
bezoeker op verschillende manieren geïnterpreteerd 
worden en daagt de verbeelding uit. Wie zich in de 
ruimte bevindt, ervaart de intimiteit ervan. Deze 
reflecteert de herinnering van haar omgeving.
Geïnitieerd door De Nieuwe Opdrachtgevers

WESLEY MEURIS  ‘MEMENTO’ permanent

Centrale Begraafplaats Borgloon, 
Lambertusstraat, Borgloon

parkeergelegenheid voorzien

TE BEZOEKEN

LOCATIE

TE BEREIKEN


	PIT_A4_AENEASWILDER
	PIT_A4_ARDIEVANBOMMEL
	PIT_A4_DREWAPENAAR
	PIT_A4_FREDEERDEKENS
	PIT_A4_GIJSVANVAERENBERGH
	PIT_A4_PAULDEVENS
	PIT_A4_TADASHIKAWAMATA
	PIT_A4_WESLEYMEURIS

