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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 
Vanuit de OMMIJ en vanuit Vestia is er een budget beschikbaar voor kunst in de 
openbare ruimte in Portland (de 1% regeling). Met een oproep in de Schakel en op de 
Locom zijn bewoners opgeroepen om mee te praten over de besteding van dit budget. 
Een van de besproken opties is om de Arch (de Rode Boog) alsnog te plaatsen op de 
oorspronkelijk aangewezen locatie aan de Rhoonse Baan.  
Bewoners en kunstkring Albrandswaard zijn het eens met deze suggestie. Wij menen 
dat de omstandigheden, die golden op het moment dat de plaatsing is geannuleerd, 
zodanig zijn gewijzigd, dat wij het advies om Arch te plaatsten honoreren.  
 
Geachte dames en heren, 
 
De gemeente Albrandswaard heeft vanuit de OMMIJ en vanuit Vestia een budget 
beschikbaar voor de plaatsing van kunst in de openbare ruimte (de 1% regeling). 
Bewoners zijn opgeroepen om mee te praten over de besteding van dit budget. Op de 
oproep hebben enkele bewoners en mensen uit de kunstkring Albrandswaard 
gereageerd. Met bewoners, kunstkring en wethouder werd een overleggroep 
geformeerd. 
 
Gesprekken met bewoners 
Met de overleggroep is gebrainstormd over de mogelijkheden. Uiteindelijk is besloten 
om te bekijken of er kunst geplaatst kan worden op de volgende locaties: 
1. Plaatsen van de Arch (de rode boog) op de oorspronkelijk beoogde locatie 
2. Rotonde Rhoonse baan/Portlandse baan 
3. Rotonde bij de Hoven 
4. Waterpartij tussen Amber en Paarlemoer 
5. Doorgang tussen het centrum en de scholencampus (naast het Woonzorgcomplex). 
Hier zou het kunstwerk “Strawinsky” geplaatst kunnen worden wat op dit moment al in 
het bezit van Albrandswaard is maar in tijdelijke opslag. 
6. eventueel nog op de rotonde nabij beoogde locatie van Rode Boog geplaatst wordt. 
Voor de kunstwerken zal een prijsvraag uitgeschreven worden en als thema’s worden 
meegegeven: beweging, water/haven, kreekgebied en zelfvoorzienend 
 
De Arch (de rode boog) 

De gemeenteraad       
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In 2010 is de gemeente benaderd door de zaakwaarnemer van kunstenaar Lucien den 
Arend met de vraag of het kunstwerk nog geplaatst zou worden. In het overleg met de 
overleggroep is besproken om het kunstwerk te plaatsen op de oorspronkelijk 
bedoelde locatie nabij de rotonde van de 6 ha Binnenland. Op deze plek werd in 2008 
het kunstwerk op het laatste moment niet geplaatst om twee redenen: 

1. de betrokken ontsluiting zou destijds de functie gaan vervullen van 
hoofdtoegang en hoofdontsluiting tot het Landschapspark Buytenland. 
Tegen deze landschappelijke achtergrond werd het kunstwerk op deze 
plek – mede op advies van de landschapsarchitect – minder passend 
gevonden. 
In het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan Buytenland is geopteerd de 
hoofdontsluiting van het Landschapspark westelijker, nabij de 
onderdoorgang Rhoonse Baan, te situeren. De betrokken afslag van de 
rotonde bij de 6 ha Binnenland zal in de toekomst alleen dienst doen voor 
de ontsluiting van deze 6 ha. en zal niet de “toegangspoort”tot het 
landschapspark worden, die om een bijzondere herkenbaarheid vraagt. 

2. mede gezien het te verwachten grote aantal voertuigen dat onder de boog 
Arch zou doorrijden wanneer de plek de hoofdontsluiting zou zijn van het 
landschapspark, moesten wij rekening houden met het risico van 
ijsafzetting op het staal van het kunstwerk en het valgevaar ervan op 
auto’s. Dit risico is verwaarloosbaar in het huidige perspectief van de 
ontsluitingsfunctie die slechts een fractie van het aantal voertuigen te 
verwerken krijgt. Uit nader onderzoek is voorts gebleken dat bij het 
gebruikte materiaal het risico veel kleiner is dan aanvankelijk gedacht. 
Hiervoor hoeft zelfs geen nadere voorziening te worden getroffen (bijv. een 
verwarmingelement).  

Gezien de gewijzigde omstandigheden hebben wij besloten in te stemmen met het 
advies van de overleggroep kunst en Arch op zijn al eerder beoogde locatie te 
plaatsen. 
De destijds voor dit object op deze locatie verleende bouwvergunning is nog geldig.  
 
Omdat de opslagplek van het kunstwerk De Arch aan de Albrandswaardsedijk 131 in 
Poortugaal op 5 oktober 2011 wordt overgedragen aan Bonbon is het kunstwerk al 
neergelegd op de beoogde locatie.  
 
Met vriendelijke groet, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 


