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Kunstroute 
Nieuwe Stijl

Sta-Art komt dit jaar met een Kunstroute nieuwe stijl. Sta-Art 
bestuursleden Bert Verboon en Gisella Klein vormen als Werkgroep 
Kunstroute de spil achter AlphenArt. De route, die loopt vanaf het 
station naar het gemeentehuis, via De Aarhof en vice versa, is te 

wandelen op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 november.
Bert Verboon en Gisella Klein in het Atrium in het 

gemeentehuis, een belangrijke locatie in de Kunstroute.

ACHTERGROND

Kunstroute AlphenArt
3, 4 en 5 november door Alphen Centrum

www.sta-art.nl
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Gisella Klein (69) en Bert Verboon (69) 
zijn niet de enigen die al weken druk zijn 
met de Kunstroute. ‘Wij krijgen enorm 
veel hulp van onder andere Gerard van 
der Klaauw, adviseur van de EDBA, van de 
winkeliersvereniging VOC, van makelaars 
en huiseigenaren en van de gemeente 
Alphen aan den Rijn. Zonder 
hen was het nooit gelukt.’

De Werkgroep Kunstroute 
heeft bewust gekozen voor een 
nieuwe insteek: ‘Voorgaande 
jaren was het een soort Atelier-
route. De mensen moesten 
lange stukken lopen van het ene naar het 
andere atelier. Vorig jaar was dit al stukken 
beter door kunstenaars te verzamelen 
op locaties als Castellum, DaVinci of in 
een galerie. Maar wij wilden af van dat 
traditionele concept. Er kwamen soms ook 
gewoon mensen binnen die alleen naar 
de wc moesten. Of de bezoekers kwamen 

terecht op een rommelige zolder of in 
een hobbykamertje. Dat vonden wij erg 
kneuterig.’

En al noemen Klein en Verboon de aanpak 
van vorig jaar wel een verbetering ten 
opzichte van de jaren ervoor, zij plaatsen 

ook kanttekeningen: ‘Het waren wel weer 
dezelfde mensen die altijd kwamen. En 
veel dezelfde kunstenaars. Het ons-kent-
ons gevoel.’
Daarom besloten ze het over een andere 
boeg te gooien. ‘We willen iets laten zien 
dat totaal anders is. Zo hebben wij graffiti 
en street art kunstenaars aangetrokken 

‘De kunstenaars worden  
hier gedwongen op een 
ander soort manier hun 

kunst neer te zetten.’

Renske Koster in het Parijse Mon Maitre bij een street art-kunstwerk dat via een 
speciale techniek beschermd is tegen vernielingen en weersomstandigheden.
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‘We willen  
iets laten zien 
dat totaal 
anders is’

alles te kunnen printen. Zij helpt met het 
afdrukken van foto’s op plastic kubussen, 
die overal kunnen worden opgehangen.’

Kunst komt te staan en te hangen in 
etalages van winkels bij het station, in de 

etalage van de V&D, 
bij de laden en lossen-
ruimte achter De Aarhof, 
op muren van Sectie 5, 
Westmaas, C&A, KPN en 
Witteveen. ‘En we mogen 
twee lege panden in De 

Aarhof gebruiken. Deze gaan wij als galerie 
inrichten voor een aantal kunstenaars. 
Misschien komt er ook nog een galerie in 
de V&D, in het restaurantgedeelte. Want 
we liepen heel veel aan tegen mensen die 
zeiden dat hun werk niet buiten kon staan 
of hangen. Al hebben wij daarvoor wel 
een oplossing: Tyvek, materiaal dat tegen 
weersinvloeden kan en je kunt beschilderen 
of bespuiten met acrylverf.’ Verboon, die 
zelf beeldhouwer is, past zich ten aanzien 
van het buiten presenteren ook aan door 
werken te maken die relatief goedkoop zijn 
en gemaakt zijn van eenvoudige materialen.

Over de gemeente zijn Klein en Verboon 
erg te spreken. ‘De gemeente werkt goed 
mee. We mogen in de perkjes, in de 
bomen, op straat. En het Atrium in het 
gemeentehuis wordt ook ingericht met 
allerlei vormen van kunst. De kunstenaars 
worden hier min of meer gedwongen 
op een andere manier hun kunst te 
presenteren.’ Doel van AlphenArt is dan 
ook dat kunstenaars speciaal voor de 
Kunstroute werk maken. ‘We vragen aan 
de kunstenaars om een keer iets anders te 
maken dan anders.’ 

Portretten
Bij de parkeerruimte achter De Aarhof 
komen op één wand een groot aantal 

De weg wijzen
Het is de bedoeling dat de route wordt 
aangegeven door pijlen of door het 
beeldmerk, dat met een hogedrukspuit 
op straat wordt ingespoten. Ook is er 
hulp van Danielle Straver en Yvonne 
Windhorst. Deze twee 
Alphense dames maken kleine 
kunstwerkjes voor langs 
de route. Yvonne illustreert 
muisjes, eekhoorns, vossen 
en wasberen die iets doen, 
bijvoorbeeld eten of tekenen. 
Deze beestjes vergezellen de mensen langs 
de route. ‘Daniëlle doet beroepsmatig aan 
belettering en heeft apparatuur om van 

die de ruimte echt gebruiken. We hebben 
een plan gemaakt met graffitikunstenaar 
Joost Zwanenburg en street art kunstenaar 
Renske Koster. Maar alle kunstenaars uit 
de omgeving, iedereen die wil meedoen,  
is welkom.’



31.

gidsen te regelen. En we hebben zelf 
vrijwilligers om mensen op te vangen en 
rond te leiden. Al met al is er al veel werk 
verzet en moet er ook nog een hoop 
gebeuren. Maar de AlphenArt Kunstroute 
lijkt een bijzonder evenement te worden.’

Tekst: Anke Steffers / Beelden: Cara Yuan en Eigen foto’s

Atrium van het gemeentehuis. ‘Een hele 
mooie ruimte voor de opening waarvoor 
we, iedereen die meewerkt, willen 
uitnodigen. En speciaal voor de Kunstroute 
maken we deze rolstoelvriendelijk. 
Winkeliersvereniging De Aarhof heeft ons 
sponsorgeld gegeven. Daarvan kunnen 
wij een trappenklimmer huren. We zoeken 
alleen nog een sponsor voor de borrel.’  

Het gehele weekend is de route openbaar. 
‘We proberen via Ton Dalman enkele 

portretten, die Klein gaat maken. ‘Foto’s 
van kennissen, vrienden, winkeliers, 
kinderen.’ Op de muur van Randstand 
en V&D komt graffiti- en video art-kunst. 
De elektriciteitskastjes worden met papier 
beplakt en bespoten, dat later gemakkelijk 
verwijderd kan worden. Ook mogen we de 
tuin van de pastorie gebruiken. Pastoor Lâm 
heeft dat geregeld. Daar komen beelden te 
staan of te hangen in de bomen.’
De Sta-Art galerie in De Aarhof wordt niet 
speciaal ingericht voor de Kunstroute. ‘Die 
is al bezet. Een textielgroep exposeert daar, 
maar die doet gewoon mee met de route.’

Muziek
Graag zou de werkgroep ook wat muziek 
of andere optredens langs de route willen. 
‘We zijn bij de Muziekschool geweest om 
te kijken of er bandjes of muzikanten zijn 
die hier en daar langs de route kunnen 
optreden. Van Lina’s muziekhandel hebben 
we toegezegd gekregen een piano te 
mogen gebruiken in de galerie. En inmiddels 
heeft Tangoschool Temperamento ook zijn 
medewerking toegezegd. Waarschijnlijk 
komt er ook een zangkoor en verzorgt een 
brassband optredens.

De officiële opening van de Kunstroute 
is vrijdag 3 november om 17.00 uur 
met een hapje en een drankje in het 

Voor de jonge 
bezoekers

Ook aan de jonge bezoekers is gedacht. Illustratie en Zo maakte een vouwdiorama 
die is aangeboden aan Alphense basisscholen om uit te delen. Dit is een pakketje om 
in te kleuren en daarna te vouwen tot een diorama. Dit knutselwerkje ligt ook op 
verschillende plekken langs de route. 

Verder komt er waarschijnlijk nog een fotoproject voor kinderen. ‘We willen 
kinderen uitnodigen om de route te lopen en onderweg foto’s te maken. Die 
kunnen ze dan inleveren via Twitter. Wij printen ze uit en met die foto’s willen wij de 
buitenmuur van het gemeentehuis behangen.’

Muisjes die de (jonge) deelnemers aan de Kunstroute onderweg vergezellen.
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