VerderKijken
DoorDenken

M

Alkemade, Floris
Aesopusbrug

Sculptuur – 2007
Kunstwerk in de openbare ruimte – Sint-Oedenrode
Nodig: papier, potloden, restmateriaal, scharen, lijm

ROUTINE: SEE–THINK–WONDER

1. WONDER

4. FILOSOFISCH

y

y

Wat zou je nog willen weten over deze brug? Schrijf je vragen op.

Bij het bespreken schrijft de leerkracht de vragen op.

Waarom denk je dat sommige mensen kiezen voor een omweg?

5. MENING
y	
Hoe zou je deze brug nog mooier kunnen maken denk je?

2. THINK
y

Schrijf je antwoord op.

Waar denk je aan als je deze brug ziet?

 y	
Als deze brug in een sprookje zou zitten, waar zou hij je dan

Bij het bespreken schrijft de leerkracht de antwoorden op.

naartoe kunnen brengen, denk je?

CREATIEVE VERWERKING
3. 5x2

Over welk stukje water, bij jou in de buurt, zou een brug moeten

y

Kijk 30 seconden stil naar de brug.

komen? Maak van restmateriaal een eigen ontwerp voor een brug. Is

y

Noem 5 dingen die je ziet.

jouw brug recht of heeft deze een andere vorm? Wat wil je dat kinde
ren op jouw brug allemaal kunnen doen? Laat dit zien! Presenteer

De leerkracht schrijft dit op.
y

jouw brug voor een foto van de rivier of de vijver dat je hebt gekozen.

Noem nu 5 andere dingen die je ook nog ziet.

De leerkracht vult de lijst aan.

Floris Alkemade (1961) is een architect uit Sint-Oedenrode. Hij
ontwierp de Aesopusbrug aan de Corridor in Sint-Oedenrode.

Fotografie: Wim Roefs

Tijdens een wandeling is de oversteek van een rivier een belangrijk
moment. Bruggen zijn altijd recht en steken het water op een zo
kort mogelijke manier over. ‘Het stoorde mij dat bruggen altijd maar

Vanaf 1 januari 2017 vormen de gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel de

recht zijn, terwijl wandelroutes kronkelen’, zegt Alkemade. Daarom

gemeente Meierijstad. De nieuwe gemeente gaat op 1 januari 2017 van start.

heeft hij de gebogen lijnen van de wandelroute ook over het water
laten zien met deze brug. De gebogen brugstructuur wordt door

Promotiebudget Meierijstad
In het kader van de promotie van de toekomstige gemeente Meierijstad is in 2016 een pro-

rechte balken gedragen. Hierdoor is er een tweede route over het

motiebudget van € 20.000,- beschikbaar gesteld ter stimulering van promotie-initiatieven.

water: een rechte. Doordat de wandelroute uitkomt op de gebogen

Per initiatief is voor 2016 een éénmalige bijdrage van maximaal € 2.000,- beschikbaar

route over de brug, is de rechte weg een omweg. In één van de

gesteld. Dit initiatief zorgt voor binding en ontmoeting tussen de drie gemeenten en wordt

bochten op de brug staat een bank. Dit is ook bedoeld om je te

door de gemeente ondersteund.

vertragen, zo kun je tijd nemen om te kijken naar de rivier.
Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door:

