
Kunst in het dorp Kleine-Spouwen
Kunstwerk Hugo Duchateau
Op de oude schoorsteen van Vandersanden Group 
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed: fabrieksschoorstenen

Kunst in het Dorp

In 2015 werd het culturele dorpsproject ‘Kunst in het Dorp’ opgestart. Met dit project realiseert het stadsbestuur
meer kunst in het straatbeeld en is zowel de totstandkoming als de inhuldiging een sociaal gebeuren. De mensen
uit de Bilzerse dorpen worden immers uitgenodigd om mee na te denken en te beslissen over het thema van het
kunstwerk, het uiteindelijke kunstwerk en de feestelijke inhuldiging ervan.

Kleine-Spouwen

In Kleine-Spouwen koos met voor het thema ‘vuur’ en als locatie koos men de oude schoorsteen van steenfabriek
Vandersanden. Dit thema heeft voor Kleine-Spouwen een dubbele betekenis: 

Letterlijk refereert dit naar het vuur dat gebruikt wordt om bakstenen te bakken.
Bakstenen/klei/leemgrond/steenfabriek/Vandersanden als belangrijke werkgever.

Maar figuurlijk refereert het ook naar het ‘vuur’ dat brandt in de mensen van Kleine-Spouwen, dat brandt in
het verenigingsleven en zorgt voor samenhorigheid en dynamiek. Het vuur en de passie zorgen ervoor dat
men in Kleine-Spouwen grootse dingen kan verwezenlijken. Kleine-Spouwen is een dynamisch dorp waar
heel veel ontstaat vanuit de mensen zelf. Het is ‘maar’ Kleine-Spouwen maar er gebeuren heel veel ‘grootse’
dingen. Er wordt van iets kleins steeds iets groots gemaakt door de enthousiaste mensen van Kleine-
Spouwen. Denk aan de musicals van ’t Showcomité en Hubert Schoenmaekers, de inhuldiging van de
vernieuwde zaal, het vernieuwde kerkplein, aan de kermis en de processie die nieuw leven worden
ingeblazen, etc…
Maar ook steenfabriek ‘Vandersanden’ is een voorbeeld van hoe mensen uit Kleine-Spouwen klein en
bescheiden begonnen zijn en daarin zeer groot geworden zijn (en bescheiden gebleven). Vandersanden
heeft ook steeds alle initiatieven die vanuit het dorp werden georganiseerd ondersteund.

Om rond dit thema een kunstwerk te ontwerpen werd kunstenaar Hugo Duchateau aangezocht. Hij maakte enkele
ontwerpen en de mensen uit het dorp kregen de kans om daar het definitieve ontwerp uit te kiezen.

Het definitieve kunstwerk werd door Duchateau en Metaalvorming Vandinter uit Maaseik gerealiseerd en zal
bovenop de oude schoorsteen geplaatst worden en symboliseert de rook die uit het vuur van dit actieve en
positieve dorp komt.

Serenade voor een fabrieksschoorsteen

Als onderdeel van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, worden de fabrieksschoorstenen tijdens de maand
mei centraal geplaatst in de campagne voor industrieel erfgoed. 
Er worden in de verschillende Europese landen allerhande activiteiten georganiseerd om te pleiten voor het
behoud en restauratie van deze merktekens in het stedelijk landschap en op het platteland. Het zijn van ver
zichtbare symbolen van de plekken waar mensen ooit werkten en de sociale en economische ontwikkeling
bepaalden. 
Fabrieksschoorstenen zijn echter ook bedreigd. Van de vaak honderden die het beeld uitmaakten van eender
welke industriële stad of regio, blijven er nu vaak maar een handvol over. 

Vandersanden Group besliste al enige tijd geleden de oude schoorsteen in Kleine-Spouwen, die al lang niet meer

in gebruik is, te restaureren en te bewaren. Het is een belangrijk merkteken in het landschap van Kleine-Spouwen

en de omliggende dorpen en het is dan ook niet verwonderlijk dat de mensen uit het dorp niet die plek kozen om

het kunstwerk op de plaatsen. Het werk van Duchateau bovenop deze monumentale schoorsteen zal een baken

worden in het landschap.



De plaatsing van het kunstwerk en de feestelijkheden die errond georganiseerd worden passen perfect binnen de

campagne van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed rond de fabrieksschoorstenen.

Samen met de lokale verenigingen, de mensen van Kleine-Spouwen en Vandersanden Group werd volgend

programma in mekaar gestoken:

- 17/05/2018: plaatsing kunstwerk 
- zondag 3 juni vanaf 20u30: feestelijke inhuldiging van het kunstwerk 

o 20u30: ontvangst + receptie (showroom Vandersanden) + muzikaal ontvangst door De

Koninklijke Harmonie de Eendracht van Kleine-Spouwen
o 22u00: fakkeltocht met de harmonie & de aanwezigen richtiong schoorsteen

o 22u15: officiële inhuldiging van het kunstwerk met een licht & geluid spektakel op de

schoorsteen
o 22u30-0u00: drink buiten aan de schoorsteen

Organisatie

De plaatsing van het kunstwerk en de feestelijkheden errond zijn een gezamenlijk verhaal van:

• De verenigingen van Kleine-Spouwen

• Stad Bilzen https://www.bilzen.be/

• Vandersanden Group https://www.vandersandengroup.be/group/nl-be

• Hugo Duchateau http://www.hugoduchateau.net/

• Van Dinter Metaalvorming http://www.vandintermetaal.be/

• Jacometal http://www.jacometal.be/

Locatie schoorsteen & kunstwerk:

Vandersanden

Riemsterweg 300

BE- 3740 Bilzen (Spouwen)

Meer info Project kunst in het Dorp

Dienst cultuur stad Bilzen

cultuur@bilzen.be

089/519.542

Meer info geschiedenis steenfabriek Vandersanden

https://www.vandersandengroup.be/group/nl-be/historiek
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