
Zwanenbalg zoekt alternatief voor vernield glazen beeld 
Van onze verslaggever 

JULIANADORP-Het kunst
werk van de twee 'om elkaar 
heen zwemmende' zwanen, dat 
bij de entree van de wijk Zwa
nenbalg in Julianadorp stond, 
komt definitief niet terug. Het 
glazen kunstwerk van Juliana
dorper F. Brinkman is in de 
glasbak beland; de bewoners 
van Zwanenbalg zijn in overleg 
over een alternatief. 

Het kunstwerk, dat bestond 
uit twee gebogen glazen platen 
van drie bij 4,5 meter, werd vo
rige zomer waarschijnlijk be-

schoten met een zwaar kaliber 
vuurwapen. ,,Dat is af te leiden 
aan de gaten die erin zaten", 
weet Brinkman. 

Vanwege de relatief hoge kos
ten voor herstel -volgens de of
ferte van Brinkman 28.000 euro 
-in combinatie met de klaarb
lijkelijke vandalismegevoelig
heid ziet de gemeente van her
stel en herplaatsing af.

"
Nadat het beeld verwijderd 

is, werd het naar de firma Tette
rode vervoerd. Daarbij is het 
nog meer beschadigd", vertelt 
de kunstenaar. ,,Het kwam in 
stukken aan." 

Het kunstwerk, dat op beide 
glasplaten een afbeelding van 
een zwaan had, was een ge
schenk van projectontwikke
laar OPP. Brinkman had de 
zwanen zo geplaatst, dat de 
ogen elkaar precies aankeken. 

De bewoners van Zwanen
balg betreuren het, dat het 
beeld niet terug komt, maar 
hebben wel begrip voor de af
weging van de gemeente. Deze 
heeft de bewonersvereniging 
uitgenodigd, na te denken over 
een alternatief op die plek. 

Inmiddels wordt hierover 
druk nagedacht in de wijk. W.

van Dorsselaer van de bewo
nersvereniging meldt: ,,Er zijn 
ideeën voor een vlag bij de en
tree voor de wijk. Daar zijn 
zelfs al enkele ontwerpen voor 
gemaakt." 

Kaap Helder 

Voordat de wijkbewoners een 
besluit nemen, zullen bestuurs
leden van de vereniging eerst 
gaan kijken op kunstmanifes
tatie Kaap Helder-die donder
dag officieel geopend wordt -
om inspiratie op te doen of mis
schien een kunstwerk uit te zoe
ken. 




