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GEMEENTE WELLEN 
KUNSTWERK ROTONDE N777 
conceptnota 
 

Aanleiding 
Gemeente Wellen heeft 3 rotondes op haar grondgebied. Twee rotondes zijn voorzien van een 

kunstwerk, met name de rotonde Steenweg Borgloon/Notelarestraat (kunstwerk met voorstelling 

van Armand Neven) en de rotonde Veerstraat/Russelt (kunstwerk met voorstelling van Bokkenrijder). 

De rotondes fungeren als toegangspoorten tot de gemeente aangezien ze gelegen zijn op de 

belangrijkste verkeersassen. De kunstwerken verhogen de attractiviteit en de herkenbaarheid van 

deze toegangspoorten. Gemeente Wellen wil daarom ook de derde rotonde voorzien van een 

kunstwerk.  

Plaats van inplanting 
Het kunstwerk krijgt een plaats op de rotonde gelegen op het kruispunt van de 

Zonneveldweg/Vloeiherkstraat/Bloemenstraat/Bosstraat. Het kunstwerk zal geplaatst worden op het 

middenplein van de rotonde. De nieuwe rotonde maakt deel uit van de heraangelegde gewestweg 

N777/Vloeiherkstraat-Zonneveldweg.  

De rotonde vormt via de Bloemenstraat de toegangspoort tot het centrum. Dit is het geval voor het 

verkeer komende van Kortessem-E313 en komende van Alken via de Bosstraat. Daarnaast vormt 

deze rotonde ook een onderdeel van de route voor doorgaand verkeer. 

De locatie is gelegen in de directe nabijheid van de lagere scholen, de toegang tot de lokale 

handelaars en langs de verbindingsas met de naburige steden en gemeenten. De 

bebouwingsstructuur langsheen de gewestweg betreft voornamelijk lintbebouwing bestaande uit 

vrijstaande woningen. 

Concept 
Het kunstwerk moet passen binnen de eigenheid van de gemeente en binnen de omgeving. De 

onderwerpen vertegenwoordigd op de reeds met een kunstwerk uitgeruste rotondes, worden niet 

weerhouden.  

Het kunstwerk moet aangepast zijn aan de beschikbare ruimte en een hoogte hebben van minstens 2 

meter (eventuele sokkel inbegrepen). De ruimte die het kunstwerk in beslag mag nemen wordt 

beoordeeld in functie van de verkeersveiligheid. 

Het kunstwerk dient te worden vervaardigd uit duurzame materialen die vandalismebestendig en 

onderhoudsvriendelijk zijn. Een onderhoudsarm en technisch onderhoudsvriendelijk werk wordt 

gewaardeerd. Om dit vooraf te kunnen inschatten, kan er contact worden gelegd met de technische 

dienst van de gemeente inzake de beschikbare onderhoudsmaterialen en mogelijke uitvoerbare 

onderhoudswerken. 
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Het kunstwerk wordt beoordeeld door de cel verkeer van de betrokken territoriale afdeling van het 

Agentschap Wegen en Verkeer en dient bijgevolg de toets aan de verkeersveiligheid te doorstaan. 

Voor de oprichting van het kunstwerk voorziet de gemeente een budget van 20.000 €, incl. BTW. Dit 

budget omvat het ontwerp, de vervaardiging en de plaatsing van het kunstwerk. Bij gelijkwaardige 

artistieke waardering van bepaalde kunstwerken, zal het kunstwerk met de laagste totale kostprijs 

voorrang krijgen. Derhalve wordt aan de kunstenaars gevraagd om een raming van de totale kostprijs 

te leveren en eventueel te staven met prijslijsten en/of offertes voor wat betreft de gebruikte 

materialen en eventuele levering en plaatsing. 

Wedstrijd 
Voor het ontwerp, de vervaardiging en de plaatsing van het kunstwerk, wordt een beroep gedaan op 

een kunstenaar. Personen die kunnen aantonen van over de nodige professionele artistieke ervaring 

te beschikken, kunnen tot 27 juli 2018 om 12u ’s middags een ontwerp indienen. Uit deze ontwerpen 

zal een jury na anonieme beoordeling van de werken, een winnaar kiezen. Er is een specifiek 

wedstrijdreglement van toepassing. 

De kunstenaar staat zelf in voor het artistieke ontwerp en kan hiervoor geen beroep doen op 

(onder)aannemers. De effectieve technische vervaardiging en plaatsing mogen worden uitgevoerd 

door (onder)aannemers. 

 

Meer informatie 
Dienst grondbeleid en mobiliteit  

Chiel Herbots – 012 67 06 49 – chiel.herbots@wellen.be 

 

 


