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KUNSTWERKEN VAN 
SINT-OEDENRODE

KUNSTWERKEN VAN HET 
PROJECT: SLOTJES VAN SINT-
OEDENRODE, 7 WAARVAN 3 

WANDELPADEN SLOTJES VAN SINT-OEDENRODE, 7 WAARVAN 3
Ommetje 1: Knoptoren Eerschot.
Alternatieve route.

Verdwenen Slotje Nog bestaand Slotje

Ommetje 2: Centrum Rooi.

Schrijdende Danse-
res met Tamboerijn
Fioen Blaisse 

Reeks 1,2,3,4
Pjotr van Oorschot 

Open huisje 
Tom van de Boomen 

El Consuelo 
Paul Haentjes 

Put met wilgen
Jan Hein van Melis

De juwelen voor de 
heilige en de hertog
Roberto Ruggiu

Living Rock  
Peter van den Berk

Bronbeeld Olland 
Kees Wevers 

Off - side 
Tine van de Weijer 

Levende steen  
Joost Barbiers 

Licht  
Da van Daalen 

Beeld Monseigneur 
Bekkers 
Henk Oddens 

Lolo en Loulou 
Jan Snoeck 

De Ketel van Sint-
Oedenrode 
Klaas Gubbels 

Voor Sint-Franciscus
Johan Claassen

Sterrenburg
Jos Blersch 

Ik heb mijn wagen 
volgeladen
Hanneke  Mols – van Gool 

Fontein
Sjoerd Buisman

Figuur (in depot)
Peter van den Berk

Medaillons 
Paul Haentjes 

Sculptuur te Nijnsel  
Ruud Dijkers 

Beelden voor Boskant 
Sjef Voets 

Fenna 
Paul de Swaaf 

Afrikaans verlangen 
Adri Verhoeven 

Monument to the 
Dutch
Trudie Broos

Verloren Stad
Da van Daalen  

Ommetje 4: Waterschap Koppelkes.
Alternatieve, nog te ontwikkelen route.

Goed 
schoeisel
aan te raden.

Ommetje 3: Dotterbloem Kienehoef.
Alternatieve route.

Goed 
schoeisel
aan te raden.

Dit project werd ontwikkeld in samenwerking met en met fi nanciële ondersteuning van SKOR, 

alsmede van de gemeente Sint-Oedenrode, bkkc en Leader+
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Figuur van Peter van den Berk is op dit moment nog in depot en niet zichtbaar op de kaart.14
Nog te realiseren werk van Lucas Lenglet. Nog te realiseren werk van Herman Kuijer.27 28
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De Kunststichting Sint-Oedenrode, opgericht in het begin van de 

jaren negentig van de vorige eeuw, spant zich in voor een op profes-

sionele leest geschoeid kunstbeleid en in het bijzonder voor een 

vruchtbaar klimaat voor kunst in de openbare ruimte. Op diverse 

plaatsen in het dorp verschenen sculpturen, plaquettes, objecten en 

andere kunstuitingen.

Met het project “Slotjes van Sint-Oedenrode, 7 waarvan 3” heeft 

de kunststichting haar activiteiten naar een ander, nationaal plan 

gebracht. In samenwerking met SKOR, de Stichting Kunst en Open-

bare Ruimte uit Amsterdam, en met ondersteuning van Leader+, 

de gemeente Sint-Oedenrode, de Rabobank en later ook de BKKC, 

Tilburg, werd in 2001 van start gegaan. Landschapsarchitect Paul 

Roncken schreef een raamwerk dat het cultuurhistorische kader 

gevormd heeft voor de ontwikkeling van het project en de route die 

u nu in handen hebt. Deze route voert langs interessante plekjes en 

natuurlijk de afzonderlijke kunstprojecten.

Zonder het geschonken vertrouwen van politiek en bestuurlijk 

Sint-Oedenrode en van de sponsors, de grote inzet van vrijwilligers, 

het optimisme van het stichtingsbestuur en de kundigheid van de 

projectcoördinator zou het project niet gerealiseerd zijn. Maar het 

is gelukt en daarmee is tevens een stevige basis gelegd voor de 

kunstprojecten die in de toekomst nog zullen volgen. Behalve als de 

groenste gemeente van Europa staat Rooi voortaan ook synoniem 

voor Kunst in het Groen. Tel daarbij op de Brabantse gezelligheid en 

gastvrijheid, en u blijft terugkeren naar Sint-Oedenrode.

Een canon van eksters, moderne bruggen op vertrouwde plaatsen, 

middeleeuwse stemmen, relikwieën van vandaag, techniek en sym-

boliek van morgen en een serene observatiepost tussen de koeien. 

Dit alles en meer is het Rooi van vandaag.

bestuur Kunststichting Sint-Oedenrode

26 september 2010

VOORWOORD KUNSTWANDELROUTE 
7 WAARVAN 3.

‘SLOTJES
VAN SINT-OEDENRODE,
7 WAARVAN 3’           bestaat uit een serie 

kunstwerken die een relatie aangaan met Sint-Oeden-

rode. De bijzondere historie, de mythen rond dit dorp 

met stadsrechten en het fantastische landschap boden 

veel aanknopingspunten voor het project. Zo bezat 

Sint-Oedenrode maar liefst zeven kasteeltjes, waarvan 

er drie bewaard zijn gebleven. Oud nieuws en vergeten 

vertellingen worden door deze kunstwerken nieuw 

leven ingeblazen; ze bieden verrassende openbaringen 

en stimulerende perspectieven!

De kunstwerken zijn geïnspireerd op een raamwerk dat werd geschre-

ven door landschapsarchitect Paul Roncken, die in opdracht van 

de Kunststichting Sint-Oedenrode en SKOR een analyse heeft gemaakt 

van materiële en immateriële sporen van de cultuurgeschiedenis 

van Sint-Oedenrode. Roncken defi nieerde in dit raamwerk een zestal 

kunstopdrachten en ontwierp bovendien een wandelpad dat oude land-

schappelijke structuren weer zichtbaar maakt en dat de afzonderlijke 

kunstwerken met elkaar verbindt. Het is een rondgang geworden langs 

plekken die de verbeelding stimuleren.

Of zoals de kleine veldkapel van Christiaan Zwanikken nabij de 

knoptoren, waarin kwetterende eksters uitgebreide dialogen afwisselen 

met hemels gregoriaans gezang. Eksters, die Oda dicht op de huid 

zaten, maar desalniettemin haar attribuut vormen.

De heilige Oda was een Schotse prinses die op het vasteland gene-

zing vond van haar blindheid en na vele omzwervingen neerstreek in 

Sint-Oedenrode. Juist door haar blindheid moet Oda intens hebben 

geluisterd. Geluidskunstenaar Cilia Erens ontwikkelde blinddoeken 

met kleine speakers erin, waarmee het publiek via het gehoor Oda’s 

reis van de Schotse Hooglanden naar Rode kan herbeleven. Het publiek 

maakt een reis door de ruimte, geblinddoekt, voorzichtig stappend aan 

de arm van een begeleider, maar ook een reis door de tijd: geluiden 

zoals Oda die in de achtste eeuw gehoord zou kunnen hebben gaan 

langzaam over in klanken uit het huidige dorp. Minimaal eens per jaar 

worden de geluidsblinddoeken weer ingezet.

Niet zichtbaar, maar wel aanwezig in de grond van Sint-Oedenrode, 

zijn de munten van Dinie Besems. Deze munten liggen verborgen 

in de aarde te wachten op hun vinder. Het project maakt duidelijk dat 

cultuurhistorie elke dag opnieuw wordt gemaakt, en dat elk individu er 

deel van uitmaakt. Wat zullen toekomstige generaties denken van wat 

wij hen vanuit onze tijd hebben nagelaten? 

Aan het uiteinde van het wandelpad staat in de oever van De Dommel 

het observatorium van Frank Havermans. Het gebouwtje herinnert 

aan de bomen en betonnen bouwseltjes van boeren in de omgeving. 

Wie erin plaatsneemt kijkt uit over het oude landschap, hoort de 

konijnen, voelt de aarde, ruikt het gras. Hier kan de omgeving in stilte 

beschouwd worden, bescheiden maar groots.

Waar de Dommel een natuurlijke barrière vormt, zijn nieuwe bruggen 

toegevoegd. Deze bruggen, ontworpen door Floris Alkemade, 

maken een kleine omweg, ze zijn niet recht. De beleving van tijd wordt 

als het ware uitgerekt. Tijdens de oversteek wordt er tijd gegund aan 

de ervaring van de stroom onder je voeten en het uitzicht over de verte 

van rivier en omgeving. In een hoekje van de brug kun je zelfs gaan 

zitten.

De legende over de heilige Oda heeft veel aan de historische bloei van 

het dorp bijgedragen. Zij bewoonde een kluis in de natuur rond Rooi, 

die voor inwoners tijdens en na haar leven een plek was voor hulp, 

troost, bezinning en mystieke ingevingen. Mogelijk bezitten de kunst-

werken aan het pad ook zulke kwaliteiten, zoals het werk van Honoré 
d’O dat het mogelijk maakt om als het ware te communiceren met de 

treurwilgen aan de overliggende oever. Door een touw aan te zwen-

gelen in diverse cadansen, lijken we mee te golven met de natuurlijke 

ritmiek van de bomen. 

Orakel, ‘Air Quake’, Honoré d’O

Orakel, ‘Casinha para as Pegas’, Christiaan Zwanikken

Open Vlonder ‘Bassin’, Paul Roncken
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Lochtenburg Katoenbrug, Floris Alkemade
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Manifestatie, ‘ODA een geluidsrelikwie [680 A.D. - 2007]’, Cilia Erens

Een hedendaags Relikwie, ‘Oda munt’, Dinie Besems


