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‘Schoutenstraatje wordt ´ut Hazepédje´
Het Schoutenstraatje is een verbindingsstraatje tussen twee grotere winkelstraten. Het
fungeert ook als afkorting. Zo’n afkorting noemt men in de regel een olifantenpaadje maar
ook wel eens een hazenpad wanneer je snel ergens naar toe wil, of hazenloop.
De haas, ‘de Piélhaas’ wel te verstaan, staat symbool voor het ‘Venrayse Rijk’ tijdens de
carnavalsdagen. Veel venrayse burgers voelen zich ermee verwant.
Bovenstaande samengevat bracht mij op het idee het Schoutenstraatje om te dopen in ‘het Hazenpaadje’ oftewel op
zijn Venrays gezegd ‘ut Hazepedje’!
Het Schoutenstraatje is en blijft een verbindingstraatje.
De aanwezigheid van het object ‘Haasje Over’ is ook kenmerkend voor de ‘nieuwe’ straatnaam.
De te maken objecten zijn speels en sfeervol en zullen ongetwijfeld toegankelijk zijn voor een groot publiek, jong en
oud. De vorm, het formaat, de situering, de verlichting. Het zal allemaal bijdragen aan positieve sfeer.
In de ontwerpen is ook het element licht opgenomen. Zodat ook bij avond de dan verlichte objecten voor een
positieve, droomachtige sfeer zullen zorgen. De kunstwerken zullen herkenningspunten worden in het centrum van
Venray.
De uitvoering
‘Wolk’ en ‘Haasje Over’.
‘ut Hazepédje’ zal verrijkt worden met twee objecten van groot formaat. Als toegangspoort vanuit de Grotestraat zal
een (ver)lichte soort van ‘droom’wolk (‘Wolk”) je gastvrij ‘ut Hazepédje’ inloodsen. Bij de ingang via de Schoolstraat
gaan 2 hazen je spelenderwijs voor (‘Haasje over’). In de uitvoering houd ik rekening met: toegankelijkheid van het
Schoutenstraatje, veiligheid, duurzaamheid, vandalisme proof en budget.
De ‘Wolk’ zal uitgevoerd worden in polyester. Dit relatief lichte en duurzame materiaal bezit transparantie waardoor
belichting van binnenuit mogelijk is. Met bewegingsensoren zal een extra lichteffect gecreëerd worden. Hierdoor is
de kans groot dat er ‘actie- reactie’ ontstaat tussen het object en de passant. Een zonnepaneel zal voor de nodige
energie zorgen.
De ‘Wolk’ wordt buiten handbereik geïnstalleerd (+450cm hoogte).
‘Haasje Over’ zal worden uitgevoerd in gecoat purschuim. De coating bestaat uit flexibel, ijzersterk en makkelijk te
onderhouden kunststof.

1. Wolk:
Het object: wordt gemaakt van translucent polyester wat licht
doorlatend is en heeft in de kern een gesloten waterdichte
behuizing. In het object zit licht verwerkt met mogelijkheid tot
aansluiting op een duurzame energiebron (zonnepaneel). Met
bewegingsensoren zal een extra lichteffect gecreëerd worden,
waardoor er actie reactie tussen het object en de passant kan
ontstaan. Een zonnepaneel zal voor de nodige energie zorgen.
Aan twee kanten van de Wolk worden bevestigingspunten gemaakt om het object aan de muur te bevestigen.
De Wolk wordt door mijzelf in samenwerking met een ervaren professional in zijn werkplaats gemaakt.
Locatie: De wolk wordt op 400cm straat-inwaarts vanaf de Grotestraat, ‘dwars’ dus met de langste kant van 300cm.
tussen de twee blinde muren opgehangen op een hoogte van tenminste 450cm. (buiten handbereik)
Verlichting: in de wolk zijn 5-8 ledlichtpunten. Eén of 2 centrale lichtpunten zullen vanaf schemer tot aan de ochtend
continu gaan branden. (evt. tijdschakelaar) De andere lichtpunten zijn aangesloten op enkele bewegingsensoren.
Wanneer beweging gedetecteerd wordt zullen de ledlampen een voor een gaan branden en de wolk meer doen
oplichten. De installatie wordt door een deskundige geïnstalleerd en aangesloten. De aansluit/ophangpunten zullen
in de constructie van het frame meegenomen worden. De verlichting van de wolk vervangt de nu aanwezige
straatverlichting.
Energiebron: voor de ledverlichting van de wolk zal een zonnepaneel op het dak van een van de aangrenzende
panden geïnstalleerd worden. Dit gebeurt door het bedrijf die het paneel levert.
Het object: bestaat uit twee hazen die het spelletje ‘haasje over’ spelen. De hazen worden door mijzelf ontworpen
en uitgesneden uit purschuim. Ter afwerking wordt het object fabrieksmatig met een speciale coating gespoten. De
hazen worden (zoveel als mogelijk onzichtbaar) door een staalconstructie (frame) met elkaar verbonden. De
staalconstructie wordt door een machinebankwerker in zijn werkplaats gemaakt.
‘Haasje Over’ wordt vanaf het pand Gossimijne met een duo solar-buitenspot met schemersensor verlicht.
Afmetingen totale object: gevarieerd maar binnen de kaders van maximaal 130cmL x 90cmB x 190cmH.
Het frame die de twee hazen verbindt bestaat grotendeels uit een stalen pin. Deze pin schuift tijdens de plaatsing
van het object in een buis die deel uit maakt van een vloerplaat. Deze vloerplaat van tenminste 60 x 60 cm wordt in
een betonvoet geplaatst tijdens het storten van een betonvoet. De betonvoet wordt onder het klinkerwegdek
gestort. Na storting en aanharding wordt het geheel weer dicht gelegd met klinkers. De gedegen voet van het object
is zo aan het zicht onttrokken. Na uitharding van de beton kan ‘Haasje Over’ op zijn plaatst ‘geschoven’. Het geheel
wordt op deze manier in en op de grond bevestigd zodat er een veilig, sterk en vandalisme-proof stabiel geheel
ontstaat.

