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Ter inzage (o.m.) : - Offerte van Hogeschool Windesheim 

- Toelichting op kunstwerk van student/kunstenares M. ter Steege 
  
Informant: H. de Wilde 

 
E. h.dewilde@dalfsen.nl  
T. (0529) 488347 

 
 
Voorstel:

1. aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle de opdracht verlenen tot het realiseren van 
het kunstwerk “De Put”; 

2. voor deze opdracht uit het fonds Beeldende Kunst (4540010) een bedrag beschikbaar stellen van 
€ 20.000,00.

 
 
Inleiding:
In het gemeentelijk kunstbeleid is het project Kunst Langs de Vecht één van de drie sporen om kunst in de 
openbare ruimte te realiseren. 
  
Met de Historische Kring Dalfsen en de Hogeschool Windesheim wordt in dit project samengewerkt met als 
doelen studenten praktijkervaring te geven én door kunstwerken kunst en historie aan elkaar te verbinden.
 
Beleidskader en rol gemeente:
Met het project Kunst Langs de Vecht wordt de geschiedenis rondom de Vecht verteld. De Historische 
Kring heeft 29 locaties geïnventariseerd, die deel uitmaken van het project. Deze locaties hebben een 
verhaal te vertellen. De studenten gaan met dit verhaal aan de slag en maken ontwerpen.  
Over het financiële aspect is afgesproken om per locatie uit te gaan van maximaal een bedrag van  
€ 20.000,00. Dit bedrag is inclusief begeleidingskosten vanuit de Hogeschool, materiaalkosten en een prijs 
van € 1.000,00 voor het winnend concept. 
 
Voor de locatie De Stokte zijn door negen studenten ontwerpen gemaakt en in twee sessies 
gepresenteerd. De ontwerpen zijn geïnspireerd op het gegeven dat eer in de 4e eeuw Franken hebben 
gewoond én dat er een bronzen beeldje van de Romeinse god Mercurius is gevonden.  
 
De Kunstcommissie heeft het ontwerp De Put van Marlies ter Steege tot winnaar uitgeroepen.  
 
Om de kunstwerken in dit kader te onderscheiden worden ze gemarkeerd met Bentheimer stenen. Op deze 
stenen zal een plaatje met een tekst over de geschiedenis van de betreffende locatie worden aangebracht. 



 
 
 

  
 
   

 

Het is de bedoeling dat er na verloop van tijd een speciale fiets/wandel route langs de kunstwerken wordt 
gemaakt. 
 
Er hoeft voor het kunstwerk De Put geen bouwvergunning te worden verleend. 
 
Alternatieven:
Er zijn nog 8 andere ontwerpen, die om uiteenlopende redenen niet worden voorgedragen.
 
Financieel kader:
De kosten ad € 20.000,00 kunnen worden betaald uit het Fonds Beeldende Kunst. 
 
Communicatie:
De pers zal worden geïnformeerd.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


