
 

 

 

Glaskunst 

Om de Wijchense historie tot leven te brengen gaan wij de samenwerking aan met ELLEN 

BROUWERS designing art te Oisterwijk. Samen ontwerpen wij de ramen op de begane grond van de 

gebouwen in De Burcht (fase 1). In deze gebouwen komen nieuwe commerciële ruimte. Bijvoorbeeld 

een kantoor, huisarts of fysiotherapeut.  Vaak hebben deze mensen behoefte aan daglicht, maar ook 

aan privacy. Door de ramen te voorzien van vlakglaskunst, creëren we de gewenste privacy. 

 

Figuur 1: Indicatie van de plekken voor glaskunst 

Wat is vlakglaskunst? 

Vlakglaskunst is een keramische kunstzinnige toevoeging aan de moderne architectuur. Het geeft een 

eigen karakter, is duurzaam, tijdloos en benadrukt de ruimtelijke werking. Fotografische prints worden 

op 900 graden ingebakken in het glas. Op onderstaande afbeeldingen zijn een aantal voorbeelden te 

zien.  

  

Figuur 2 en 3:. ELLEN BROUWERS designing art te Oisterwijk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom willen wij glaskunst toepassen? 

• De verhalen welke door de glaskunst worden verteld dragen bij aan de historie en identiteit 

van Wijchen; 

• Het vormt lint van verhalen langs de begane grond van de commerciële ruimten en geeft het 

nieuwe waterplein een unieke sfeer en uitstraling.  

Wat is de bedoeling? 

Graag willen wij u vragen om mee te denken door uw verhaal of inspiratie met ons te delen. Dit kan 

door uw idee naar ons te mailen. De ideeën moeten te maken hebben met verhalen uit Wijchen. Dit 

kunnen historische verhalen zijn, maar ook hoogtepunten uit Wijchen. De verhalen hoeven niet ver in 

het verleden te liggen, maar mogen ook net zijn gebeurd. De verhalen zijn dus niet tijdsgebonden. 

Voor ideeën voor het verhalendepot kunt u bijvoorbeeld denken aan:  Wijchense taal, historische 

vondsten, persoonlijke verhalen of Wijchense gebeurtenissen of kenmerken. 

 

De verzamelde ideeën zijn inspiratie voor de glaskunst. ELLEN BROUWERS designing art gaat met 

de ideeën aan de slag om  een aantal ontwerpen uit te werken dit najaar. 

Heeft u ideeën? Wilt u ook bijdragen aan de historie en identiteit van Wijchen? Zend dan nu uw idee in 

naar info@tkwm.nl  
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