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Dertiende editie openluchtexpositie Terneuzen start op 30 juni 
 

Voor de dertiende maal op rij organiseren de gemeente Terneuzen, Centrum 

Management Terneuzen, het Kunstenaarscollectief van Joseph Pannecoucke en 

de Werkgroep Nieuwe Beelden de openluchtexpositie Beelden op de 

Scheldeboulevard in Terneuzen. De provincie Zeeland ondersteunt het initiatief. 

Beelden op de Scheldeboulevard start op zaterdag 30 juni en duurt tot en met 

zondag 2 september.  

 

De gemeente Terneuzen heeft ook dit jaar weer vele nationaal en internationaal 

bekende beeldende kunstenaars bereid gevonden om deel te nemen aan deze voor 

Zeeland unieke openluchtexpositie. Beeldende kunstenaars van wie werk te 

bewonderen is, zijn onder meer Dick van Hecke, Stefaan Mortier, Stefaan Ponette, 

Hans Claus, P. Nand, Julie Verhelst, Annick Vanden Abeele, Ieza Stroef, Joerie 

Stubbe, Veerle De Smet, Eddy De Buf, Caroline Callens, Joseph Pannecoucke, Ronny 

Ivens, Hendrik De Moerloze, Walter de Buck, Lut Vandebos, Nick Turvey, Armin 

Goehringer, Roland de Jong Orlando, Peter van Tilburg, Kees Buckens, Aris 

Roskamp, Roland Patyn en Gjalt Blaauw. 

 

De Westerschelde al decor 

Het decor voor deze expositie wordt gevormd door een bijzondere wandelroute: de 

dijk die de grens vormt tussen land en Westerschelde. Het water vormt een 

achtergrond die steeds in beweging is en dat maakt de beeldenroute zo uniek. Naast 

de beelden op en om de Scheldeboulevard, zijn in het stadhuis ook enkele beelden te 

bewonderen. 

 

Uniek aan expositie: kunstenaars ‘live’ aan het werk  

Wat de openluchtexpositie verder zo uniek maakt is het gegeven dat beeldhouwers 

van het Kunstenaarscollectief van Joseph Pannecoucke ‘live’ aan het werk te zien 

zullen zijn. Dit gebeurt elke zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. 

 

Informatie 

Alle informatie digitaal te vinden via www.beeldenopdescheldeboulevard.nl.De 

kleurrijke brochure over de beeldenroute is verkrijgbaar via de balies van het stadhuis 

van de gemeente Terneuzen, het VVV-kantoor en Brasserie Westbeer aan de 

Scheldeboulevard.  
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