
Wie brengt de
ASINGABORG

tot leven?tot leven?

Volgend jaar is het Asingapark weer helemaal op orde.
Om de borg, die ooit in het park heeft gestaan, weer te laten leven 

komt er een kunstobject op die plek.

Oproep aan alle Middelstumers
U kunt de kunstenaar op weg helpen door ideeën aan te dragen:

• WAT vindt u belangrijk?
• WAAR zou u door verrast willen worden?

• WAAR moet het object beslist aan voldoen?

z.o.z.

Ga voor meer informatie of het inleveren van ideeën naar:
brengasingatotleven.nl

Of lever uw idee in: Gela Manningalaan 1, 9991 AG Middelstum
-  sluitingsdatum 13 november 2016  -



Wie brengt Asingaborg tot leven
wedstrijd kunstobject contouren Asingaborg Middelstum

In Middelstum is een inrichtingsplan gemaakt voor het vernieuwen van het 
Asingapark, het park van de vroegere Asingaborg. In het najaar van 2016 wordt de 
nieuwe inrichting afgerond. Onderdeel van het plan is het opnieuw zichtbaar maken 
van de contouren van de borg door een vorm van kunst.

In het kader van de herinrichting Middelstum wil de gemeente Loppersum ruimte 
geven aan het ontwikkelen van een kunstobject in de openbare ruimte, conform de 
uitgangspunten in de Kunst- en Cultuurnota 2014 – 2017.

Het Asingapark is één van de grote groene kwaliteiten van Middelstum. Dit voormalige 
borgterrein is in de loop der jaren steeds minder herkenbaar geworden. Na de sloop 
van de Asingaborg en de bijgebouwen is er bebouwing gekomen aan de noordkant 
van de Grachtstraat. Een deel van het terrein is afgegraven en de gracht aan de 
Grachtstraat is gedempt.
Wat overblijft is een groen gebied, dat lange tijd verstopt lag achter bebouwing en 
dichte beplanting. Van de borg is enkel het poortgebouw bewaard gebleven.
Met de nieuwe inrichting wordt van deze plek een toegankelijk en aangenaam 
dorpspark gemaakt. In het ontwerp is een goede aansluiting op de omgeving gemaakt.
Onderdeel van het plan is het opnieuw zichtbaar maken van de contouren van de 
voormalige borg.

De Stichting Dorpsbelangen Middelstum, de Historische Vereniging Middelstum, 
De Culturele Raad Middelstum, Commissie Hemonybeiaard Middelstum (De werkgroep) 
voeren het project uit. De gemeente Loppersum geeft daarmee de opdracht voor dit 
kunstproject aan het dorp. 

De werkgroep hecht aan een goede betrokkenheid van het dorp. Hiervoor wil de 
werkgroep het dorp de mogelijkheid bieden eerst voorstellen te doen voor een 
ontwerp, daarna gaat de opdracht met de voorstellen naar de kunstenaar en tot slot 
kan het dorp op basis van een voorselectie door een vakjury het winnend ontwerp 
kiezen. Hiermee wordt inhoud gegeven aan het uitgangspunt: kunst met draagvlak 
vanuit het dorp.




