
Vriendenvan HOVO UTRECHT

voor de excursie 2022 naar het Middelheimmuseum te Antwerpen
woensdag 14 september a.s.

De jaarlijkse 
excursie van de 
Vrienden van 
HOVO is dit jaar 
op woensdag 
14 september 
en het reisdoel 

is het Middelheimmuseum in Antwerpen, een 
park met verbeelding, zoals ze het zelf omschrij-
ven, een museum zonder dak. 
Middelheim is museum, beeldenpark en land-
schapspark tegelijk. De focus van het museum 
ligt bij de beeldhouwkunst. Er is meer dan een 
halve eeuw geïnvesteerd aan de opbouw van 
een heel bijzondere collectie. U vindt er wer-
ken van Auguste Rodin, Henry Moore, Anthony 
Gormley, Ai Weiwei, A. Giacometti, Jean Arp en 
vele anderen.         

U kunt aan de hand van de plattegrond gericht 
op zoek gaan naar uw favorieten. U kunt ook wat 
ronddwalen en u door het park en zijn beelden 
laten verrassen. 
  
De Middelheimlaan deelt het park in tweeën. In 
het gedeelte ten noorden van de Middelheim-
laan vindt u de Hortifloratuin met opmerkelijke 
bomen, met namen als doodsbeenderenboom, 
geheugenboom. Bij de Hortiflora staat Het Huis, 
een overdekt tentoonstellingspaviljoen met de 

Birdcalls van Louise Lawler, waar u naast uw 
ogen ook uw oren nodig heeft. 
Ten zuiden van de Middelheimlaan liggen het 
Collectiepaviljoen en het Braempaviljoen. In het 
collectiepaviljoen vindt u werk, dat te kwetsbaar 
is om in de open lucht te staan.

We reizen met 
een bus vanuit 
Utrecht. De plan-
ning is, dat we 
rond lunchtijd in 
het park aanko-
men. In het mu-
seumcafé MIKA 
staat dan de lunch 
voor ons klaar. 
Daarna is er ruim 
tijd om door het 
park te lopen.

We hebben voor deze middag geen rondleiding 
met gids gepland. Het Middelheim museumpark 
nodigt uit tot een eigen ontdekkingsreis. In de 
Vrienden Online van juli 2020 vindt u een korte 
impressie van Middelheim.  De excursie kon toen 
niet doorgaan; het park was echter te bijzonder 
om er toch niet iets over te schrijven.
Met de Middelheim app (gratis te downloaden) 
vindt u zeker zelf uw weg door het park. 

Deze app 
geeft een be-
schrijving van 
de beelden,                  
een platte-
grond, routes 
en algemene 
informatie 
over het mu-
seum. Op de 
website van 

het museum is ook een plattegrond te downloa-
den. Website museum Middelheim: klik hier.
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Morgen is alles anders - Henk Visch 1993 

Yayoi - Corey McCorckle - 2005
Artiesteningang - John Körmeling - 2012

https://middelheimmuseum.be/nl

