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NIJMEGEN - Het Floriade vlinderpaviljoen van de
Nijmeegse kunstenaar Boudewijn Corstiaensen wordt
overgeplaatst naar Nijmegen-Noord. Deze week is er
groen licht gegeven door de directie van het bureau
Park Lingezegen om de verhuizing in gang te zetten.

De kunstenaar is al vier jaar bezig om een vlinderkas
annex bezoekerscentrum in het nieuw aan te leggen park
tussen Nijmegen-Noord en Arnhem-Zuid te realiseren.
De Floriade kwam daar echter tussen. Hij heeft het
afgelopen jaar zijn Vlinderpaviljoen annex kunstproject
Footkiss for Butterflies uitgevoerd. Dit paviljoen heeft in
de afgelopen zes maanden zo'n 230.000 bezoekers
getrokken. 

De Floriade wordt momenteel ontmanteld. Het vlinder
annex kunstproject van Corstiaensen krijgt echter een
tweede leven in park Lingezegen. Zijn stichting Naturama
heeft hierover gesprekken gevoerd met de
initiatiefnemers van het park.

"Er ligt aan de Bemmelsedijk een oud kassencomplex.
Daarvoor is al een sloopvergunning afgegeven, maar ik
heb gevraagd om daar even mee te wachten", legt
Corstaensen uit. "Het complex is zeker nog te gebruiken.
Met wat eenvoudige aanpassingen kan het omgebouwd
worden tot vlinderpaviljoen en bezoekerscentrum. Het ligt
precies bij  de toekomstige ingang van het park."

© Gelderlander 2012, op dit artikel rust copyright.
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Nieuwsuitzending 12 november 2012 door nijmegen1

Redactie Nijmegen
Winselingseweg 10, Postbus 36, 6500 DA Nijmegen
Telefoon: 024-3650505
E-mail: redactie.nijmegen@gelderlander.nl
Fax: 024-3650499

Jacqueline de Bekker,  chef
Vincent Ceulemans,  plaatsvervangend chef

Eindredactie 
Telefoon: 024-3650568
Bettie Arends, Jan-Peter Sengers

Internet 
Ronald Spaak

Redactie Stad
Harm Graat (teamleider) Jaap Bak, Jacqueline van Ginneken,
Jasper van Gruijthuijsen, Frank Hermans, Rob Jaspers, Wim van de
Louw, John van Oppen, Ronald Wiegerinck en Francine Wildenborg

Redactie Rijk van Nijmegen
Geert Willems (teamleider), Hans Peeters, Roeland Segeren en
Bram van Zundert

Redactie Maas en Waal en Wijchen-Beuningen
Peter Deurloo, Geert Geenen, Bianca Govers, Bas van der Hoeven,
Menno Pols, Leo Klaassen en Hai Voeten

Redactie Maasland
Eric Reijnen Rutten (teamleider), Geurt Franzen, Dennis Greijn,
Joost Ariaans, Henk Baltussen en Frank Houtappels.

Redactie Sport
Lex Lammers (teamleider), Danny van den Broek, Walter
Nieuwkamp, Kosse Stegman en Herman Wissink
Email:  redactie.sport@gelderlander.nl

Adverteren
Savas Atila,  accountmanager
Telefoon:  08801-32167
Email:  advertenties.nijmegen@gelderlander.nl
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