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Huijbers en 

Agelink

Wij ontwerpen en realiseren, voornamelijk in 

opdracht, kunst voor de openbare ruimte. Wij 

werken procesmatig waarbij we de opdracht 

als een onderzoek benaderen. De uiteindelijke 

kunstwerken, als resultaat van het proces, zijn 

door hun conceptuele aanpak maar ook door 

hun beeldtaal, die duidelijke verwijzing heeft 

naar de dagelijkse werkelijkheid, sterk aan 

elkaar gerelateerd.

VISIE

Wij zijn steeds op zoek naar het wonder van 

het alledaagse. Voor kinderen is dat wonder 

een vanzelfsprekende aanwezigheid. Alles wat 

ze meemaken, maakt deel uit van een groot 

magisch avontuur. Maar hoe langer we op deze 

wereld staan, hoe meer we aan haar gewend 

raken. 

Ook de aanwezigheid van de openbare ruimte 

is zo vanzelfsprekend, dat ze soms onzichtbaar 

dreigt te worden. Wij opereren dan ook bij 

voorkeur in de openbare ruimte en plegen in-

terventies waardoor de openbare ruimte weer 

beleefd en gevoeld wordt. 

Opeens ervaren we hoe bijzonder onze doodge-

wone omgeving eigenlijk is! 

WERKWIJZE

Onze kracht zit in de combinatie van het 

beeldend kunstenaarschap met onze uitgespro-

ken werkwijze wat een duidelijk ontwerp-

proces kent. Het is voor ons belangrijk om 

een opdracht in een brede context te kunnen 

plaatsen. Wij vinden het noodzakelijk, bij het 

starten van een kunstopdracht, onderzoek 

te doen naar en informatie te verzamelen 

over stedebouwkundige, landschappelijke 

en historische achtergronden, de ruimtelijke 

omstandigheden en het funktioneren van 

het gebied op verschillende tijdstippen met 

de verschillende gebruikers. Deze verkregen 

gegevens vormen het uitgangspunt en zijn 

leidinggevend voor de uiteindelijke uitkomst 

van het beeldende voorstel. Resultaat van dit 

onderzoekstraject is dat we voor elke lokatie 

een uniek werk maken.

VERSCHIJNINGSVORM

Als gevolg van deze procesmatige werkwijze 

staat de uiterlijke verschijningsvorm van een 

kunstwerk van te voren nooit vast. Het is voor 

een groot deel afhankelijk van de kenmerken 

die de lokatie geeft en de achtergrondinfor-

matie die bij een plek hoort. Daarnaast kan 

het ook afhankelijk zijn van de inbreng van 

de gebruikers, bijvoorbeeld het inzetten van 

participatie als instrument kan invloed heb-

ben op de richting van het ontwikkelen van 

een uiteindelijk kunstwerk. Dientengevolge 

variëren onze projecten sterk in uitvoering 

en materiaalgebruik. Desalniettemin zijn de 

uiteindelijke kunstwerken door hun concep-

tuele aanpak maar ook door hun beeldtaal, die 

duidelijke verwijzing heeft naar de dagelijkse 

werkelijkheid, sterk aan elkaar gerelateerd.
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Boven Tafel
gemeente Veenendaal 
2005 - 2006

Kabouters
gemeente Apeldoorn 
tijdelijke opdracht 2006

de Zwerm
Rijksgebouwendienst Raad voor 
de Kinderbescherming Rotter-
dam 2000

Fossielen van nu 
gemeente Beverwijk / 
Heemskerk 2007

de Bron 
gemeente Berkelland 
2007

Decor
gemeente Almere 
1996

Onder Anderen
gemeente Delft 
2007-2009 

Hert
gemeente Wateringen 
1999

modelwereld 
gemeente Opmeer 
2001
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Baken
Kamer van Koophandel voor 
Centraal Gelderland 2001

De Dingen
gemeente Wateringen 
1999-2000
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Educatie
In 2004 - 2005 heeft Carolina de opleiding 

Beeldend Kunstenaar in de klas (BIK) gevolgd 

en is sindsdien op projectbasis werkzaam als 

beeldend kunstenaar in het basisonderwijs. 

Zij heeft in opdracht uiteenlopende projecten 

op verschillende scholen uitgevoerd. Op dit 

moment ligt het accent op het ontwikkelen 

van trajecten voor creativiteitsontwikkeling 

voor leerkrachten en leerlingen in opdracht 

van Edu-Art Gelderland.

November 2011

ontwikkeling en uitvoering van erfgoedtrain-

ing voor medewerkers van erfgoedinstellingen,  

in opdracht van Edu-Art Gelderland.

April 2010

uitvoering speciaal ontwikkelde pilot creativ-

iteitstraining bedoeld voor de hoogste klassen 

van het voortgezet onderwijs, in opdracht 

van en in samenwerking met Sola Virtute in 

Arnhem.

project: Zinzone/ ontwerp een 
Zizmobiel

project: Kinderkunstkaravaan/
BURO ontwerpburo voor de 
ideale school

project: training procesmatig 
werken (loslaten resultaatge-
richt werken)

project: de ideale school /ont-
werp het ideale schoolplein
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Maquettes
Naast het realiseren van kunstopdrachten 

werken wij ook in opdracht aan maquettes 

voor uiteenlopende doeleinden.

Zo hebben wij het afgelopen jaar onder andere 

gewerkt aan een aantal presentatiemaquettes 

voor nieuwe buiten en binnen dierenverblijven 

voor dierentuin Artis.

Februari 2011

presentatiemaquette Fazanterie Oude Kweek 

voor Artis Royal Zoo Amsterdam. 

Mathieu Derckx, buro voor landschapsarchitectuur 

en stedebouw, Amsterdam

Februari 2011

verschillende onderdelen voor werkmaquette  

Apen/Vogelhuis voor Artis Royal Zoo Amster-

dam. Landlab, studio voor landschapsarchitectuur, 

Arnhem

November 2010

presentatiemaquette Fazanterie Nieuwe 

Kweek voor Artis Royal Zoo Amsterdam.

Mathieu Derckx, buro voor landschapsarchitectuur 

en stedebouw, Amsterdam

Oktober 2009

presentatiemaquette Vogelhuis voor Artis 

Royal Zoo Amsterdam.

presentatiemaquette Apenhuis voor Artis 

Royal Zoo Amsterdam.

Landlab, studio voor landschapsarchitectuur, 

Arnhem

juli 2009  

presentatiemaquette Jaguarverblijf voor Artis 

Royal Zoo Amsterdam. 

Mathieu Derckx, buro voor landschapsarchitectuur 

en stedebouw, Amsterdam

Daarnaast maken we maquettes voor kunstpre-

sentaties  en archiectuurvoorstellen.

Carolina Agelink is werkzaam geweest als 

architectuur maquettebouwer bij  Joke Wit-

kamp, maquettebouw Amsterdam

presentatiemaquette 
Jaguarverblijf, juli 2009

presentatiemaquette 
Fazanterie Nieuwe Kweek, no-
vember 2010

presentatiemaquette 
Vogelhuis, oktober 2009

werkmaquette 
Apen/Vogelhuis (verschillende 
onderdelen), februari 2011
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Curriculum 

Vitae

Huijbers en Agelink
Schoolstraat 35
6828 GT Arnhem
G 06-55882427
C 06-44816452
www.huijbersenagelink.nl
info@huijbersenagelink.nl 

Germa Huijbers
Helmond 09-08-1965
1984 -1990: Hogeschool voor de Kunsten 
Arnhem, faculteit Beeldend, afdeling Archi-
tectonische Vormgeving

Carolina Agelink
Amersfoort 15-10-1966
1984-1987: Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht,  faculteit Beeldend, afdeling Theater-
vormgeving Monumentaal
1987-1991: Hogeschool voor de Kunsten 
Arnhem, faculteit Beeldend, afdeling Archi-
tectonische Vormgeving

TIJDELIJK INITIATIEF

2011 TROOST

breiproject in relatie tot openbaar groen, 

Parkstraat Spijkerkwartier, Arnhem i.h.k.v. 

de manifestatie ‘Kunst op de Koffie’; i.s.m. 

Caroline Evers van Bedtime for Bonzo

2010 - 2011 Zaaigoed

zaaiactie braakliggend terrein Coberco Kwar-

tier en Oostelijk Centrumgebied, Arnhem 

i.s.m. Carien Poissonnier

  

PRIJS

2009 Winnaar Dutch Design Award;

categorie Communicatie/Internettoepassing 

met de website www.onder-anderen.nl van 

het gelijknamige kunstproject in Delft

OPDRACHT

2011  Kus de Kikker

participatieproject en kunstwerk voor de 

wijken Vrouwtjeslant en Zonnehof in Noot-

dorp i.o.v. gemeente Pijnacker- Nootdorp (in 

uitvoering)

2008 Dierbaar Goed, 

kunstwerk voor het gebouw van Rijkswa-

terstaat Zuidersluis in Nieuwegein (definitief 

ontwerp; niet uitgevoerd)

i.o.v. Rijkswaterstaat waterdistrict Utrecht

2008 

website, wandelroute en educatief programma 

Boven Tafel, i.h.k.v. kunstproject ‘Boven 

Tafel’ in de wijk het Franse Gat in Veenendaal 

i.o.v. de gemeente Veenendaal

2007 – 2009 onder-anderen.nl

participatieproject en kunstwerk voor de Pro-

fessorenbuurt in Delft i.o.v. de gemeente Delft

2007 publicatie Boven Tafel

boek en kwartet in spellendoos i.h.k.v. kunst-

project Boven Tafel in de wijk het Franse Gat 

in Veenendaal, 

i.o.v. Patrmonium woonstichting Veenendaal 

2006 Kabouters

tijdelijk project voor het Kruithuisje, Van 

Haeftenpark in Apeldoorn

i.o.v. de gemeente Apeldoorn

2005 – 2007 Boven Tafel 

participatieproject en kunstwerk in de wijk het 

Franse Gat in Veenendaal i.o.v. de gemeente 

Veenendaal en Patrimonium woonstichting 

Veenendaal

2005 – 2009 Fossielen van nu 

kunstwerk voor de Citadel, het centrum van 

Broekpolder i.o.v. de gemeenten Beverwijk en 

Heemskerk

2005 – 2007 de Bron

kunstwerk voor het dorpsplein in Rietmolen 

i.o.v. de gemeente Berkelland

2001 – 2003 modelwereld

kunstwerk voor de uitbreidingswijk Wijde 

Klaver-Oost in Opmeer i.o.v. de gemeente 

Opmeer

2000 – 2002 Baken

kunstwerk voor het gebouw van de Kamer 

van Koophandel in Arnhem i.o.v. de Kamer 

van Koophandel voor Centraal Gelderland in 

Arnhem

1999 – 2000 De Dingen en Hert 

twee kunstwerken in het centrum van Wate-

ringen; 

i.o.v de gemeente Wateringen

1999 – 2000 de Zwerm

kunstwerk voor de Raad voor de Kinderbe-

scherming in Rotterdam i.o.v. het Mininsterie 

van VROM; Rijksgebouwendienst

1998 Domein

kunstwerk voor basisscholencomplex Rijkers-

woerd in Arnhem

1995 – 1996 Decor

kunstwerk voor de aula van basisschool 

Het Spectrum in Almere i.o.v. de gemeente 

Arnhem

1994 – 1995 Columbusplein

omgevingskunstwerk voor het Columbusplein 

in Amsterdam i.o.v. stadsdeel De Baarsjes, 

Amsterdam

VISIE

2008 Vrijplaats

visie op het overganggebied van de wijk het 

Spijkerkwartier en bouwspeelplaats Thialf 

i.o.v. de gemeente Arnhem

SCHETSONTWERP

2010 kunstwerk voor het Raadhuisplein in 

Lisse i.o.v. gemeente Lisse

2009 plan van aanpak voor het ‘Prins Wil-

lem Alexanderpark’ in Veenendaal i.o.v. de 

gemeente Veenendaal 

2006 kunstwerk in de wijk Kloosterveen

i.o.v. de gemeente Assen

2004 Op hoogte 

kunsttoepassing langs de fietsroute Rivieren 

Rivalen  i.o.v. stuurgroep Gebiedsgericht 

Cultuurbeleid Rivierenland
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Germa Huijbers

SUBSIDIES

1998 – 2005 Basisbeurs,  Fonds voor Beel-
dende kunsten, Vormgeving en Bouwkunst 
Amsterdam
1996 Reisbeurs voor Espoo en Helsinki, 
Finland Pépinières europeénnes pour jeunes 
artisites 1996
1992 - 1993 Startstipendium, Fonds voor 
Beeldende kunsten, Vormgeving en Bouw-
kunst Amsterdam

AKTIVITEIT

2011 –HEDEN kunstcommissielid de Liemers; 
gemeente Zevenaar, Westervoort, Duiven, 
Montferland en Rijnwaarden 
2010 –HEDEN kunstcommissielid gemeente 
Zwolle
2009 –2011 kunstcommissielid gemeente 
Veenendaal specialisatie Community Art
2000 – 2004 Bestuursfunktie Stichting Hoo-
ghuis Arnhem kunstenaarsinitiatief 

Carolina Agelink

SUBSIDIES
1993 - 1994 Startstipendium, Fonds voor 
Beeldende kunsten, Vormgeving en Bouw-
kunst Amsterdam 

1992 Provincie Gelderland, presentatie sub-
sidie Startstipendium, Fonds voor Beeldende 
kunsten, Vormgeving en Bouwkunst Amster-
dam

OPLEIDING
2004-2005
opleiding Beeldend Kunstenaar in de Klas 
(BIK) Kunstenaar & Co Amsterdam

AKTIVITEIT
2005 –HEDEN werkzaam als beeldend 
kunstenaar (BIK) in het basisonderwijs  i.o.v. 
Edu-art

2010 - HEDEN
extern adviseur Edu-art

2003 plan van aanpak ‘Hond en Baas’ voor de 

vestingswal van Gorinchem i.o.v. de gemeente 

Gorinchem

2002 LOVE 

kunsttoepassing voor de wijk het Reeland in 

Dordrecht i.o.v. de gemeente Dordrecht

2002 

Stadshart kunstwerk voor de verbinding tussen 

3 pleinen in Heerhugowaard i.o.v de gemeente 

Heerhugowaard

1999 Souvenir

kunsttoepassing voor de nieuw te bouwen brug 

in Spankeren i.o.v. de gemeente Rheden

1998 Grijze vlek 

kunstwerk voor het buitengebied van basis-

school De Velden in Leidschendam i.o.v. de 

gemeente Leidschendam

1995 kunsttoepassing voor de centrale hal in 

basisschool Bos en Lommer in Amsterdam 

i.o.v. stadsdeel Bos en Lommer, Amsterdam

1995 PARK

kunstwerk voor het kruispunt Ceintuurbaan/

Sarphatipark/2de v/d Helsttraat in Amsterdam 

i.o.v. stadsdeel De Pijp, Amsterdam

AKTIVITEIT

1999 – 2006 Docentschap Artez Hogeschool 

voor de kunsten Arnhem; faculteit Beeldend, 

Vooropleiding 


