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Het gezicht van de A50 van Stanislaw Lewkowicz (1956) is een metafoor voor de historische leylijnen 
(= energielijn) op dit kruispunt van wegen en routes, zichtbaar op de silogevel en verbindingsbruggen 
van Agrifi rm te Veghel. Het lichtkunstwerk is een 104 meter lang en 4 meter hoog led-scherm dat als een 
lange lijn over de gevel van de silo en de verbindingsbruggen loopt. Opgenomen beelden geven op het 
scherm een sterk versoberd zwart-wit beeld weer van de beweging van de diverse verkeersstromen. 
Het werk is zowel overdag als ’s nachts, bij heldere zonneschijn als slecht weer goed zichtbaar vanaf de 
wegen in de omgeving en vanaf de A50 in noordelijke richting.

Door Marijke Jansen

Op weg naar Veghel
Om het lichtkunstwerk Het gezicht van de A50 te gaan zien moest ik de rit naar het zuiden 
ondernemen en bij Den Bosch linksaf naar Veghel. Na kilometers langs de Zuid-Willemsvaart over de 
N279 doemt in de mist van regen in de verte een groot grijs gebouw op. Ik heb me voorbereid zodat 
ik denk te weten wat er te zien zal zijn maar als ik dichterbij kom zie ik twee vierkanten met lichtspel. 
Hoe kan dat nu? 

Onder de A50 door (nog een leylijn volgt het traject van de A50) en opkijkend naar het complex zie 
ik ter weerszijde van de silo twee productie-units achter de rooilijn van de silo liggen. De gebouwen 
zijn met elkaar verbonden door verbindingsbruggen met transportbanden voor grondstoffen. De 
afstand en hoogte waren bepalend voor de lengte en de breedte van het kunstwerk. De lichtlijn loopt 
op ca. 35 meter hoogte over de silogevel en maakt dan een hoek en loopt door tot het einde van de 
verbindingsbruggen. Hierdoor is een deel van de lichtlijn vanaf de N297 te zien. 
Daar de silo opgebouwd is uit betonsegmenten en onderbroken door verticale ribben zijn de led-
schermen ertussen aangebracht. 
Ik keer en ga de A50 op en neem afslag 10. Uiteindelijk kom ik bij de Voltaweg hoek Marconiweg uit 
recht tegenover Agrifi rm met de lichtlijn aan de andere kant van de Zuid-Willemsvaart. De ribben 
van de silo zijn niet zichtbaar op deze afstand, waardoor de lichtlijn als één geheel wordt ervaren. De 
helderheid en de afmeting maken het werk intrigerend. De extra dimensie van de verkeersstromen van 
nu en toen heeft de kunstenaar goed verbeeld in dit lichtkunstwerk. In één woord: indrukwekkend. 

Beschermd tegen de regen, maak ik vanuit de auto enthousiast foto’s. Ik laat alles goed op me inwerken. 
Terug naar afslag 10 en vervolgens over de A50 richting het noorden. Ik wil er niet langs scheren, helaas 
was er nu geen fi le, maar al rijdend heb ik foto’s van achter het stuur gemaakt. 
Het lichtkunstwerk, waarop vrachtauto en andere voertuigen gestileerd voorbij schieten, kan je niet 
vermijden, je ogen worden er naar toe getrokken. De lange fl auwe bocht zorgt ervoor dat de lichtlijn 
lang binnen je gezichtsveld blijft en er tijd is om het goed op je te laten inwerken. Magisch! Invloed van 
de leylijnen?

 Lichtkunstwerk A50

Waar is Lewkowicz nog meer bekend van?
Stanislaw Lewkowicz is opgeleid aan Artibus en werkt al jaren in 
de openbare ruimte. Enkele opdrachten zijn: 
• de Nederlandse vlag Nevelsculptuur die elk kwartier voor een 
paar minuten met nevel zichtbaar wordt bij de Nederlandse 
Ambassade te Berlijn (2004);
• voor de renovatie van de Polderwegfl at (Amsterdam, 2003) 
ontwierp hij een geluidsscherm Wel, Iets, Niet, Niets dat mat, dan 
weer helder wordt al naar gelang het geluid van het langsrazende 
verkeer, de choreografi e van de stad.
• het verstilde geluidskunstwerk De wandeling (2011) Zoetermeer 
waar 23 audio-units verscholen in lantaarnpalen at random 
werken. Het is een verrassing waar, wanneer en voor hoe lang er 
een geluid te horen is.

Ik vind de aanpak en de keuzes die Lewkowicz maakt op de 
locaties die hij krijgt toegespeeld en waarmee hij verbindingen 
legt artistiek spannend en goed gekozen. 

Conclusie
Het gezicht van de A50 is een abstracte weergave van het verkeer 
van toen en nu. Deze, verhalende, achterliggende gedachten 
die elkaar in Veghel ontmoeten spreken mij erg aan. Voel ik 
de leylijnen en de energiestromen? Dat weet ik niet maar in 
ieder geval wilde ik vanuit elke hoek het lichtkunstwerk telkens 
opnieuw zien. 

Het gezicht van de A50, derde in de serie van vier kunstwerken 
langs de A50 is mogelijk gemaakt door BKKC samen met acht 
gemeenten, de provincie, de Agrifi rm, Rijkswaterstaat en het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

www.youtube.com/watch?v=beofse7pYAs

 Stan Lewkowicz, Het gezicht van de A50, still Fisheye, Gent (B)
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