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Biografie   

  

Daan de Boer is afgestudeerd aan Minerva te Groningen in 2012. Zijn werk is 

een celebratie van het dagelijks leven. Het bestaat uit installaties, sculpturen, 

schilderijen, ready-mades, teksten of geluid. Terugkerende onderwerpen die hij 

gebruikt zijn gebruiksvoorwerpen en eten. Volgens hem is er geen intiemere 

relatie is die je met je materiele omgeving kan hebben dan deze op te eten en op 

te lossen in je eigen lichaam. Hij heeft veel gereisd in Europa en Zuidamerika, 

heeft lang in de bouw gewerkt, is shiatsu masseur en geinteresseerd in religie. 

Deze invloeden maken zijn werk speels en intiem. Hij is een meester in het 

verheffen van het normale en welbekende. 

Zijn werk was te zien in het UMCGroningen, Jan Cunen Museum in Oss, Little 

Bird in Sofia en het Wilde Weten in Rotterdam.  



Toelichting Schets  
  

Car de Triomphe brengt een ode aan het studentenleven en de fiets. Twee 

dingen die bij elkaar horen en beide zijn erg belangrijk voor de stad Groningen. 

Het studenten leven is een belangrijk moment van ontwikkeling, maar helaas 

staat het studentenleven steeds meer onder druk. Deze erepoort verheft de 

Kornoeljeflat een klein beetje tot tempel. Het is een krachtsymbool voor mensen 

die dat goed kunnen gebruiken.   

De poort neemt kleurrijk deel aan het leven rondom. Het vergroot de intimiteit 

van de tuin bij de flat. Op een laagdrempelige en luchtige manier verbinden 

passerende mensen zich met een glimlach.  Toch zet het aan tot nadenken over 

de rol van de fiets en auto in het dagelijks leven.    

  

Car de Triomphe is een gekleurde poort gemaakt van twee gekleurde betonnen 

pilaren met een dak van twee  geplette auto’s. Daaronder hangt een ornament 

van gemaakt van twee studenten fietsen.  

  

Kleur is een belangrijk element van de poort. Dit vergroot zijn kracht en biedt 

op deze manier een tegenwicht aan de grijze winters van Nederland. De kleur 

staat nog niet vast. Het wordt monochroom of met twee kleuren, zoals in schets 

te zien is.  

De kleuren zal ik samen met de bewoners van de Kornoeljeflat besluiten.  

Ik zal ze een aantal keuzes geven.   

Maatvoering 



 



 

 



 

 



Toelichting Technische uitwerking  

  

Ten eerste, angezien het hartstikke veilig moet zijn, wordt de contructie 

technisch doorberekend door Loer architecten. Dan is het duidelijk hoeveel 

bewapening de kolommen nodig hebben. We besluiten wat de sterktste en 

eenvoudigste verbinding is. Waarschijnlijk is dat draadstaal M16 met bouten.  

  

Er zijn een behoorlijk aantal verschillende handelingen in dit project. Voor de 

uitwerking zal ik twee maanden naar Groningen komen. Ik gebruik bij 

autosloop Hovingh in Hoogkerk de werkplaats. Dat is vlakbij de Kornoeljeflat. 

Bij Hovingh plet ik de auto’s, en is er ruimte voor de nabewerking. De twee 

auto’s worden voor het pletten volledig gestript, waardoor er enkel nog staal is. 

Geen loszittend glas of plastic. Dit is belangrijk voor de veiligheid en esthetiek 

van de poort. De geplette auto’s worden verstevigd met betonijzer indien nodig 

en waterdicht gemaakt met een staalplaat waar dit nodig is. Ze worden met de 

onderkanten tegen elkaar bevestigd. Dat ziet er beter uit als je onder de poort 

staat.  

De nabewerking van het staal krijgt extra aandacht. Dat doe ik zelf om te zorgen 

dat de vorm goed wordt. Het geplette staal wordt minitieus gespoten om 

roestvorming te voorkomen. Dat doe ik eventueel ook zelf.  Het ornament van 

fietsen las ik in elkaar. Deze wordt ook gespoten.  

  

De pilaren worden geprefabriceerd in de fabriek. De pilaren hebben een 

standaardmaat die veel gebruikt wordt in de bouw. Deze worden gegoten in 

een verloren bekisting die zorgt voor een extra gladde afwerking zonder naad. 

De pilaren worden niet geschilderd. Het beton van de kolommen wordt 

gekleurd met pigment, zodat een beschadiging van de kolom niet leidt tot 

kleurverlies. De draadstaal voor het verbinden van het ornament en de auto’s 

wordt dan ingegoten .   

De pilaren worden op de fundering geplaatst. Hier heb ik hulp bij nodig van een 

installatiebedrijf dat ik nog moet zoeken. De vier pre-fab elementen (2 pilaren, 1 

ornament, 1 stalen dak) worden als een bouwpakket in elkaar gezet op locatie 

met behulp van een kraan en hoogwerker.  

  



 
Relatie Vorm (1969) en Car de Triomphe (2022)  

  

Car de Triomphe en Vorm (1969) van Mangay gaan een broederlijke relatie aan, 

in vorm en materiaal. Ze zijn van dezelfde materialen gemaakt. Beton en staal. 

De doorkijk of poort die in het beeld van Mangay zit, herhaalt zich in het groot 

bij Car de Triomphe. Het platwalsen van staal is bij beide een belangrijk deel 

van het proces. Bij Vorm (1969) is het walsen  gebruikt om rondingen te maken 

in het staal, in Car de Triomphe om uitdrukking te geven aan de kracht van het 

walsen  zelf.   

Car de Triomphe vormt door zijn mix van artistieke en architecturale elementen 

een verbinding tussen de Kornoeljeflat en de sculptuur van Mangay. 

 


