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ADVIES 
In te vullen door SCA

Voor het tijdelijke kunstwerk ‘Hullenberg / Falling water meets camper’ van Leonard van Munster wordt een 
vergunning aangevraagd. Het werk is geplaatst op het terrein van Hullenbergweg 6 en blijft daar 5 jaar staan en 
staat naast de tijdelijke horecagelegenheid Proefzaak/Brouwerij Kleiburg. 
Het kunstwerk is een typische Leonard van Munster creatie; ruimtelijk, tijdelijk en altijd met een vervreemdend 
effect dat de beschouwer op het verkeerde been lijkt te willen zetten. Het kunstwerk houdt het midden tussen 
een decorstuk uit miniatuur landschappen en een surreële werkelijkheid. Boven op een robuuste rotspartij met 
beplanting staat een kasachtige constructie met een nagebouwde waterval. De constructie is te betreden en 
functioneert als massagecabine. Er is plek voor twee matrassen. Het functioneert ook als knipoog naar het er 
pal naast gelegen ‘urban wellness en saunaconcept’ Soak, gebouwd met acht omgebouwde zeecontainers, 
waar je infrarode saunatherapie en zerogravitymassage kunt ondergaan.  
‘Camper meets Falling water’ is in 2018 te zien geweest aan het Berlijnplein in Utrecht en is gemaakt op 
uitnodiging van culturele instelling Raum in Utrecht. In september 2019 is het werk herplaatst aan de 
Hullenbergweg 6 (Amstel III). Jaarlijks wordt 2.500 euro bijgedragen vanuit de gemeente Amsterdam ten 
behoeve van het onderhoud van het kunstwerk. Over een looptijd van 5 jaar zal dit dus 12.500 euro zijn.  
 



Beoordeling
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Het kunstwerk in 2019 geplaatst kunstwerk vormt een aantrekkelijk ensemble met de ernaast gelegen horeza en 
het tijdelijke saunacomplex. Het werk wordt zeer gewaardeerd door bezoekers en bewoners (document 
7171197_1659511179429_2022-constructie_hullenberg_-_02.pdf D2022-08-005020 .pdf). !
Leonard van Munster maakt bijzonder en vervreemdende werken in de openbare ruimte. Het werk De 
Hullenberg levert op deze locatie een sureëel tafereel op. Het stadscuratorium zie het kunstwerk dan ook als 
een toegevoegde waarde voor de openbare ruimte. SCA is positief over het kunstwerk maar ziet het werk wel in 
de context van het tijedelijke ensemble en de tijdelijke setting. Wanneer deze ruimtelijke situatie wijzigt heeft dit 
ook consequenties voor – het behoud, de verwijdering en/of verplaatsing- van het kunstwerk. De plek is 
onderdeel van de herontwikkeling van Amstel III. SCA adviseert om het kunstwerk ook in de toekomst binnen 
deze context te beoordelen. 



Disclaimer SCA
Hoewel aan alle beschikbaar gestelde informatie en SCA advisering de grootst mogelijke aandacht en 
zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan dit advies worden ontleend.

Resumé/conclusie
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Het stadscuratorium ziet het kunstwerk De Hullenberg van Leonard van Munster als een toegevoegde waarde 
voor de openbare ruimte zo lang het in de (huidige) context staat. De plek is onderdeel van de herontwikkeling 
van Amstel III. SCA adviseert om het kunstwerk ook in de toekomst in die context te beoordelen. 


