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Samenvatting projectomschrijving:

ADVIES 
In te vullen door SCA

Het kunstwerk van Auke de Vries staat in het water van de Kostverlorenvaart en bestaat uit 9 objecten van 
staal en kunststof aan meerpalen. De ophangingen zijn in slechte staat, de kans bestaat dat de bevestigingen 
loslaten en onderdelen in het water vallen. Om veiligheidsredenen is besloten dat de werken weggehaald 
moeten worden. De meerpalen worden komend jaar vervangen.  
 
De vraag is of de werken na de vervanging van de meerpalen herplaatst moeten worden. En moet het 
kunstwerk in de tussentijd opgeknapt worden, met extra kosten. Of is, sinds de plaatsing in 1991, het kunstwerk 
‘op’ en is ontzamelen een overweging.   



Beoordeling

ADVIES 
In te vullen door SCA

SCA adviseert het werk te herstellen en weer op dezelfde plek aan te brengen. Zolang er nog geen duidelijk 
ontzamelbeleid is dient het verwijderen van kunstwerken uit het publieke domein zeer zorgvuldig te worden 
overwogen. In dit geval gaat het om een heel kenmerkend kunstwerk van Auke de Vries dat (nog steeds) heel 
goed past op de plaats waar het zich bevindt.   
 
Bij inspectie ter plekke is de slechte staat van de bevestiging niet zichtbaar. Slechts bij een van de 9 objecten is 
een klamp kapot en wordt het werk provisorisch op zijn plek gehouden. Niet duidelijk is waarom dit niet eerder 
is hersteld.   
 
In overleg met de kunstenaar kan bekeken worden of het werk voordat het opnieuw wordt geïnstalleerd 
helemaal moet worden opgeknapt. Het is goed mogelijk dat het wat verwaaide karakter goed past bij de 
oorspronkelijke bedoeling van de maker en dat slechts een beperkt herstel nodig is.  
 
 



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

ADVIES 
In te vullen door SCA

Het stadscuratorium (SCA) adviseert het kunstwerk te herstellen en te behouden op de bestaande locatie en 
zorg te dragen voor goed onderhoud na herstel.    


