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Samenvatting projectomschrijving:

ADVIES 
In te vullen door SCA

De Voormalige Orionschool in Tuindorp Oostzaan wordt gesloopt omdat het niet meer voldoet aan de huidige 
wet- en regelgeving. Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat het gebouw dermate ingrijpend dient te worden 
aangepast waardoor besloten is deze te slopen en een nieuw gebouw te realiseren. Openbare basisschool De 
Poolster krijgt op dezelfde locatie een nieuw gebouw dat ook aansluit bij de onderwijsvisie van de school.   
 
In het bestaande gebouw uit 1965 is op twee wanden op een gestucte laag gips een schildering van Ans Wortel 
aanwezig. Om deze niet verloren te laten gaan zijn er drie opties voor behoud en consolidatie:.  
 
1. De wanden tijdens de sloop beschermen en stutten om deze inclusief de schilderingen te behouden en 
elders te plaatsen (locatie moet dan nog worden gevonden);  
 
2. Het uitvoeren van een kleuronderzoek en plaatsen van een replica;  
 
3. Het digitaal inscannen en op een gedrukte manier (al dan niet in een gewijzigde moderne vorm) teruglaten 
komen in de nieuwbouw;   
 
Ten behoeve van besluitvorming wordt aan het stadscuratorium advies gevraagd.  
 
 



Beoordeling
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Voor OBS De Poolster in Tuindorp Oostzaan is men bezig met de sloop en nieuwbouw van het gebouw. Er 
heeft en haalbaarheidsstudie plaatsgevonden naar renovatie en/of sloop  nieuwbouw. Op basis van dit 
onderzoek is besloten om het bestaande gebouw te slopen en een nieuw gebouw te realiseren. In het 
bestaande gebouw is echter op twee wanden op een gestucte laag gips een schildering van Ans Wortel 
aanwezig.  
 
Om dit kunstwerk niet verloren te laten gaan is onderzocht hoe dit te behouden. Hierbij zijn een drietal opties 
naar voren gekomen waarbij de derde optie de voorkeur heeft van betrokkenen, te weten het digitaal inscannen 
van het originele werk en dit op een gedrukte manier (al dan niet in een gewijzigde, meer eigentijdse vorm) 
terug te laten komen in de nieuwbouw.   
 
Deze keuze voor de derde optie wordt door de aanvrager goed onderbouwd. Er is uitvoerig onderzoek gedaan 
naar mogelijkheden voor behoud van het bestaande werk, waarvan een deel is weggewerkt achter een 
voorzetwand waardoor de conditie van het werk niet goed is in te schatten. Ook hebben betrokkenen contact 
gezocht met de erven en belangenbehartigers van Ans Wortel en de opties aan hen voorgelegd. De 
gezamenlijke voorkeur is om de schildering in hoge resolutie te laten fotograferen, in te laten scannen, en op 
een speelse manier met daarbij en spreuk van Ans Wortel ‘Wat redelijk is, leert de school je wel, wat wonderlijk 
is, mag jezelf ontdekken’ in de nieuwbouw te laten terugkomen.  
 
De eerste optie, het uitnemen en elders herplaatsen van de wanden lijkt gezien de huidige omstandigheden 
niet haalbaar. Bovendien zal het werk dan ook niet terugkeren in de nieuwbouw.  
 
De tweede optie is net als de eerste qua uitvoering gecompliceerd en derhalve kostbaar. Hierbij dient te worden 
meegewogen dat dit werk van Ans Wortel tot de categorie ‘behoudenswaardig’ is gewaardeerd in de index 
Wandkunst Amsterdam (zie bijlage).   
 
Het SCA gaat dan ook mee in de keuze voor de derde optie, waarbij opgemerkt moet worden dat deze 
oplossing voor het behoud van dit wandkunstwerk specifiek is, d.w.z. toegesneden is op deze casus. Daarnaast 
vindt het SCA het van belang dat de wijze waarop het gedrukte werk zal terugkomen in de nieuwbouw in nauw 
overleg met de architect en de erven/belangenbehartigers tot stand komt.  
 
 



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 SCA gaat akkoord met de (unanieme) keuze van betrokken voor de derde optie voor behoud van de 
wandschilderingen van Ans Wortel uit 1965. Deze oplossing is echter specifiek en toegesneden op deze casus. 
 
Het SCA vindt het daarnaast van belang dat de derde optie in nauw overleg met de architect en de erven wordt 
uitgevoerd.  
 
Tenslotte wil het SCA opmerken dat zij de wijze waarop de projectleider en de school naar mogelijkheden voor 
behoud van dit wandkunstwerk hebben gezocht prijzenswaardig vindt. 


