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Samenvatting projectomschrijving:

ADVIES 
In te vullen door SCA

GiaDe ‘raket Laika’ is een als raket beschilderde  Amsterdamse transformatorzuil, ook wel peperbus genoemd, 
in de Reinwardtstraat. Het object is genoemd naar het hondje dat de Russen in 1957 in een Spoetnik de ruimte 
in schoten, maar is in de buurt toch vooral bekend als de ‘Kuifje-raket’.  Het werk is in 2003 gemaakt door 
illustrator John Prop in samenwerking met  beeldend kunstenaar Loes Diephuis in opdracht van Stadsdeel Oost 
met het idee dat het werk twee jaar zou blijven bestaan. Op initiatief van John Prop is het in 2020 geheel 
overgeschilderd met een aantal actuele aanpassingen zoals geïllustreerde Covid 19 symbolen. 
Liander gaat op korte termijn de transformatorzuil vervangen door een nieuwe elektriciteitskast. Voor het object 
is een alternatieve locatie gevonden op Jeugdland in Amsterdam-Oost. Daar zal de raket dienen als 
herkenningspunt voor het naastgelegen asfalt waar door de jeugd zelfgebouwde raketten gelanceerd; 
daarnaast kan het object dienen als opslagplaats voor de materialen voor de zelfbouwraketten. 
 



Beoordeling

ADVIES 
In te vullen door SCA

Het stadscuratorium vindt dat er een passende locatie is gevonden voor de raket/transformaterzuil en 
waardeert het dat het object een tweede leven krijgt bij Jeugdland waar het als herkenningspunt en 
opslagplaats fungeert. 
Daarmee is het vooral een decoratief en toegepast object. Het stadscuratorium adviseert het object niet op te 
nemen in de Collectie kunst openbare ruimte van Amsterdam.  
 



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

SCA vindt Jeugdland een passende locatie, en bovendien krijgt het op deze plek een extra toegevoegde 
functie. SCA vindt niet dat het werk opgenomen dient te worden in de collectie KIOR Amsterdam.  
 
 


