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Samenvatting projectomschrijving:

ADVIES 
In te vullen door SCA

Lies Maes maakte het bronzen gevelobject aan de Ingelandenweg in 1967. In de Index Wandkunst Amsterdam 
uit 2018 wordt het werk aangeduid als ‘waardevol’ en in architeconisch opzicht als behoudenswaard / 
beeldondersteunend.  
 
SCA is verheugd dat Woningcorporatie Ymere dit wandkunstwerk wil herplaatsen vanwege de renovatie en dat 
er in het voorlopig ontwerp van architect Tom Bergevoet (Temp.architecture.urbanism) aandacht is voor het 
werk van Maes. Daarmee wordt verantwoordelijkheid genomen voor de conservering van dit naoorlogse 
erfgoed.  
 
Op dit moment liggen er drie voorstellen voor de herplaatsing van het gevelkunstwerk.  
 
De voorkeur van de architect Tom Bergevoet is om het werk niet op de zijgevel (kopse kant) te plaatsen, maar 
uiterst rechts op de voorgevel, zie bladzijde 3 van de presentatie. Ymere kan zich daarin vinden. 



Beoordeling

ADVIES 
In te vullen door SCA

SCA begrijpt de keuze van de architect; het werk van Lies Maes komt in de nieuwe situatie het beste tot zijn 
recht als het uiterst rechts op de voorgevel wordt herplaatst (zie bijlage ‘voorkeursvariant’). Ook in deze situatie 
blijft het kunstwerk ‘beeldondersteunend’. Voor zover het stadscuratorium kan beoordelen biedt de zijgevel 
(kopse kant) in de nieuwe situatie te weinig ruimte voor het kunstwerk.   
 
Ymere is bereid om mee te gaan in deze wens, al gaat bij hen de voorkeur uit naar een herplaatsing op de 
middelste van de drie gebouwen omdat dit het enige van de drie gebouwen is dat in de sociale huur blijft, en in 
eigendom blijft van Ymere.   
 
Het ontstaan van de naoorlogse wandkunst vindt zijn wortels in een sociaal aspect, namelijk het idee dat deze 
kunst voor iedereen was bedoeld, buiten de muren van het museum. Dit ideaal hing samen met het verlangen 
naar een collectieve en samenbindende kunst voor een gehavende samenleving, herstellend van de gevolgen 
van de oorlog.  
 
Het eigenaarschap van het gebouw en daarmee van het kunstwerk vindt SCA een belangrijk en zwaarwegend 
aspect om tot een locatiekeuze te komen. De eigenaar heeft namelijk de verantwoordelijkheid om het 
kunstwerk goed te beheren. Wanneer Ymere de eigenaar blijft is dit gewaarborgd.   
 
De voorkeur van SCA volgt daarom de wens van Ymere om het kunstwerk op het middelste gebouw te 
herplaatsen zodat het in de sociale huur blijft en Ymere eigenaar. 
 
Bovendien wordt dit middelste gebouw ingepakt met hergebruikte airy blokken (het oorspronkelijke 
bouwsysteem) en niet zoals de buitenste blokken met steenplaten van een andere kleur. Op dit hergebruikte 
materiaal zal de wandsculptuur van Lies Maes het beste tot zijn recht komen. 



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

Stadscuratorium Amsterdam adviseert om de wens van Ymere te volgen en het kunstwerk op het middelste 
gebouw te herplaatsen om de hierbovengenoemde redenen van eigenaarschap, beheer, historische link met 
sociale huurwoning, en combinatie met oorspronkelijke bouwsysteem), ondanks de beeldondersteunende 
kwaliteit van de van door de architect gewenste locatie uiterst rechts op de gevel.   
 
 


