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ADVIES 
In te vullen door SCA

Een oude wens van buurtbewoners is dat de spoorwegonderdoorgang bij Onderdebogen ‘veilig, fris, schoon en 
van de buurt’ moet zijn. De onderdoorgang is nu onaangenaam. Streetartist Frankey nam eerder initiatief om de 
voetgangerstunnel (Tussen de Bogen 55) op te vrolijken met afbeeldingen van zijn werk uit zijn column in het 
Parool. Dit initiatief sloot naadloos aan op de wensen en behoeftes die zijn opgehaald op bewonersavonden.   
 
In 2019 plaatste Frankey 12 van zijn meest geliefde werken uit 2018. Deze vrolijke afbeeldingen werden door 
zeer veel mensen gewaardeerd. In 2020 is dit herhaald met werken uit 2019. De installaties van Frankey 
bleken helaas niet bestendig tegen vandalisme, waardoor de expositie tot twee keer toe beschadigd is geraakt. 
Frankey stelt nu een uitgebreidere, hufterproof versie voor. Het is de bedoeling dat dit een permanent ‘museum’ 
wordt met wisselende tentoonstellingen van Frankey. Dit project wordt ook van harte gesteund door de BIZ 
Haarlemmerbuurt. 



Beoordeling

ADVIES 
In te vullen door SCA

Uit de voorgeschiedenis valt op te maken dat het inrichten van de voetgangerstunnel tot ‘Street Art Museum’ 
door Frankey, positief onthaald is door zowel omwonenden als passanten (in het geval van de passanten 
wellicht te positief, als het inderdaad zo is dat verzamelaars de afbeeldingen deels hebben meegenomen). Dat 
Frankey een verzameling van zijn - vaak tijdelijke - werk op straat wil tonen op een plek waar behoefte is aan 
een prettige onderdoorgang, is een mooie match. Het SCA vindt het een positieve ontwikkeling om na twee 
eerdere edities, nu voor een meer duurzame aanpak te kiezen, met stevige lijsten, en dan ook gelijk de hele 
tunnel als ‘achterwand’ in een levendige kleur te schilderen.  
 
Over de naam van deze interventie adviseert het SCA duidelijk de naam van Frankey te integreren in de 
naamgeving: zoiets als ‘Frankey’s Street Art Museum’. Het zijn namelijk niet afbeeldingen van allerlei street 
artists uit de stad, maar specifiek van het werk van Frankey. Het kan ook nog passend zijn, net als bij een 
tentoonstelling in een museum, een korte tekst toe te voegen over waar de bezoeker naar kijkt. Het SCA 
adviseert deze beschrijving in het Nederlands en Engels toe te voegen. Een aandachtspunt die het SCA nog wil 
noemen is de termijn; zijn de lijsten zo gefabriceerd dat Frankey het werk in de toekomst nog kan wisselen als 
hij dat zou willen? Ook adviseert SCA afspraken te maken met het Stadsdeel over het onderhoud, en een 
groepje samen te stellen van betrokkenen (vertegenwoordiging bewoners, pro rail, gemeente, kunstenaar) die 
jaarlijks evalueert of het werk en de tunnel nog in goede staat is.   
 
SCA heeft vernomen dat het nog onzeker is of dit plan kan worden uitgevoerd wegens praktische beperkingen 
geuit door Pro Rail. Dit advies is mede positief omdat er al veel draagvlak is voor het plan op deze specifieke 
locatie. Mocht er naar een andere locatie worden uitgeweken - wat vanuit SCA niet wenselijk is - dan dient er 
eerst onderzoek gedaan te worden naar draagvlak bij omwonenden en gebruikers van desbetreffende locatie. 



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 is positief over het realiseren van een meer duurzame variant van het Straat Street Art Museum door 
Frankey bij Onderdebogen. Ze adviseert Frankey’s naam duidelijk in de naamgeving voor de interventie te 
integreren, en een onderhoudsplan op te stellen, dat jaarlijks geëvalueerd wordt met de betrokkenen. 


