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SCHETSONTWERP VOOR DE DRIE 
SCHOLEN IN DE HILVERSUMSE MEENT 
Het is nog vrij recent dat de drie scholen van de Hilversumse Meent hun intrek hebben genomen 
in het nieuwe schoolgebouw. Voor dit nieuwe schoolgebouw heeft de gemeente een kunstopdracht 
uitgeschreven.  In de opdrachtformulering voor deze opdracht staan algemene eisen genoemd als 
vandalismebestendigheid, duurzaamheid, onderhoudsarm zijn en bovendien moet het kunstwerk 
voldoen aan veiligheidseisen die gelden in en rondom scholen. 

Inhoudelijk is vooral van belang dat het kunstwerk betekenis 
moet hebben voor de kinderen van alle drie de scholen. In 
de uitvoering richt de opdracht zich zowel  op het centrale 
trappenhuis , als op de hoofdentree van het schoolgebouw. 
Met die vragen in gedachten hebben wij dit schetsontwerp 
vervaardigd. 
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SITUATIE HOOFDENTREE De eerste situatie waar wij ons met dit 
voorstel op richten is de situatie rond de hoofdentree.  De drie scholen, De Gooise Daltonschool, De Ichtus en De Sterrenwach-
ter, delen het schoolgebouw. Voor de invulling van het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken functioneren de scholen echter 
geheel zelfstandig en hebben ieder een eigen signatuur. Een algemene identiteit als school, het gezamenlijke gezicht naar buiten, 
is daardoor niet helder in het schoolgebouw aanwezig. 
Het aanzicht van de school, het gezicht naar buiten , is naar ons idee vooral te bepalen in de gevel waarin de hoofdentree zich 
bevindt. Op dit moment is het aanzicht en het gebruik van de hoofdentree nog enigszins vertroebelt door de bouwactiviteiten in de 
directe omgeving van de school. De routing voor met name de aan en afvoer van kinderen  zal echter veranderen, zodra de aanleg 
van de infrastructuur rondom de school afgerond is. Om de aandacht op de hoofdentree te vestigen richten ons met ons voorstel 
op deze gevel als geheel. 

De uitstraling van deze gevel van het nieuwe schoolgebouw 
heeft een enigszins formeel karakter. Het wordt nergens 
echt duidelijk dat het zich hier om een school handelt. Er 
ontbreekt een gezamenlijk beeldmerk voor de school als zo-
danig. Met het toevoegen van een sculpturaal element op de 
gevel willen wij juist dat beeldmerk creëren. Een beeldmerk 
voor alle drie de scholen samen. 
Het gezicht naar de buitenwereld toe is dan  een gezamenlijk 
beeld, een heldere identiteit. 
Het gemeenschappelijke van alle drie scholen zit vooral in de 
zorg en verantwoordelijkheid voor de kinderen, dat is wat zij 
delen. Hoe zij dat invullen doet iedere school op zijn eigen wij-
ze, maar voor elk van de scholen geldt dat het kind daarin cen-
traal zal staan. Daarom staan de kinderen zelf ook centraal in 
onze sculptuur, zij figureren daarin. 



Op een iets grotere kiezelvorm  op de gevel, boven de 
plaats waar de hoofdentree zich bevindt, staan twee 
grote bronzen dames pumps. Glanzend gepoetst en 
met een warm gouden gloed, alsof ze zo 
uit de kledingkast van mama komen.

In de pumps, parmantig en kordaat , staat een stoer meisjes fi-
guur. De handen in de zij, het jurkje klokt mooi om haar beentjes. 
Met het hoofd iets omhoog, kijkt ze uitdagend de wereld in, een 
eigenwijs neusje priemt parmantig uit het kinderhoofd, de haren 
door het spelen een beetje in de war. Het zijn waarschijnlijk haar 
moeders schoenen waar ze vol trots in staat. In haar eigen ogen 
passen ze perfect .

SCULPTUUR Verdeeld over de gevel, 
als een knikkerspel dat even is blijven liggen, zijn kiezel-
achtige bolvormen aangebracht. Zij doorbreken door hun 
vorm en plaatsing de formaliteit en de strengheid van 
de gevel. Maar vooral creëren zij een speelveld, bijna 
als een toneelsetting, waar een groter avontuur zich 
afspeelt.
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Op het hoofd van het meisje balanceert, als in een circus-
act, een jongensfiguur in een eigentijdse skatebroek. Op zijn 
hoofd een iets te grote mannenhoed. Ook de hoed, een klas-
siek borsalino model, is net als de pumps van goudglanzend 
gepolijst brons. Van zijn papa en misschien stiekem van de 
kapstok geplukt.  Van onder de hoed steekt zijn neusje fier 
naar voren. Hij is zo geconcentreerd dat  zijn neus er door 
wat langer lijkt te zijn gegroeid. 

Zijn korte armpjes zijwaarts gestrekt, met zijn linker arm 
zoekt hij een evenwicht richting de gevel, in de rechter heeft hij 
een lange stok. Aan het einde van de stok hangt een bronzen 
bel, een ouderwetse vertrouwde schoolbel. Als hij zijn best 
zou doen, en dat doet ie, zou hij zo telkens weer de nieuwe 
schooldag in kunnen luiden. 
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Daarin speelt de school een belangrijke rol. Opgroeien is leren, 
spelen, oefenen, volwassenen imiteren. En als het leven als een 
vat vol uitdagingen is , dan wil je als school toch zeker dat jouw 
kinderen die uitdagingen vol vertrouwen aan durven te gaan. 
Dat zij nieuwsgierig verder reiken, de toekomst tegemoet. Dit 
beeld laat zich lezen als een avontuur, speels en invoelbaar 
voor iedereen. 

Kinderen identificeren zich met de school waar zij op zitten, als 
bij de entree een helder, herkenbaar en uitnodigend beeld hen 
als het ware opwacht, dan bevestigd dit ook het gevoel dat zij 
hier op hun plek zijn. Dat deze school een deel van de wereld is 
waar ze graag willen zijn. 
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BEELD In ons voorstel  gebruiken wij vooral 
de beeldtaal van de kinderwereld. Het is de beeldtaal  
van de cartoon en de strip, het is de taal van de game-
wereld; van Wii, SuperMario en Pokémon.  Het is de taal 
van kinderen die in een eigen sprookje figureren. Een 
universeel rollenspel waarin kinderen hun ouders spe-
len, nieuwsgierig naar de wereld van de volwassenen. 

Dit beeld verhaalt  van het opgroeien van een kleine naar 
een grote wereld, van kind naar volwassenheid. Tussen 
schoenen en hoed zijn de kinderen volwassenen in de dop.
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GEVELBEELD Op het eerste gezicht staat het verhalende karakter van het beeld op de voor-
grond. Dat neemt niet weg dat er zich op de gevel een rijk vormcontrast openbaart, waarbij de uitbundigheid van de sculptuur 
goed in toom wordt gehouden door de belijning in de architectuur. De bronzen elementen in de sculptuur, de pumps, de hoed en 
de bel, hebben hun eigen intense glans en kleur, met een specifieke uitstraling. De rest van de figuratie wordt uitgevoerd in een 
eigentijdser materiaal, strak glanzend gespoten polyester.  De kleur hiervan is juist een ingetogen monochroom.  Het specifieke 
karakter  van het brons geeft het polyester bijna de uitstraling van porselein.

Het is een rijk beeld, er is veel te zien, maar de complexi-
teit in de opbouw van de figuratie is in wezen te herlijden 
tot eenvoudige vormen. Als tekenachtige bouwstenen in een 
stripfiguur. Dat maakt de beeldopbouw  evenwichtig en vloei-
end. Met duidelijke begin en eindpunten en ontstaan er hel-
dere en sterke contouren.  Dit beeld maakt van deze gevel de 
voorkant van de school, de entree, want hier treedt zij met 
een duidelijk gezicht naar buiten. Dat is de uitstraling die wij 
nastreven.

Geen Schoen Zo Groot…..  kent u die uitdrukking? Geen schoen 
zo groot of er past een voetje in. Anders gezegd, geen uitda-
ging zo groot of er is een antwoord op. Dat is hier natuurlijk 
wel van toepassing. Dat is ook de rede dat dit de werktitel van 
ons beeldvoorstel is. 
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CENTRAAL TRAPPENHUIS 
Een tweede aandachts-punt in deze opdracht is het cen-
trale trappenhuis. Het is ook een uitdrukkelijke wens van 
de scholen dat aan deze ruimte aandacht wordt besteed. 
Op dit moment lijkt het trappenhuis een vergeten ruimte 
en heeft zelfs een wat naargeestige uitstraling. Terwijl het 
in de routing in het gebouw een centrale plek in neemt, het 
is in het gebruik een gezamenlijke ruimte tussen de scholen 
in dit nieuwe gebouw.

Daarnaast willen wij een aantal karakte-
ristieke beeldelementen van de gevels-
culptuur in het trappenhuis terug laten 
komen. De sculptuur op de gevel is bui-
ten het gezamenlijke gezicht van de drie 
scholen. Het trappenhuis is binnen  de 
gedeelde ruimte tussen de scholen. Het 
lijkt ons helder en vanzelfsprekend als die 
gezamenlijkheid in het trappenhuis met 
dezelfde signatuur benadrukt wordt. We 
willen daarmee ook een beeldende ver-
binding tot stand brengen tussen bin-
nen en buiten. 

Om een betere uitstraling te realiseren is ons eerste voorstel 
dan ook om het gehele trappenhuis, dat wil zeggen de ruwe 
grijze betonblokken van de muren en waar nodig het plafond, 
in een heldere kleur te schilderen.  In het kleurgebruik willen 
we wel een onderscheid met de afzonderlijke scholen maken. 
Daardoor wordt de functie van het trappenhuis in de routing 
beter benadrukt. Wij zelf denken daarbij aan een kleur in het 
groen-deel van de stalenkaart, dit kan de uitstraling van het 
trappenhuis sterk verbeteren.
De aandacht en zorg die het trappenhuis alleen al hierdoor 
krijgt, zorgt voor een betere aansluiting bij de rest van de ar-
chitectuur en wordt daarmee gelijkwaardig aan de gebruiks-
verblijf-ruimten  van de scholen zelf. 
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Dit maakt dat de tweeledige op-
dracht van de entree buiten en 
het trappenhuis binnen goed in 
elkaar overgaan. 
Het weerspiegelt op een bijzon-
dere manier het grote avontuur 
dat kinderen beleven op hun weg 
van een kleine naar een grote 
wereld. 

WANDSCULPTUREN 
Op  strategische zichtplekken bij de trappen in het trap-
penhuis, plaatsen we op de wand een aantal (6) van de 
kiezelachtige bolvormen die we ook op de buitengevel 
zien. De vorm is enigszins aangepast,  ze zijn met name 
afgeplat vanwege de beperkte ruimte in het trappenhuis.  
Kleur en materiaalgebruik (polyester) is hier dezelfde 
als op de gevel. 

Wat we nog op deze cirkels toevoegen is een haast ico-
nisch gebruik van de verschillende elementen die ook in 
de buitensculptuur te zien zijn. Opnieuw in brons en op 
eenzelfde manier glanzend gepolijst, maar nu in een mi-
niatuur versie. 
In deze verkleinde versie zien we de pumps, de bel, de hoed 
en de beide figuurtjes terug komen. Ook de verzameling 
kiezelsteentjes zijn hier in een bronzen uitvoering als het 
ware als een knikkerspel zichtbaar. Op elk van de afge-
platte bolvormen is een andere combinatie van elementen 
zichtbaar en ook verschillend van de buitensculptuur. 
Door de omgekeerde maatverhouding ontstaat er een haast 
landschappelijke uitstraling, als eilandjes op de wand. De 
wandsculpturen worden daarmee kleine vertellingen die 
verhalen van een sprookjesachtige wereld. De figuurtjes de 
ontdekkers en scheppers van hun eigen wereld.  



Om een goede verbinding tussen de 
bronzen delen en het polyester te 
verkrijgen en om een verankering met 
de muur mogelijk te maken, zal het 
nodig zijn om een stalen constructie 
in het beeld aan te brengen. De veran-
kering in de gevelmuur zal bij voorkeur 
plaatsvinden in het beton van de ver-
diepingsvloeren. 
Voor de technische uitvoering werken 
we hierin samen met constructiebe-
drijf Eysink en met ingenieursbureau 
Van de Vlekkert, beide uit Deventer. 
Met hen kunnen we de krachten en de 
belastingen op het brons, het polyes-
ter en de benodigde gevel verankering 
zorgvuldig berekenen en op elkaar af-
stemmen. 
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UITVOERING 
In de uitvoering van de beelden 
werken we met twee materialen, 
polyester en brons. 

Het polyester in de beelden is 
glasvezel versterkt, dit geeft 
met relatief weinig gewicht een 
grote sterkte. De polyester delen 
zijn voor een groot deel hol. Het 
polyester wordt glad afgewerkt 
en voorzien van een zeer harde 
2K kunststoflak (hoogglans). Dit 
maakt de beelden bestendig voor 
alle weersomstandigheden en is 
bovendien onderhoudsarm. Wij 
werken hierin samen met polyes-
terverwerkend bedrijf Starline In-
dustries uit Twello.

Voor het brons werken we met 
bronsgieterij Aliage uit Deventer 
en met bronsgieterij Kemner uit 
Cuijck. Het brons wordt zorgvuldig 
afgewerkt en glanzend gepolijst. 
Onbehandeld zou het brons ge-
makkelijk kunnen verweren; donker 
verkleuren en mogelijk een groene 
patina verkrijgen. Omdat wij willen 
dat het brons zijn glans behoudt 
werken wij het brons af met een 
duurzame eveneens hoogglanzen-
de laklaag (2K kunststoflak).

Voor het binnen schilderwerk hebben wij contact 
met schildersbedrijf Wolters BV uit Deventer. Het 
kan natuurlijk zijn dat ten tijde van de uitvoering 
er vanuit de scholen een vast onderhoudscontract 
is afgesloten met een andere partij, wij zijn altijd 
bereidt om met die partij in overleg te treden. 

Dit schetsontwerp, dit beeldvoorstel, 
kan door ons uitgevoerd worden binnen 
de begroting die de gemeente voor deze 
kunstopdracht ter beschikking stelt. 
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AFMETINGEN
Gevelsculpturen

 
Wandsculpturen voor het centrale trappenhuis


