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Aanleiding voor deze kunstopdracht is de nieuwbouw van basisschool De Vuur-
vogel in de woonwijk Noorderpark in Assen.  De opdrachtformulering voor deze 
kunstopdracht maakt ons vooral duidelijk dat het hier om een  kunsttoepassing 
moet gaan specifiek voor deze school en voor deze locatie.
Het kunstwerk richt zich niet alleen op het gebouw en zijn omgeving, van be-
lang zijn ook de uitgangspunten van de school en de belevingswereld van de 
kinderen. In onze ogen betekent dit dat de kunsttoepassing raakt aan de iden-
titeit van de school. Ons voorstel is er op gericht om dat helder en aansprekend 
te verbeelden. 

Wij hebben de nieuwe locatie van de school aan de Obrechtlaan bezocht. Op 
dat moment stagneerde de bouw enigszins vanwege de vorstverlet en stond een 
groot deel van de nieuwbouw nog volop in de steigers. Dit bezoek heeft ons ech-
ter, samen met de bouwtekeningen die beschikbaar waren, toch wel een redelijk 
beeld gegeven van de verwachte nieuwe situatie. Er zijn voor de kunsttoepassing 
in de opdrachtformulering drie mogelijke plekken voorgesteld. Ook het locatie-
bezoek heeft ons gesterkt in het idee om bij deze opdracht voor een benadering 
op de gevel te kiezen. 
Er zitten in onze ogen een aantal bezwaren aan, zowel een kunsttoepassing op 
het schoolplein, als aan een toepassing in de gemeenschappelijke ruimte binnen. 
De belangrijkste reden om voor een geveltoepassing te kiezen, heeft te maken 
met de zichtbaarheid die een kunsttoepassing op de gevel krijgt. Het gevelvlak 
van onze voorkeur en waarop ons voorstel is gebaseerd, is de gevel op de kopse 
kant van het gebouw op de hoek van de Obrechtlaan en de Vivaldilaan. 
Een kunsttoepassing op deze gevel biedt de beste mogelijkheid om de iden-
titeit van deze school te tonen en uit te dragen. Een visueel ankerpunt in tijd en 
ruimte, waarmee de school zich naar buiten presenteert.

Devuurvogel 

Locatie



Het is niet verwonderlijk dat zich bij deze school, los van wat er in de opdracht-
brief aangedragen wordt, het thema “vogels” als vanzelfsprekend op de voor-
grond dringt. Dat zit niet alleen in de naam van de school. Ook in de organisatie 
zijn vogels en vogelnamen volop aanwezig. Het gebruik van vogels is opgenomen 
in een collectief beeld dat de school hanteert. Ook in onze beeldvorming heeft 
dat beeld zich opgedrongen. 
Het is niet zozeer een letterlijk beeld van de vuurvogel waar wij ons op richten. 
Wat ons vooral interesseert is wat de Vuurvogel voor de school betekent. Het 
is in onze ogen de zeldzaamheid, het unieke en de bijzondere eigenschappen 
van de Vuurvogel die een metafoor zijn voor het bijzondere dat in ieder kind 
schuilt. Wij zien vooral het belang dat juist deze school heeft om die bijzondere 
kwaliteit van ieder kind te herkennen en te koesteren. Dat raakt het wezen van 
deze school. 

Vuurvogel 
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De analogie met de vogelwereld gaat natuurlijk verder. Niet alleen het gezin, 
maar ook de school kan gezien worden als een veilig nest. Een beschermde om-
geving waar in kinderen de mogelijkheid krijgen vaardigheden te leren en te 
oefenen, om later volwaardig en zelfstandig te kunnen functioneren. Het uit-
vliegen is dan het doel van de oefening. Voor onze eigen beeldvorming hebben 
wij dan ook gekeken naar jonge vogels: Takkelingen. 

Takkelingen zijn jonge Ransuilen van een aantal weken oud die nog niet kun-
nen vliegen, maar al wel het nest uitkruipen en in de takken van de nestboom 
klauteren, zo goed en zo kwaad als ze kunnen. Ze willen als het ware al de wijde 
wereld in, ze zijn nieuwsgierig en ondernemend. Ze willen heel graag, maar ze 
kunnen het nog niet helemaal. Ze zijn eerder koddig en aandoenlijk, dan dat 
ze als een volwassen uil het beeld met zich mee dragen van wijsheid en kennis. 
In hun drang de wereld te ontdekken vallen ze, bij de capriolen die ze maken, 
soms uit de boom. Met hun klauwen en snavel klimmen ze dan weer terug in de 
boom. Voor een gedreven Takkeling is het streven naar zelfstandigheid een uit-
daging die hij vol vertrouwen aangaat. Dat is het beeld van de Takkelling zoals 
wij dat graag zien en waarin deze school zich kan herkennen. 

Takkelingen
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Voor het beeld hebben wij gekozen voor twee 
vogelachtige figuren. De figuren zijn gemo-
delleerd naar een menselijk lichaam, maar 
hebben onmiskenbaar vogelkarakteristieken in 
zich. Het menselijk aspect is nog wel herkenbaar, maar sterk gereduceerd. Ze 
zijn een beetje dikkig en wat onbeholpen, zoals Takkelingen dat kunnen zijn. 
De figuren zijn helder en eenvoudig van vorm, waardoor de aandacht vooral 
uitgaat naar lichaamshouding, het kleine tuitje bij de kop, de navel op de buik 
en vooral het meer gedetailleerde verendek. De vogelkenmerken overvleugelen 
daardoor het menselijke in de vorm. De figuren komen duidelijk uit hetzelfde 
nest, maar de vogelkenmerken hebben zich bij elk op een verschillende manier 
ontwikkeld. De een is echter ook wel wat volgroeider dan de ander.

De grootste van de vogelfiguurtjes is hoog op de gevel geplaatst en staat op een 
soort van neststok die uit de muur steekt. Bij deze figuur heeft zich rond zijn 
torso, vanaf de schouders een verendek ontwikkelt. Een korte verenmantel die 
nog net de navel op de buik vrij laat. Het zou een aanzet tot de vleugels kunnen 
zijn, die nog wat verborgen liggen op de huid. De grootste heeft dan wel de maat 
van een volwassen man, de lichaamsverhoudingen van beide figuren maakt echt 
duidelijk dat het hier om vogelkuikens gaat. De grootste staat wat gespannen 
op zijn stok, alsof hij op het punt staat zich te strekken naar het hoogste punt, 
de dakrand. Al lijkt hij nog wat onzeker, zijn kleine tuitje staat vastberaden ge-
richt op de daklijst. Er is misschien sprake van een kleine aarzeling, wachtend 
op het goede moment  om met een grote stap zijn horizon indrukwekkend te 
verbreden. 
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Sculptuur



De kleinere figuur zit wat lager op de gevel op een vergelijkbare neststok. Bij 
deze figuur hebben zich de veren alleen  ontwikkeld op de onderbenen, maar de 
rest van zijn lichaam is nog naakt. Een wat kaal babykuikentje, goed doorvoed, 
maar nog wel een beetje hulpeloos. Al kijkt hij op naar zijn grotere broertje, hij 
is tevreden met zijn positie. Hij blijft voorlopig nog even op zijn stok. Hij is ont-
spannen en kijkt aandachtig naar de ander. Hij weet dat ook zijn moment voor 
de wereld er zal komen. Er is tussen beiden een grote verwantschap. Ze zijn heel 
eigen, het zijn individuen, maar ze staan niet alleen. 
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Sculptuur



Beide sculpturen willen wij als gevelbeeld plaatsen op de kopse kant van het 
gebouw, op de hoek van de van de Obrechtlaan en de Vivaldilaan. Wij plaatsen 
beide figuren op het linker vrije gevelvlak, tussen de hoek en de raampartij in 
het midden. 
Het is een ruim rechthoekig vlak van enkel gevelstenen. Dat maakt dat het beeld 
hier goed tot zijn recht kan komen. Het  is ook een goede zicht locatie. Deze 
gevel op de hoek van de hoek ligt duidelijk in de routing, niet alleen voor de 
mensen die doelgericht naar deze school komen, het is ook goed opgenomen 
in de routing door de woonwijk. Wij denken dat ons beeld op deze gevelplek 
een helder beeld geeft,  dat ook overeind blijft in de dynamiek die altijd rond 
een school heerst. Het gebouw heeft op een bepaalde manier een zekere recht-
lijnigheid, door onderwerp, vorm en kleur, zal dit beeldvoorstel die uitstraling 
enigszins verzachten. 
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Gevelbeeld



Het beeld zal door ons in eigen werkplaats en beheer uitgevoerd worden. Het 
belangrijkste materiaal dat wij hiervoor gebruiken is een glasvezel versterkt po-
lyester. Het beeld wordt glad afgewerkt en voorzien van een in  meerdere la-
gen opgebouwde 2K laklaag. Deze lak is zeer sterk en heeft een hoge glans en 
kleurdiepte. Het beeld is sterk, heeft een beperkt gewicht, is weersbestendig en  
onderhoudsarm en heeft zowel in vormtaal als in materiaalgebruik een eigen-
tijdse uitstraling. Vanwege de hoge plaatsing op de gevel zal hier nauwelijks 
sprake zijn van vandalismegevoeligheid. Het onderste deel van de benen en de 
neststok hebben een stalen kern, die eindigt in een stalen muurplaat. De muur-
plaat wordt met chemische ankers rechtstreeks in het steen van de gevel veran-
kert. Deze muurplaat wordt dan afgedekt met een polyester op kleur gebrachte 
dekschaal.  
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Uitvoering
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