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Correspondentieadressen: Bovenweg 32, 8422DH Nijeberkoop en info@stichtingdegrijpvogel.nl 

 
Nummer 17/juli 2013 
 

Nieuwsbrieven van de Stichting ‘De Grijpvogel’ beogen geïnteresseerden te informeren 
over wetenswaardigheden in het licht van het doel van de stichting en over onder 
handen zijnde initiatieven respectievelijk projecten.  
Ik stel het op prijs dat er naar hartenlust op de inhoud wordt gereageerd en er 
bestaat geen enkel bezwaar tegen dat de nieuwsbrieven ook worden doorgestuurd 
aan andere (potentieel) geïnteresseerden. 
Deze nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website van de Stichting De 
Grijpvogel www.stichtingdegrijpvogel.nl en ook op de website ‘Bekiek et mar’ 

http://www.bekieketmar.nl/Bekiek_et_mar/st_De_Grijpvogel.html  

 
1. KORTE SAMENVATTING VAN DEZE NIEUWSBRIEF 

 
Naast enkele berichten over ontdekkingen van een viertal gevelstenen met het 
Wapen van Ooststellingwerf en een voorgenomen bijeenkomst van eigenaren van 
deze gevelstenen komen in deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen aan de orde: 

- ‘Wat mooi is, moet mooi blijven’. Een pleidooi voor het onderhouden van de 
mooie kunstwerken in onze gemeente. 

- Het gemeentelijke Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 en de zienswijze 
daarover van de Stichting De Grijpvogel.  
De gemeente heeft via een tip van de stichting het bedrijf ‘Kunstwacht’ uit 
Delft benaderd voor een inventarisatie (‘schouw’) van alle publieke 
kunstwerken in onze gemeente. Kunstwacht onderhoudt kunstwerken in 
meer dan 60 gemeenten in Nederland, waaronder Leeuwarden en 
Noorderveld. Het bedrijf neemt in de schouw ook de gevelstenen mee en zal 
daarover aan de stichting rapporteren. 
De stichting is van opvatting dat de gemeenteraad in overweging zou moeten 
nemen om de kunstwerken aan de weg en ook de gevelstenen met het Wapen 
van Ooststellingwerf expliciet in de financiële verantwoordingen op te nemen. 

- Met een aantal kunstwerken aan de weg is wat aan de hand. Voorbeelden die 

worden beschreven zijn ‘De Hunningdaenker’ in Makkinga, ‘De Vrijwilliger’ 
langs de N381/Buttinga, sculptuur ‘De Hordenloper’ bij de Boekhorst in 
Oosterwolde, ‘de Vrijwilliger’ even buiten Haule, ‘Meisje met bal’ bij de school 
aan de Buttingasingel in Oosterwolde, ‘Meisje’ achter heg en hek bij de 
Boekhorst in Oosterwolde en het Verzetsmonument op de Brink in 
Oosterwolde. 

 
2. ENKELE BERICHTEN  

 

 Nieuwe ontdekkingen van gevelstenen met het gemeentewapen 
De Stichting De Grijpvogel is inmiddels al weer een paar jaar actief bezig met 
het inventariseren van alle gevelstenen met het gemeentewapen en nog 
steeds komen er nieuwe exemplaren boven water. In de afgelopen weken, 
enkele keren door toeval, een viertal:  
- Aan de gevel van Plaza Sportiva aan het einde van De Slatten in 

Oosterwolde van de hand van keramist Anno Smith; 
- aan de Kampingerhofschool in Oosterwolde één van keramist Kees 

Hoogendam; 
- aan de school ‘Tussen de Singels’ aan de Schapekamp in Oosterwolde ook 

één van Hoogendam; 
 
 
 
 

http://www.stichtingdegrijpvogel.nl/
http://www.bekieketmar.nl/Bekiek_et_mar/st_De_Grijpvogel.html
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- en bij de ingang van de Rikkingahof zelfs een heel bijzondere, een 

‘dubbele’ van keramist Anno Smith. 
 
Hieronder in beeld: 
 

                  
   Plaza Sportiva      Kampingerhof  Tussen de Singels       Rikkingahof 
 

 Bijeenkomst eigenaren van gevelstenen 
Voor de maand september is er het voornemen voor een bijeenkomst van 
eigenaren om met elkaar van gedachten te wisselen over het behoud en 
herstel van de gevelstenen met het Wapen van Ooststellingwerf. Daarbij 
zullen naar verwachting vertegenwoordigers van de Gemeente, Steunpunt 
Monumentenzorg, Harlinger Aardewerkfabriek, enkele particuliere eigenaren 
en ook enkele leden van het Comité van Aanbeveling aanwezig zijn.  
 

3. Pleidooi: ‘WAT MOOI IS, MOET MOOI BLIJVEN’!!!  
 

Dat geldt ook voor kunst die in de buitenruimte staat. Kunst is een verrijking zolang het 
schoon en heel is. (‘Op iets dat mooi is, spuit je geen graffiti’).  

Oud-burgemeester Oosterwijk zei het zo: ‘Als je naar je zin woont, dan ga je je huis 

versieren’. Hij bedoelde dit in overdrachtelijke zin als een opgave het eigen gemeentelijke 

gebied mooi te maken en mooi te houden. 

Ook mooie kunstwerken hebben onderhoud nodig om mooi te blijven. Onderhoud van 

beeldende kunst in de openbare ruimte is van even groot belang als het onderhoud aan alle 
andere objecten en bouwwerken. Net zoals een gebouw regelmatig moet worden gereinigd en 

de ramen gewassen, moeten ook openbare beelden en andere kunstwerken worden 

onderhouden. En hersteld als dat nodig blijkt. Wat ook geldt, is, dat wat niet goed of mooi 

(meer) is, mag verdwijnen. Wat wel goed en mooi is, is geliefd en duurzaam. Het bewijst 

zichzelf.  
De openbare ruimte is van iedereen. De gemeentelijke overheid en ook alle burgers dragen 

verantwoording voor de staat waarin de openbare ruimte verkeert. Elke gemeente heeft 

onderhoudsplicht voor zijn kunstobjecten; zij moet er als een goed huisvader mee omgaan. 

Onderhoud van alle objecten is een kunst op zich en vraagt expertise die de meeste 
gemeentes niet in huis hebben. 

 
4. GEMEENTELIJK KUNST- EN CULTUURBELEID 2013 - 2016 

 
Met de nieuwe nota ‘Kunst- en cultuurbeleid 2013-2016’ wil de Gemeente 
Ooststellingwerf zien te bereiken dat het grote publiek lokale beeldende kunst- en 
vormgeving zal gaan waarderen (lees Hoofdstuk 9. Beeldende Kunst over de 
kunstwerken in de openbare ruimte). 
Daarom zal er extra aandacht worden gegeven aan het onderhoud van beeldende 
kunst. Met name zal invulling worden gegeven aan aandacht voor onderhoud van  
bestaande kunstwerken. De gemeente ziet hier voor zichzelf een rol weggelegd. 
Daarmee moet beeldende kunst weer toegankelijk worden voor het grote publiek.  
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In de periode 2013-2016 krijgt het onderhoud van bestaande kunstwerken extra 
aandacht en zal dit structureel worden geborgd. 
In 2013 zal worden onderzocht wie verantwoordelijk is voor welk kunstwerk in de 
gemeente. Tevens zullen de doelstellingen van de ‘Reserve Culturele Elementen  
Dorpsuitbreidingen’ worden verruimd met het onderhoud van bestaande 
kunstwerken. Jaarlijks zal er over de activiteiten worden gerapporteerd. 
Een deel van genoemde reserve zal hiervoor kunnen worden gebruikt. 
 
Zienswijze Stichting De Grijpvogel 
 
De gemeente Ooststellingwerf beschikt over stevige reserves en voorzieningen. Uit 
de jaarstukken 2012 blijkt dat qua boekwaarde per 31/12/2012 de ‘Algemene vrij 
aanwendbare reserve’ bijna 8,4 miljoen euro bedraagt en het totaal aan 
bestemmingsreserves bijna 27 miljoen euro. De bestemmingsreserve ‘Algemene 
Reserve Grondexploitatie’ bedraagt daarin ruim 5,4 miljoen (waarvan 5 miljoen als 
bijdrage van het Rijk is gereserveerd voor Venekoten Centrum) en de 
bestemmingsreserve ‘Culturele Elementen Dorpsuitbreidingen’ 50.800 euro. De 
voorzieningen bedragen ruim 8,3 miljoen euro. 
 

 
 

 

 
 
Het saldo van de ‘Reserve Grondexploitatie’ bedraagt dus € 781.787,-. Benodigd is  
€ 436.486,-, waardoor € 345.301,- is toegevoegd aan het rekeningresultaat. 
In de jaarstukken 2012 vinden wij onder hoofdstuk 4 paragrafen bij 4.3 ‘Onderhoud 
kapitaalgoederen’ de volgende categorieën:  
A. Wegen – B. Civieltechnische kunstwerken – C. Openbare verlichting –  
D. Groen – E. Riolering – F. Onderwijsgebouwen (exclusief gymnastiekgebouwen –  
G. Sportaccommodaties – H. ICT. 
Opmerkelijk is dat de categorie ‘Publieke kunstwerken’ hierin als onderscheiden 
categorie ontbreekt. Ze worden ook niet in de waarderingsgrondslagen van de  
jaarstukken 2012 vermeld. Gebruikelijk is dat hier niet op wordt afgeschreven, 
zoals in de regel evenmin op gronden en terreinen.  
Wel bestaat er, zoals genoemd, een bestemmingsreserve van € 50.800,- met de wat 
merkwaardige benaming ‘Reserve Culturele Elementen Dorpsuitbreidingen’.  
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Het voornemen is om 30% hiervan te bestemmen voor uitbreiding van het aantal 
‘kunstuitingen’ en 70% voor onderhoud van bestaande kunstwerken. 
Naast deze reserves bestaat er een ‘Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen en 
gymlokalen’ van € 395.440.  
De kunstwerken aan de weg vallen onder de‘Reserve Culturele Elementen 
Dorpsuitbreidingen’, de gevelstenen aan de gevels van onderwijsgebouwen en 
gymlokalen e.d. worden formeel niet als afzonderlijke culturele elementen 
aangeduid.  
De Gemeente(raad) zou – rekening houdende met het ‘Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV) – kunnen overwegen de  
kunstwerken aan de weg en de gevelstenen met het Wapen van Ooststellingwerf op 
publieke gebouwen met het oog op het bovenstaande meer expliciet in de 
verantwoordingen te benoemen. Daarmee kan tot uitdrukking worden gebracht dat 
het gemeentebestuur en de raad hart hebben voor alle culturele elementen in onze 
gemeente. 
Vanuit de onderhoudsplicht voor haar kunstwerken hoort de gemeente daar als een 
goed huisvader mee om te gaan. Onderhoud van alle objecten is een kunst op zich 
en vraagt expertise die de meeste gemeentes niet in huis hebben. De gemeente zou 
daarom moeten overwegen (samen met Weststellingwerf?) aansluiting te zoeken bij 
de externe organisatie ‘Kunstwacht’ te Delft is. Kunstwacht werkt voor meer dan 60 
gemeenten in heel Nederland, waaronder ook de gemeenten Leeuwarden en 
Noorderveld aan:  

 inventarisatie, beheer en behoud; 
 onderhoud, reiniging, conservering en restauratie; 
 meerjarige beheer- en onderhoudsplannen; 
 advisering collectiebeheerders; 
 advisering kunstenaars m.b.t. nieuw te realiseren kunstwerken of 

herplaatsing; 
 verwerking van de objectinformatie in het Kunstwachtsysteem, een uniek 

beheersysteem; 
 advies en begeleiding bij het plaatsen/herplaatsen of verwijderen van 

kunstwerken; 
 advieswerk bij gecompliceerd onderhoud of een gespecialiseerde aanpak; 
 advieswerk m.b.t. verbetering van de omstandigheden (buiten- en  

binnenruimte, depot); 
 realisatie van een publiekssite (kunstroutes, wandel- en fietstochten); 
 mobiele applicaties (QR-code, Layar app); 
 informatiebordjes bij kunstwerken; 
 diefstalpreventie; 
 tijdelijke opslag van kunstwerken; 
 http://www.kunstwacht.nl/  

 
Een kleine adviesgroep zou kunnen worden gevormd, bijvoorbeeld bestaande uit 
een beleidsambtenaar, een gemeenteraadslid, enkele externe deskundigen en een 
vertegenwoordiger van ‘Kunstwacht’ ten behoeve van het ontwikkelen en evalueren 
van het kunstwachtbeleid en advisering daarover aan College en Raad. 
Inmiddels heeft de gemeente contact gelegd met ‘Kunstwacht’. Afgesproken is dat 
het bedrijf een gratis en vrijblijvende schouw zal plegen langs alle publieke 
kunstwerken en de gevelstenen met het Wapen van Ooststellingwerf daarin  
meenemen. Over de kunstwerken zal Kunstwacht rapporteren aan de gemeente. 
Over de gevelstenen aan de Stichting De Grijpvogel. Dit onderscheid is gemaakt 
omdat in formele zin de gevelstenen voor de gemeente (nog) niet bestaan. Maar 
eigenlijk hoeft dat niet lang meer te duren.  

http://www.kunstwacht.nl/
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5. WAT IS ER AAN DE HAND MET ENKELE ‘KUNSTWERKEN AAN DE WEG’? 

 
Vanaf het begin van de jaren ’50 van de vorige eeuw is in de publieke ruimte van 
onze gemeente een keur aan kunstwerken geplaatst. Zo’n 45 in getal. Volgens het  
boek ‘Kunstwerken aan de weg’ van Karst Berkenbosch dateert het oudste uit 1951: 
‘Fallen foar it heitelân’ in Appelscha van de in 1995 overleden kunstenaar Jan van 
Luijn. De jongste is de ‘Spreukbank’ van het collectief Liduin van Noord, Karst 
Berkenbosch en Frans Wuijts, geplaatst tegenover de ingang van het gemeentehuis 
in Oosterwolde en onthuld op 23 april 2013.  
Het boek van Berkenbosch geeft vijf wandelroutes, drie fietsroutes en een autoroute 
langs de kunstwerken. Het blijft een boeiende ervaring voor wie een van de routes 
volgt en een poging doet ze allemaal te bekijken. Naast al het mooie dat eraan te 
bewonderen is, kan ook opvallen dat er in de loop van de jaren hier en daar iets is 
gaan wringen. Een aantal voorbeelden hiervan ziet u hieronder. 
 
‘De Hunningdaenker’ in Makkinga 

 
  
 
 
Merkwaardige gekozen plek voor dit 
prachtige beeldje achter de zitbank of 
andersom: Waarom deze zitbank voor 
dit mooie beeldje geplaatst? En 
waarom is het gezoem van de bijen niet 
meer te horen, zoals dat oorspronkelijk 
was bedoeld? 
 
 
 

 
 
Zoekplaatje: ‘De Vrijwilliger’ langs de N381/Buttinga 
 

    
 
Een pilaar/paal waar je aan voorbij gaat voor je het in de gaten hebt. Je moet er 
echt naar zoeken. Maar dat is misschien ook wel de bedoeling. Valt niet voor niets 
buiten de autoroute. 
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Sculptuur ‘De Hordenloper’ bij de Boekhorst in Oosterwolde: van rood-wit naar 
blauw-wit 
 

   
 
Kort geleden is de sculptuur vanwege de slechte staat waarin deze verkeerde, 
opnieuw geschilderd. Het rood is vervangen door blauw. Alles zou in overleg tussen 
gemeente, de exploitant Laco en kunstenaar Jos Mosselveld zijn gegaan. 
Desondanks is het verwonderlijk dat het rood door het blauw is vervangen.  

 
 
Stelt u zich eens voor dat de gekleurde vlakken in 
een schilderij van Mondriaan ineens paars zouden 
worden overgeschilderd? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nog een zoekplaatje: ‘de Vrijwilliger’ even buiten Haule  
(schuin t.o. Dorpsstraat 24 in de bosjes) 
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‘Meisje met bal’ vrijwel opgeslokt door de struik (bij school Buttingasingel). 
 

 
 
 
 
 
 
Deze struik mag wel even worden 
gesnoeid. Slechts een kwestie van een 
beetje extra aandacht. Het mooie 
beeldje gaat verloren achter de struik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Meisje’ achter heg en hek bij de Boekhorst in Oosterwolde 

 
Het verwijderen van 
een meter heg voor 
een doorkijkje zou al 
een heel ander ‘beeld’ 

geven: een meisje op 
een grote steen. Maar 
wellicht zijn er 
creatievere 
oplossingen te 
bedenken. 
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Verzetsmonument op de Brink in Oosterwolde 
 
In het gemeentearchief las ik de stukken over de keuze en plaatsing van het 

verzetsmonument in 1984/85. De ‘democratie’ en de 
‘visie van de drie kunstenaars’ (Jos Mosselveld, Kees 
Hoogendam en Piet Keuning) botsten en uiteindelijk 
besloot de raad tot plaatsing op de Brink. Het moest bij 
het gemeentehuis staan, vond men. De kunstenaars 
hadden een heel ander beeld bij de locatie. Zij gaven 
indertijd de voorkeur aan een rustiger, enigszins 
‘meditatieve’ plek op de hoek van de Hoogengaardelaan 
en de Sander Albertslaan nabij de Kampingerhofschool. 
Het gemeentehuis bij de Brink is inmiddels verdwenen. 
Het verzetsmonument staat er nog. Zo kan het gaan. 
Het is niet meeverhuist. Was de keuze van de 
kunstenaars gevolgd (als dragers van het artistieke 
concept in relatie tot de omgeving waarin het wordt 
geplaatst) dan zou het op hun voorkeurplek nog steeds 
in eenheid zijn met de bedoelde omgeving. Herplaatsing 

op het groen bij het nieuwe gemeentehuis kan daarom worden overwogen. Daarmee 
kunnen wellicht de oorspronkelijke visie van de kunstenaars en de mening van ‘de 
democratie’ met elkaar worden verenigd. Hoewel ook hierover de meningen wellicht 
verdeeld zullen kunnen zijn. 
 
In een volgende nieuwsbrief meer over de kunstwerken aan de weg in onze 
gemeente Ooststellingwerf. 

 
Stichting ‘De Grijpvogel’/Frans Wuijts/juli 2013 

http://www.huizenzoeker.nl/koop/friesland/oosterwolde/hoogengaardelaan/

