
Briefing Vogelkunst II: Adelaarstraat kunststraat
Dordrecht, 4 mei 2017

Vogelkunst Amy Boekhoudt Buizerdstraat Vogelkunst Vincent Monshouwer Havikstraat

WAAROM?

Aanleiding
De komende 10 jaar zal de Vogelbuurt flink vernieuwd worden door Woonbron in 
samenwerking met de Gemeente Dordrecht en bewoners en ondernemers uit de buurt.
De aanpak bestaat uit een fysiek programma met een combinatie van nieuwbouw, groot 
onderhoud, sloop en verkoop. Daarnaast is er een sociaal programma in de maak. Broedplaats 
Het Vogelnest stimuleert, faciliteert ontmoeting, verwondering, kunst, cultuur en groen. Recent
heeft Broedplaats Het Vogelnest drie muurschilderingen laten maken door de Dordtse 
kunstenaars Amy Boekhoudt, Hanno de Man en Vincent Monshouwer op de te slopen flats aan 
de Havikstraat en Buizerdstraat. Deze muurschilderingen zijn heel positief ontvangen. Daarom 
wil Het Vogelnest nog zes muurschilderingen realiseren op zes portiekflats in de Adelaarstraat. 
De Adelaarstraat wordt daarmee de kunststraat van de Vogelbuurt in Dordrecht met acht 
kunstwerken van elk zo'n 100 m2.

Doelen
• de Vogelbuurt positief en creatief op de kaart te zetten van Dordrecht;
• zes grauwe en anonieme portiekflats een mooie en creatieve uitstraling te geven; 

daarmee de leefbaarheid en veiligheidsbeleving positief beïnvloeden; 
• buurtbewoners en -ondernemers, jongeren en creatieven te betrekken bij de 

metamorfose van de Vogelbuurt.
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WAAR?

Fysieke aspecten
De Vogelbuurt ligt tussen de Bankastraat, Oranjelaan, Noordendijk en Molenvliet. Het is een 
goed bereikbare woonbuurt met veel groen aan de randen en met redelijk goede 
voorzieningen. De buurt ligt op 10 minuten fietsen vanaf het station, ligt nabij de oude 
binnenstad en diverse culturele voorzieningen (Energiehuis, schouwburg Kunstmin, Villa 
Augustus, bioscoop Kinopolis). De buurt heeft een typische vijftiger jaren stedenbouwkundige 
structuur en bouwstijl, met een groot percentage verouderde portiekwoningen en (goedkope) 
eengezinswoningen. In de Vogelbuurt staan 1127 woningen, waarvan 996 in eigendom van 
Woonbron. Dit zijn 512 portiekwoningen en 284 eengezinswoningen. 131 woningen zijn 
particulier bezit. 

            Vogelkunst Hanno de Man
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Snipstraat Pluvierstraat

Kokmeeuwstraat Roerdompstraat

Wouwstraat Valkstraat

Diverse portiekflats worden momenteel grondig gerenoveerd met onder meer nieuw 
schilderwerk aan de buitenkant. Het gaat onder andere om de portiekflats met de blauwe 
lijnen op de plattegrond. De portiekflats met de groene en gele lijnen op de plattegrond zullen 
uiteindelijk gesloopt gaan worden. De verwachte planning van de sloop is maart 2017 
Havikstraat, maart 2018 Buizerdstraat, maart 2019 Wouwstraat, maart 2020 Valkstraat.
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Afmetingen renovatiegevel Snipstraat, Pluvierstraat,        Afmetingen gevel Wouwstraat en Valkstraat

Kokmeeuwstraat en Roerdompstraat

Sociale aspecten
In sommige straten in de Vogelbuurt ontstaat sociale druk door de snel veranderende 
bevolkingsopbouw, de diversiteit aan culturen, de samenstelling van huishoudens, de behoefte 
om te verhuizen en de meervoudige individuele problematiek achter de voordeuren. Er moet 
voortdurend aandacht besteed worden aan de wijze van bewoning, het gebruik van de 
openbare ruimte, de tolerantie, onderlinge contacten en beheersing van de Nederlandse taal.

De Vogelbuurt heeft voor een deel de kenmerken van een doorsnee volksbuurt. Een aantal 
bewoners hebben echter niet veel met elkaar. Dat geldt zowel op portiek-en straatniveau als 
op buurtniveau. Opvallend veel buurtbewoners hebben een leefstijl die eenzijdig gericht is op 
contacten met mensen in de eigen groep. De beperkte sociale samenhang heeft een negatieve 
impact op onder meer de veiligheid(beleving) en op prettig samenwonen zonder overlast. Met 
Vogelkunst II: Adelaarstraat kunststraat willen een positieve bijdrage leven aan de 
veiligheidsbeleving.
Bron: Sociaal Programma Vogelbuurt 2015-2018

WAT?

Concept
Het concept van het kunstproject is: 

• Adelaarstraat = kunststraat. Op alle kopgevels van de portiekflats komt een 
muurschildering. 

• de kunst doet iets met het thema's vogels, natuur in de breedste zin van het woord;
• bij voorkeur wordt er een community art kunstwerk gemaakt. Achterliggend doel is dat 

bewoners en ondernemers uit de directe omgeving zich daarmee betrokken en trots 
voelen op de nieuwe kunst. Community art houdt in: de kunst slaat een brug met de 
samenleving.* Dit kan bijvoorbeeld door bewoners te betrekken bij het ontwerp en/of 

**Bron: Twaalfhoven, Anita, Boekman 82, http://www.boekman.nl/sites/default/files/downloads/free_downloads/BM
%2082_redactioneel.pdf
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uitvoering, portretten van bewoners op de muur, bewoners die op een andere manier 
een bijdrage leveren.

• afwisseling tussen professionele en amateur kunstenaars;
• alleen Dordtse kunstenaars/creatieven kunnen meedoen; bij voorkeur ook drie 

kunstenaars uit de Vogelbuurt;

Uitvoering
Woonbron zorgt dat de kopgevels van de portiekflats van de Snipstraat, Pluvierstraat, 
Kokmeeuwstraat en Roerdompstraat aan de Adelaarstraatzijde weer spik en span zijn met 
nieuwe lagen verf via hun schildersbedrijf. Meestal is dit een lichtblauwe kleur. Daarover 
organiseert Broedplaats Het Vogelnest nieuwe kunst waarbij nog een deel van het lichtblauw 
zichtbaar blijft. De verf is uv-bestendig en krijgt nog een laag vernis. Daarmee zou de 
kleurechtheid 7 jaar goed moeten blijven. Daarbij is het een voordeel dat deze gevels naar het
het noorden gericht staan, dus krijgen weinig direct zonlicht krijgen. 

Broedplaats Het Vogelnest organiseert twee muurschilderingen op de twee kopgevels van de 
Wouwstraat en Valkstraat aan de Adelaarstraatzijde. Waarschijnlijk is één laag latex als 
ondergrondverf voldoende. Daaroverheen komt dat via spuitbussen of verf met rollers/kwasten
het kunstwerk.

Kunstenaars dienen hun ontwerp zelf op de betreffende gevel te schilderen of daar iemand 
voor in te huren.

Selectie kunstenaars
Dordtse kunstenaars en creatieven kunnen een schetsontwerp indienen voor de zes kopgevels.
Er is ruimte voor vier amateurkunstenaars en twee professionele kunstenaars. Een 
selectiecommissie kiest de zes definitieve kunstenaars. Deze kunstenaars krijgen een 
honorarium voor het ontwerp waarbij er een verschil is tussen amateurkunstenaar of 
professionele kunstenaar. Daarnaast worden de materiaalkosten betaald en is er voor 
professionele kunstenaars een honorarium voor het schilderen van de kunst op de gevels. De 
commissie bestaat uit 2 bewoners/ondernemers uit de Vogelbuurt, Woonbron, gemeente 
Dordrecht en Ifor Schrauwen en Lotti Hesper van Het Vogelnest. Door de vraag voor een 
schetsontwerp Dordrechtbreed te trekken in plaats van meteen zes kunstenaars aan te wijzen,
bevordert Vogelkunst dat meer mensen positief en creatief betrokken raken bij de Vogelbuurt.

HOE?

Selectiecriteria
• de kunst doet iets met het thema's vogels en/of natuur in de breedste zin van het 

woord;
• alleen Dordtse kunstenaars/creatieven kunnen meedoen; bij voorkeur ook drie 

kunstenaars uit de Vogelbuurt als de artistieke kwaliteit voldoende is;
• community art kunstwerk: de brug die het kunstwerk maakt met bewoners en 

ondernemers uit de directe omgeving, in breedste zin van het woord;
• op de flats van de Snipstraat, Pluvierstraat, Kokmeeuwstraat, Roerdompstraat blijft bij 

voorkeur een deel van de lichtblauwe achtergrond zichtbaar;
• artistieke kwaliteit;
• uitvoerbaarheid.
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In te dienen stukken:
• artist impression van de betreffende gevel en naam straat van gekozen gevel 

(download als basis één van de foto's op onze website)
• toelichting schetsontwerp (maximaal 200 woorden)
• CV

Budget kopgevels Wouwstraat & Valkstraat
• voor amateurkunstenaars 
• honorarium € 500,- ex btw per gevel
• materiaalkosten maximaal € 500,- ex btw per gevel, via declaratie met originele 

bonnen
• een hoogwerker wordt door ons geregeld en bekostigd

Budget kopgevels Snipstraat, Pluvierstraat, Kokmeeuwstraat, Roerdompstraat
• 2 kopgevels voor amateurkunstenaars, 2 kopgevels voor professionele kunstenaars
• honorarium ontwerp & uitvoering € 500,- ex btw per gevel voor amateurkunstenaars
• honorarium ontwerp € 1500,- ex btw per gevel voor professionele kunstenaars
• honorarium uitvoering € 1000,- ex btw per gevel voor professionele kunstenaars
• materiaalkosten maximaal € 750,- ex btw per gevel, via declaratie met originele 

bonnen
• een hoogwerker wordt door ons geregeld en bekostigd

Definitief ontwerp
De gekozen kunstenaars worden gevraagd een definitief getekend of digitaal ontwerp te 
maken. Binnen deze opdracht wordt onder finaal getekend of digitaal ontwerp verstaan het 
aanleveren van het volgende:

• een print of schets op minimaal A3 formaat.
• de print heeft voldoende pixeldichtheid, het beeld is scherp en helder van kleur.

In beide gevallen biedt het beeld een blik op het eindresultaat.

Het Vogelnest en de selectiecommissie kunnen een verzoek doen tot aanpassingen in het
ontwerp. Bijvoorbeeld omdat wij de ervaring hebben dat sommige ideeën minder goed werken
dan andere. Denk aan het toepasssen van een andere achtergrondkleur. Natuurlijk gaat dit in 
overleg met de ontwerper. Als je meedoet ga je ermee akkoord dat je je ontwerp aanpast 
wanneer daar volgens Het Vogelnest, binnen redelijkheid, aanleiding voor is.

Communicatie
De communicatie wordt geregeld via persberichten, onze website en social media. Daarnaast 
krijgt ieder kunstwerk een naambord met meer info over de kunst en de partners die dat 
kunstwerk hebben mogelijk gemaakt.

WIE? 

Doelgroep
De doelgroepen van het project zijn:

• buurtbewoners en -ondernemers uit de  Vogelbuurt
• Dordtse kunstenaars & creatieven
• andere betrokkenen/belanghebbenden uit de buurt als: Gemeente Dordrecht, 

woningcorporatie Woonbron, kunst- en cultuurinstellingen, scholen
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Partners

Broedplaats Het Vogelnest www.hetvogelnest.org 
Broedplaats Het Vogelnest in Dordrecht is een project van Stichting voor de Werkplaats. Het 
Vogelnest is in 2016 opgericht door kwartiermakers Lotti Hesper en Ifor Schrauwen en Robis 
Koopmans. Samen met Woonbron, die 5 (sloop)portiekwoningen beschikbaar heeft gesteld en 
de gemeente Dordrecht, delen de initiatiefnemers de ruimte met de buurt.

De doelen zijn:

• een positief imago van de Vogelbuurt 
• versterken van saamhorigheid in de wijk 
• een permanente buurtkamer voor en door de Vogelbuurt in 2020 
• mooier en creatiever maken van de buurt door ideeën en talenten van bewoners in te 

zetten 

Woonbron www.woonbron.nl 
Woonbron is een wooncorporatie met 45.000 woningen en  4.000 overige vastgoedeenheden 
in Rotterdam, Spijkenisse, Delft en Dordrecht. Wonen is een basisbehoefte. Zij zorgen voor 
goed en betaalbaar wonen voor huishoudens met een smalle beurs. Kwetsbare mensen kunnen
op ons rekenen. 

Subsidie Wijkwensen: Gemeente Dordrecht

Sponsor: Riwal hoogwerkers    www.riwal.com 

Sponsor: Firma Vogel KB http://vogel-bv.nl/ 
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WANNEER?

Wat? Wanneer?

Uiterlijke indiendatum schetsontwerpen 16 mei 2017

Keuze maken selectiecommissie week 22 mei 2017

Uitwerking ontwerp, start uitvoering mei, juni 2017

Oplevering juni, juli 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN

Beschikbaarheid van de inzendingen en het winnende ontwerp
Alle inzendingen blijven na de wedstrijd gedurende een half jaar ter beschikking van
Het Vogelnest. De inzendingen worden alleen gebruikt om over de resultaten en het verloop 
van het project te communiceren. Voor zover Het Vogelnest publiciteit wil geven aan de 
resultaten van de wedstrijd, heeft zij de bevoegdheid gedurende deze termijn de inzendingen 
te publiceren of te exposeren, zonder de deelnemers daartoe vergoeding schuldig te zijn.
De winnende ontwerpers stellen hun bestanden voor onbepaalde termijn en volledig
ter beschikking aan Het Vogelnest, zodat deze de ontwerpen kan gebruiken op alle
communicatiemiddelen die zij geschikt acht, ook buiten de eerder geformuleerde on- en
offline toepassingen. Denk hierbij aan kalenders, ansichtkaarten, routeboekje en andere
communicatieuitingen.

Planning 
Het Vogelnest behoudt zich het recht voor om winnaars in staat te stellen hun ontwerp binnen
twee weken aan te passen naar een uitvoerbaar ontwerp. Winnaars die zich niet aan de
planning houden kunnen worden uitgesloten van deelname. Het Vogelnest kan in dat geval de
vergoeding terugvorderen. Dit geldt ook voor winnaars die zich niet houden aan de gestelde
produktietermijn voor het ontwerp.

Communicatie
Het is deelnemers, juryleden en andere partijen die bij de uitvraag betrokken zijn niet
toegestaan in de publiciteit te treden over het verloop en de uitslag van de uitvraag,
voordat Het Vogelnest dit gedaan heeft.

Staken
Het Vogelnest behoudt zich het recht voor te allen tijde de uitvraag geheel of gedeeltelijk te 
staken of op te schorten, zonder dat daartoe een verplichting tot kostenvergoeding aan de 
inzenders ontstaat.
Dit is omdat er zich situaties kunnen voordoen waarover wij geen controle hebben.
Budgetten kunnen vervallen of het weer is te slecht om aan de lijsten te werken om maar twee
voorbeelden te noemen. Met inzenden op de uitvraag verklaren de deelnemers zich 
onvoorwaardelijk akkoord met alle voorwaarden en bepalingen.
Het Vogelnest mag ten alle tijde besluiten het gebruik van het gekozen ontwerpen te staken, 
en is daarvoor geen verantwoording of financiële tegemoetkoming schuldig aan de winnaar.
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CONTACTGEGEVENS

Broedplaats Het Vogelnest
Buurtkamer: Buizerdstraat 64 | 3312 TG Dordrecht | www.hetvogelnest.org

Projectleider Vogelkunst: Lotti Hesper 06-4421 5656 & post@lottihesper.nl

9 van 9

mailto:post@lottihesper.nl
http://www.hetvogelnest.org/

