
College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Medemblik 
Postbus 45 
1687 ZG Wognum 

Wognum, 23 april 2012 

Onderwerp: Herplaatsing kunstwerk De Speelwagen 
Contactpersoon: I I . I I . Sloëtjes, tel. 022^-571884 

Geacht college, 

Naar aanleiding van de ophanden zijnde sloop van O B S De Speelwagen. Boogerd 1 in 
Wognum. heeft de Historische Stichting De Cromme Leeek zich hardgemaakt voor behoud en 
herplaatsing van de plastiek van genoemd gebouw. 
De plastiek is ontworpen en gemaakt door de Limburgse kunstenaar Piet Schoenmakers en 
dateert uit 1975. 

De Cromme Leeek. i.e. de commissie Bouwhistorie was, in samenspraak met de gemeente 
Medemblik. bijna rond met herplaatsing van de plastiek aan de zuidgevel van jeugdgebouw 
Everland aan dc Sport laan in Wognum. toen bleek dat dit bij het bestuur en de gebruikers van 
J .C . Everland op onoverkomelijke bezwaren stuitte. 
Er is daarom besloten de plastiek voorafgaand aan de sloop van het schoolgebouw uit te zagen 
en voorlopig op te slaan op de gemeentewerf in Wognum. Dit heeft de commissie 
Bouwhistorie op zaterdag 2 1 april j . 1 . in eigen beheer en in overleg met de gemeente 
verzorgd. 

De plaats waar het kunstwerk het meest tot zijn recht komt is bij het nieuwe onderkomen van 
De Speelwagen in Bloesemgaerde. Als locatie voor herplaatsing komt de groenstrook in 
aanmerking die de speelplaats van de nieuwe school aan de noordzijde afsluit. 
De besturen van De Cromme Leeek. de Kernraad en De Speelwagen hebben allen een grote 
voorkeur voor deze plek. 



Een andere mogelijkheid zou herplaatsing zijn in een nieuw gebouw in de buurt van de locatie 
van de oude Speelwagen aan de Boogerd. Grote nadelen die aan deze oplossing kleven, zijn 
de noodzakelijke langdurige opslag (wanneer wordt daar gebouwd'.') en de bezwaren die 
allerlei belanghebbenden (architect, huurders gebruikers) dan kunnen hebben (zie de 
bovengenoemde reactie van Everland). 

Daarom verzoekt de Historische Stichting De Cromme Leeek het college toestemming te 
geven voor herplaatsing van de plastiek op bovengenoemde locatie bij de nieuwe Speelwagen 
en hel hiervoor benodigde budget beschikbaar te stellen. Om de kosten zo laag mogelijk te 
houden zal ook de herplaatsing zo veel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd worden. 

In afwachting van uw besluit verblijven wij . 

hoogachtend. 

G.M.M. Schouwe-Schouten, secretaris H.H. Sloëtjes. namens de commissie Bouwhistorie 

Bijlagen: 

Foto van het kunstwerk 
Foto van de onthulling van het kunstwerk door burgemeester Commandeur in 1975 
Artikel over de kunstenaar Piet Schoenmakers 
Locatieaanduiding van de voorgestelde plek van herplaatsing 
Werkomschrijving 
Kostenraming ( N B . door meer zelfwerkzaamheid kunnen de kosten aanmerkelijk lager 
uitvallen) 
Schetsen van de benodigde constructie 
Brief van de Kernraad 
Brief van De Speelwagen 

http://www.pietschoenmakers.nl/biografie/


 



 



Het kunstwerk: De Speelwagen 
1. Verwijderen. 
2. Verplaatsen. 
3. Herplaatsen. 

Verwijderen. 
Uitgangspunt voor het verwijderen van het kunstwerk is dat dit plaatsvindt juist voor, of in de 
beginfase van de sloop van de schooi. 
Volgorde van werkzaamheden: 

- Het binnenblad van de muur waaraan het kunstwerk is bevestigd is verwijderd. 
- Het metselwerk boven het kunstwerk wordt ingezaagd en verwijderd 
- Het metselwerk aan de onderzijde van het kunstwerk wordt ingezaagd. De ontstane voe 

wordt op een zestal plaatsen aangestopt met een hardhouten wig. 
- Op twee plaatsen wordt onder de voeg een opening gemaakt van ca. 12x22 cm. 

De h.o.h. afstand komt overeen met de h.o.h. afstand van de lepels van de shovel. 
- De shovel, met op elke lepel een stalen plaat van ca, 10x200x600 mm, wordt voor het 

kunstwerk geplaatst. De lepels met de platen schuiven gedeeltelijk door de opening. 
- Zie detail 1 en 2 
- Het metselwerk met het kunstwerk wordt opgesloten door een viertal houten stijlen. 

Hiertoe worden op elke stalen plaat aan weerszijde van het metselwerk twee stijlen 
geplaatst, aan de onderzijde bevestigd aan een hoekstaal 50x50 mm en aan de 
bovenzijde en aan de bovenzijde aan elkaar gekoppeld d.m.v. een draadstang M10. De 
stijlen aan de buitenzijde worden met vulklossen tegen het metselwerk geplaatst, de 
stijlen aan de binnenzijde worden vlak tegen het metselwerk geplaatst, zo nodig 
opgevuld met enkele wiggen. De stijlen worden aan de bovenzijde gekoppeld aan het 
lirame waaraan ook üe tepeis van de snovet bevestigd zijn. Zie ueuni 5 

- De beide lepels worden los-vast onder het metselwerk met het kunstwerk gedrukt. 
- Het metselwerk aan weerszijde van het kunstwerk wordt losgezaagd. 
- Het kunstwerk kan verplaatst worden. 

verplaatsen. 

Het verplaatsen van het kunstwerk gebeurt met de shovel onder strenge begeleiding van de politie. 

Herplaatsen. 
De commissie acht in overleg twee locaties geschikt om het kunstwerk voor het dorp te behouden. 
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2. Tegen de zuidgevel van het gebouw van Everland aan de Sportlaan 13 
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KERNRAAD WOGNUM 

Wognum, 11 april 2012 

Betreft behoud van het kunstwerk "De Speelwagen" 

Geachte heer Koning, 

Via mails en brieven heeft U ons op de hoogte gehouden van de acties die zijn ondernomen 
om het kunstwerk voor Wognum te behouden. 

Wij begrijpen de argumenten van bestuur en jongerenwerker van Everland. 

We vinden, dat het specifieke monument bij basisschool "de speelwagen" hoort en derhalve 
op of nabij de school "de speelwagen" geplaatst moet worden. 
Een plek elders heeft geen enkele relatie met het oorspronkelijke doel. 

Plaatsing bij de school kan in het plantsoen, zoals U al eerder te kennen gaf maar wellicht is 
ook een optie om het tegen de berging op het schoolplein aan te brengen. 

Wij, de Kernraad van Wognum, ondersteunen uw initiatief en we rekenen op de medewerking 
van schoolbestuur en Gemeentebestuur. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Koot, secretaris kernraad Wognum, tel 0229-578006 
p/a Hoornseweg 11 1687ND Wognum. 
E-mail: dorpsraadwognum@quicknet.nl 



O.B.S. DE SPEELWAGEN 
Conferencelaan 1 1687 RA Wognum. 
Postbus 67 1687 ZH Wognum. 
Tel. 0229 - 571837 
E-mail info@speelwagen.nl 

Wognum, 23 april 2012. 

Aan gemeente Medemblik. 

Betreft: herplaatsing oud logo de Speelwagen. 

Geachte meneer of mevrouw, 

Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor het volgende. 
Op zaterdag 21 april hebben de mensen van historische vereniging De Cromme Leek, het 
oude logo dat in de vorm van een groot reliëf kunstwerk aan de muur van ons voormalige 
schoolgebouw aan de Boogerd was bevestigd, onbeschadigd kunnen verwijderen. Het is 
tijdelijk opgeslagen op uw gemeentewerf. 

Achter de schermen is overleg geweest over een nieuwe plek in het dorp. Er zijn enkele opties 
genoemd waarvan sommige ook weer zijn afgewezen. 
Hierbij wil ik u laten weten dat de ouders en de leerkrachten van de Speelwagen het erg op 
prijs zouden stellen wanneer het kunstwerk een plaats zou kunnen krijgen in de groenstrook 
aan de rand van het speelplein bij ons nieuwe gebouw aan de Conferencelaan. 
Wij zijn van mening dat het hoort bij onze school en dat het na 37 jaar op de vorige locatie te 
hebben gestaan, nu hopelijk nog eens net zo lang een plaats mag krijgen bij de nieuwe 
Speelwagen. 

Hoogachtend, 

C.W. Gommers (dir.) 


