
Muurschildering Sociaal Plein Crabbehof
briefing kunstenaars | 8 maart 2022

WAAROM?

Aanleiding
In de wijk Crabbehof wordt door diverse partners en bewoners gewerkt aan een Sociaal Plein 
aan de Savornin Lohmanweg. Een muurschildering op de kopgevel van Pip & Zo zou er echt 
een vrolijk, herkenbaar en aantrekkelijk plein van kunnen maken om meer te verblijven en 
elkaar te ontmoeten. Dit is de briefing voor de muurschildering.

Doelen
De doelen voor het maken van de muurschildering zijn:

 het wat saaie en grijze gebied vrolijk, aantrekkelijk en herkenbaar maken om zo meer 
te verblijven en ontmoeting te bevorderen;

 culturele krachten, talenten en wensen van bewoners, organisaties, ondernemers uit de
wijk ontdekken en betrekken;

WAAR?

Het te ontwikkelen Sociaal Plein ligt tussen De Savornin Lohmanweg en Donkerstraat. Aan de 
ene kant zit Bibliotheek Aanzet en Trefpunt De Nieuwe Stoof aan de andere kant Wijk voor 
Wijk en Speelotheek Pip & zo. De Savornin Lohmanweg doorkruist het plein, verder is er vooral
ruimte voor parkeren, kledingkraam op dinsdagen, zitjes voor de deur bij Pip & Zo en Wijk 
voor Wijk en weinig groen. Tegenover de kopgevel waar een muurschildering moet komen zit 
een apotheek met drie dichte ramen aan de achterkant. Eigenaar van de muur voor de 
muurschildering is Cees van der Poel. 

De drie dichte ramen van apotheek zijn elk 143 x 155 cm (breedte x hoogte).
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Foto’s: Google map & Lotti Hesper | Artist impression & plattegrond: Wijk voor Wijk
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Aan de maten kunnen geen rechten ontleend worden.

Sociaal Plein
Eind 2021 heeft de sociale onderneming Wijk voor Wijk in opdracht van gemeente Dordrecht 
onderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden om de parkeerplaats aan de voorzijde 
om te toveren naar een groen en Sociaal Plein. In verbinding met bewoners en partners, zoals 
speelotheek Pip & Zo, Bibliotheek Aanzet locatie Crabbehof en Buurtwerk Dordrecht. Een 
muurschildering op de kopgevel zal een belangrijk onderdeel zijn van de aankleding van het 
plein. De muurschildering zou zelfs de hoek om kunnen gaan en op straat kunnen doorlopen in
een regenboogzebra. Het uitgebreide rapport met diverse input van bewoners, kinderen en 
organisaties uit de buurt is te lezen via site van Lotti Hesper. Naar verwachting start de uitvoering 
van het plein nog voor zomer 2022.

Gewenste plattegrond nieuwe situatie Sociaal Plein
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artist impression Sociaal Plein

WAT?

Het realiseren van een muurschildering ± 7,8 x 9,75 m (breedte x hoogte). Dit is ± 76 m2. 
Ontwerp door een n.t.b. Dordtse kunstenaar.

Concept kunstwerk
Het concept voor de kunst van de muurschildering is:

 de kunst doet iets met de thema's kleurrijk, speels, ontmoeting, groen en 
duurzaamheid in de breedste zin van het woord;

 de kunstenaar betrekt op een actieve manier mensen uit directe omgeving bij zijn/haar 
kunst zodat een community-art ontstaat. Denk aan bewoners/kinderen/medewerkers 
die meedoen aan ontwerp, uitvoering of ideeën/dichtregels van deze mensen in het 
ontwerp verwerken etc.

 de kunst mag de hoek om gaan op bakstenen muur, iets doen met de rolluiken van Pip 
& Zo en Wijk voor Wijk en mogelijk een schildering op straat (bijvoorbeeld 
regenboogzebra om de twee overkanten meer met elkaar te verbinden. Ramen van 
bibliotheek zou iets op kunnen met dichtregels o.i.d. Drie dichte ramen aan achterkant 
van apotheek kunnen mogelijk ook betrokken worden in het kunstwerk;

 de kunst sluit aan bij de kleurstelling en architectuur van de omgeving;
 alleen professionele kunstenaars uit Dordrecht of kunstenaars die een nauwe band met 

Dordrecht kunnen aantonen kunnen meedoen.
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HOE?

Uitvoering
De voorkeur gaat uit naar een muurschildering met verf op de bakstenen in verband met de 
kosten. De verf is uv-bestendig, op latexbasis en waarschijnlijk Lucite Housepaint. Daarmee 
zou de kleurechtheid 7 jaar goed moeten blijven. Voordeel is dat de muur op het westen ligt, 
dus er komt alleen directe avondzon op. Bij een muurschildering dient de kunstenaar zelf 
zijn/haar ontwerp op de betreffende gevel te schilderen of daar iemand voor in te huren.

Voor de uitvoering zal met een hoogwerker gewerkt worden.

Selectie kunstenaar
Er zullen eerst portfolio’s en een eventuele ideeschets opgevraagd worden bij Dordtse 
kunstenaars via het netwerk en social media van de diverse partners. Ook gaat er een 
persbericht uit. Een selectiecommissie kiest uit de ingediende stukken welke drie tot vijf 
kunstenaars voor een nadere kennismaking op gesprek kunnen komen. Daarna kiest de 
selectiecommissie de definitieve kunstenaar. 

De selectiecommissie zal bestaan uit (wijzigingen voorbehouden):
 eigenaar Cees van der Poel
 Barbara Saarloos van Wijk voor Wijk
 Bianca Pipping van Pip & zo
 wijkmanager Anka Muller van gemeente Dordrecht
 1 of 2 bewoners uit de wijk Crabbehof
 projectleider Lotti Hesper

Selectiecriteria
De selectiecriteria zijn zoals genoemd bij ‘concept kunstwerk’ en verder:

 artistieke kwaliteit;
 uitvoerbaarheid;
 kosten materialisering.

Vergunningen
Voor een muurschildering is geen vergunning nodig. Wel dient het ontwerp voorgelegd te 
worden aan de welstandcommissie. Zij bekijken alleen of het geen welstandsexces (te felle 
kleuren die niet passen in omgeving, scheldwoorden e.d.) zou kunnen worden en of de 
bewoners die op de muurschildering kijken betrokken zijn. 

In te dienen stukken
Bij het indienen van portfolio’s ontvangen wij graag digitaal (per mail/We-transfer naar Lotti 
Hesper):

 foto’s van eerder gemaakt werk dat aansluit bij het concept voor het kunstwerk 
(max 5 x A4 en max 10MB);

 CV
 eventuele artist impression van de gevel met je eerste idee (download de gevelfoto via 

site Lotti Hesper)

Budget 
 honorarium indienen portfolio’s door kunstenaars € 0,-;
 honorarium gekozen kunstenaar ontwerp € 900,- ex btw;
 honorarium begeleiding uitvoering door kunstenaar ± € 2.000 ex btw. Definitief 

honorarium voor uitvoering wordt vastgesteld n.a.v. ingediende ontwerp;
 verf, hoogwerker wordt geregeld en bekostigd door Lotti Hesper. De kunstenaar dient 

zelf kwasten, rollers, afdekplastic e.d. te betalen.

De financiering van deze muurschildering is voor een klein deel rond. Er zal nog zo’n € 9.000,- 
op te halen zijn via subsidie/fondsen/sponsoring. Dit organiseert projectleider Lotti Hesper 
i.s.m. de gekozen kunstenaar.
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Definitief ontwerp
De gekozen kunstenaar wordt 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.

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

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

WIE?

Doelgroep
De doelgroepen van het Sociaal Plein zijn:

 (Oudere) wijkbewoners, op zoek naar sociale contacten en ontmoeting;
 Kinderen die graag samen willen spelen of bewegen;
 Bewoners die graag samen bezig zijn, bijvoorbeeld handwerken of een mozaïek bank 

maken, met groen bezig zijn, met hun handen werken (upcycling);
 Bewoners (jong en oud) die samen activiteiten willen organiseren in de buitenlucht, 

bijvoorbeeld dansen, muziek, bewegen of samen koken en eten. 

Eigenaar Cees van der Poel
Cees van der Poel heeft divers vastgoed in Dordrecht waaronder de Albert Heijn in Wielwijk. 
Hij wil een bijdrage aan de muurschildering door te zorgen voor een verzorgde uitstraling van 
de rest van het pand zoals geverfde boeidelen, uitstekende betonnen delen etc.

Wijk voor Wijk
Wijk voor Wijk is een sociale onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
begeleidt in het optimaliseren van hun talenten en mogelijkheden. Medewerkers doen 
praktische werkzaamheden in de wijk, ontwikkelen zich en vinden hierdoor aansluiting in de 
samenleving. Met elkaar voor de wijk! Gevestigd aan Sociaal Plein waar muurschildering moet 
komen. www.wijkvoorwijk.nl 

Pip & Zo
Speelotheek Pip & zo leent speel- en spelmateriaal uit dat aansluit bij de ontwikkelingsfase van
een kind. Daarnaast geeft de speelotheek informatie over spelen en speelgoed en organiseren 
we diverse activiteiten. Pip & zo is actief met speelotheek, speelgoedbank, 2e hands 
speelgoedwinkel en zit aan het Sociaal Plein waar muurschildering moet komen. 
www.pipenzo.nl & www.speelgoedbankdrechtsteden.nl 

Gemeente Dordrecht
Dordrecht wil groeien naar 140.000 inwoners om ook in 2030 een vitale en aantrekkelijke stad
te zijn. Wij maken Dordt sterker. 
https://cms.dordrecht.nl/Onze_stad/Overzicht_Onze_stad/Agenda_Dordrecht_2030/
Agenda_Dordrecht_2030_uitgelegd_via_infographic 
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Cultureel ondernemer Lotti Hesper maakt verwaarloosde plekken mooi

In 2007 begon Lotti, opgeleid als architect, in Delft met ‘Kunztwerketalagetochten’, raamkunst 
in de Kromstraat. Inmiddels zijn er meer dan 75 plekken mooi gemaakt, vooral in Delft, 
Delfshaven en Dordrecht. Van brievenbussen met foto’s van vroeger tot veertien 
muurschilderingen van tien bij tien meter in de Vogelbuurt in Dordrecht. En van wisselende 
exposities op schuttingdelen van Bram’s frietbakker tot tien gevellijsten met thema trots in 
Delfshaven. Ook is ze oprichter en projectleider bij landelijke Stichting Brugwachtershuisjes 
voor nieuw leven in lege brugwachtershuisjes. Dit alles doet Lotti in samenwerking met 
bewoners, ondernemers, woningcorporaties, gemeentes, lokale stichtingen en fondsen. 
Ideeën, talenten en trots van bewoners zijn belangrijke ingrediënten voor haar projecten.  
Sinds 2013 woont Lotti in Dordrecht met haar man Paul en kinderen Isabel (2010) en Ruben 
(2013). Meer info: www.lottihesper.nl & www.brugwachtershuisjes.nl  

Buurtwerk Dordrecht
Van Crabbenhof tot Sterrenburg en van Centrum tot Nieuw-Krispijn: Buurtwerk Dordrecht kom
je in heel Dordrecht tegen. Wij verbinden mensen met elkaar, ondersteunen 
bewonersinitiatieven, helpen je inzicht in je financiële situatie te krijgen, maar zijn er ook 
gewoon een kop koffie en een luisterend oor. Onze Buurtwerkers zijn altijd nieuwsgierig naar 
jouw ideeën. In Crabbehof zit Buurtwerk in de Trefpunt De Nieuwe Stoof aan het Sociaal Plein 
bij de te ontwikkelen muurschildering. www.buurtwerkdordrecht.nl 

Bibliotheek Aanzet
De Bibliotheek AanZet werkt vanuit haar missie: de juiste informatie, inspiratie en 
vaardigheden voor iedereen om optimaal deel te nemen aan de samenleving. Locatie 
Crabbehof van bibliotheek Aanzet bevindt zich aan Sociaal Plein waar muurschildering moet 
komen. www.bibliotheekaanzet.nl 

Ntb Dordtse kunstenaar

WANNEER?

Inleveren portfolio & CV : uiterlijk 31 maart 2022
Selecteren kunstenaar : week van 4 april 2022
Fondsenwerving & uitwerken ontwerp : april, mei 2022
Streven uitvoering : juni, juli 2022
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