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Uitvraag kunstwerk Stellendam 
 

Inleiding 
In de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee worden eilandelijke cultuurhistorische 
belevingswaarden in een streekherkenbaar verhaal geaccentueerd, ontwikkeld en 
verbonden. Dit verhaal gaat over het overleven van en leven met het water, als vriend en 
vijand. 
 
De oude haven van Stellendam, die ooit zo bedrijvig was en nu verstild, en die met het 
havenkanaal een binnenhaven is geworden, afgesloten van de zee, maakt onderdeel uit van 
de Erfgoedlijn. Om de beleving van deze locatie te vergroten hebben de dorpsraad 
Stellendam, de provincie Zuid-Holland en gemeente Goeree-Overflakkee de wens om een 
kunstwerk, geïnspireerd op de geschiedenis van deze omgeving, te plaatsen nabij de 
zogenaamde kompasroos, de steiger, brug en het botenhuisje. Het kunstwerk dient te 
passen in het hieronder weergegeven landschappelijk schetsontwerp. De locatie is 
weergegeven met de rode cirkel: nabij het zitelement.  
 

 

*Z0CBC45CD2A*  
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In dit document staat beschreven wat de ideeën bij dit kunstwerk zijn. De provincie, 
gemeente en dorpsraad Stellendam nodigen namens de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee 
kunstenaars woonachtig op Goeree-Overflakkee uit hier een creatieve invulling aan te 
geven. 
 
Achtergrond: oude haven Stellendam 
In 1782 bij de stichting van Stellendam in de Eendrachtspolder wordt in het verlengde van de 
Voorstraat over de dijk een haven aangelegd met een kade. Door latere inpolderingen komt 
de haven steeds verder van zee te liggen en ontstaat een havenkanaal. Onder de 
Eendrachtsdijk door lopen twee doorlaten die het overtollige water van de Eendrachtspolder 
op de haven loost. Over de rechter uitwateringssloot ligt een brug.  
 
De haven en het dorp groeien in de 19e eeuw gestaag. De haven wordt vanwege de 
strategische ligging een belangrijke visserijhaven langs de Nederlandse kust. De bevolking 
van Stellendam legt zich toe op de garnalenvisserij. Rond 1930 hadden 56 schepen 
Stellendam als thuishaven. In de haven lagen botters, kotters, hengsten, blazers en jachten 
afgemeerd. De meeste vissers hadden blazers. De vissers voeren dicht langs de 
Noordzeekust op zoek naar garnalen. De vissers voeren rond de eilanden in Zuidwest-
Nederland maar trokken ook verder naar IJmuiden en Den Helder. Ze bleven tot wel vier 
weken op zee. Bij terugkeer werd de garnalenvangst van boord gehaald en naar een van de 
zes pellerijen gebracht. De gepelde garnalen werden weer uitgevoerd naar België en 
Engeland. Na het pellen werden de te kleine garnalen en de schalen gedroogd en als 
kippenvoer verkocht. 
 
In de haven legden enkele beurtschippers aan en ook het passagiersschip de Vooruitgang. 
In de zomer werd veel hooi uitgevoerd en in het najaar suikerbieten.  
 

   
 
De havenkom van Stellendam wordt, dankzij bijdragen van de dorpsraad Stellendam, 
gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie in het kader van de Erfgoedlijn 
Goeree-Overflakkee verbeterd. De ruimtelijke kwaliteit van de inrichting wordt versterkt en de 
recreatieve waarde vergroot door aanleg van picknickbanken, opknappen van de brug en het 
aanpakken van het groen. De wens bestaat om een kunstwerk te plaatsen dat relateert aan 
de geschiedenis van de haven. Het verzorgen van een gastles op de basisscholen van 
Stellendam over het kunstwerk door de kunstenaar, maakt onderdeel uit van de 
uitvraag/opdracht.  
 
Randvoorwaarden 
Voor het kunstwerk gelden ten minste onderstaande randvoorwaarden: 
 

1. Gerealiseerd wordt een vrijstaand kunstwerk aan de haven nabij de kompasroos, 
steiger, brug en botenhuisje; 
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2. Het kunstwerk is conceptueel ingebed binnen de historische context, en versterkt de 
zichtbaarheid en beleefbaarheid van het erfgoed - de cultuurgeschiedenis - van 
Goeree-Overflakkee, en Stellendam in het bijzonder; 

3. Hoogte van het kunstwerk: mens-hoog, te weten circa 1.70-2.00 meter; 
4. Materiaal: naar keuze van de uitvoerder, met uitzondering van cortenstaal, hout en 

glas in verband met esthetiek, bestendigheid en duurzaamheid; 
5. Het kunstwerk wordt niet verlicht; 
6. Het kunstwerk is vandalisme-proof; 
7. Het kunstwerk is bestendig tegen harde wind en winterse neerslag; 
8. Uitvoerder geeft 5 jaar garantie bij normaal gebruik. In regulier beheer en onderhoud 

wordt voorzien door de buitendienst van de gemeente Goeree-Overflakkee. Bij 
beschadiging binnen de eerste 5 jaar (met uitzondering van beschadiging door 
vandalisme en extreem weer) voorziet de uitvoerder in reparatie dan wel vervanging; 

9. Het kunstwerk mag geen obstakel voor doorgaand verkeer vormen en niet voor 
gevaar zorgen; 

10. De gemeente verzorgt de fundering in overleg met de uitvoerder; 
11. Indien een vergunning nodig is vraagt de gemeente deze in overleg met de uitvoerder 

aan. Uitvoerder is verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde tekeningen 
en beschrijvingen; 

12. De gemeente verzorgt de plaatsing in overleg met de uitvoerder; 
13. De uitvoerder dient woonachtig te zijn op Goeree-Overflakkee; 
14. Realisatie uiterlijk 31-12-2021. 

 
Budget 
Het maximaal beschikbare budget bedraagt € 15.000,00 exclusief btw. Hier zit bij 
inbegrepen: 
 Schetsontwerp; 
 Definitief ontwerp;  
 Personeelskosten; 
 Materiaal;  
 Uitvoering;  
 Plaatsing;  
 Onvoorziene kosten. 

 
Nb. Voor deelname aan de schetsontwerp- en definitieve ontwerpfase ontvangt u geen 
vergoeding.  
 
Procedure 
Geïnteresseerde kunstenaars worden uitgenodigd in de eerste ronde een voorstel middels 
een schetsontwerp en korte beschrijving/motivatie inclusief prijsopgave en een portfolio 
digitaal in te dienen bij Martijn Lambert, beleidsadviseur Erfgoed en Cultuur bij gemeente 
Goeree-Overflakkee, via m.lambert@ggo.nl. Onderstaande definitie van een schetsontwerp 
wordt gehanteerd: 
 
Een schetsontwerp geeft de opdrachtgever inzicht in wat de kunstenaar voor ogen staat met 
betrekking tot de vormgeving, materiaalkeuze, kleur en textuur en de inpassing in de 
omgeving van het te realiseren kunstwerk; en kan bestaan uit tekeningen, collages 
maquettes en modellen en een schriftelijke toelichting. Ook geeft het een heldere begroting 
van de kosten en een tijdsplanning.  

Uit alle ingediende voorstellen wordt door een hiervoor ingestelde jury maximaal 3 
voorstellen geselecteerd. De kunstenaars die op basis van het schetsontwerp door de jury 
zijn geselecteerd, worden uitgenodigd hun schetsontwerp uit te werken in een definitief 
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ontwerp.1 Via de Nieuwsbrief van de dorpsraad Stellendam wordt de inwoners van 
Stellendam gevraagd een van de uitgewerkte ontwerpen te kiezen, waarna tot realisatie 
wordt overgegaan. Betaling vindt plaats in 2 delen, t.w. 50% bij gunning en 50% bij 
oplevering. 
 
Onderstaande definitie van een definitief ontwerp wordt gehanteerd: 
 
Het definitief ontwerp is een specifieke uitwerking van het schetsontwerp, en kan bestaan uit 
werktekeningen op grotere schaal, constructiedetails en berekeningen. Een definitieve 
begroting gebaseerd op offertes, een uitvoeringsplan (wie voert wat uit), en een voorstel voor 
de planning. 
 
Jury en beoordeling 
De beoordelingsjury wordt gevormd door (een afvaardiging) van de volgende partijen: 
 
 Provincie Zuid-Holland; 
 Gemeente Goeree-Overflakkee; 
 Dorpsraad Stellendam; 
 Visserijvereniging Zuid-West 
 Onafhankelijk kunstenaar/kunstdocent; 
 Basisscholen van Stellendam; 

 
De jury beoordeelt de schetsontwerpen op basis van de volgende puntentelling en criteria: 
 
 Voldoet bovenmatig / Draagt goed bij:    5 punten 
 Voldoet standaard / Draagt enigszins bij:                         3 punten 
 Voldoet niet / Draagt niet bij:      0 punten 
  

Criteria o.b.v. gepubliceerde randvoorwaarden Schetsontwerp 1 Schetsontwerp 2 … 

Beschrijving/motivatie voor het kunstwerk    

Portfolio van de kunstenaar    

Vorm en uitvoering: vrijstaand/3D mens-hoog 
kunstwerk/speeltoestel  

   

Conceptuele inbedding van het kunstwerk binnen de 
historische context 

   

Versterking van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de 
cultuurgeschiedenis van Goeree-Overflakkee, en 
Stellendam in het bijzonder 

   

Vandalisme-proof en bestendig tegen harde wind en 
winterse neerslag, met 5 jaar garantie 

   

Voorstel binnen beschikbaar budget    

Goed werkbaar wat betreft (door gemeente te realiseren) 
fundering, vergunning en plaatsing 

   

Uitvoerder woonachtig op Goeree-Overflakkee    

    

 
1 Voor zowel het schetsontwerp als voor het definitieve ontwerp op basis waarvan het kunstwerk 
wordt gerealiseerd wordt geen vergoeding geboden. Voorstellen blijven intellectueel eigendom van 
de kunstenaar. Op verzoek kunnen schetsen na afloop worden geretourneerd. Tenzij de kunstenaar 
aangeeft hier bezwaar tegen te maken, wordt een digitaal afschrift van het ontwerp gearchiveerd.  
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Extra/eigen (persoonlijke) criteria    

    

Totaalscore    

 
Locatie, vergunningen en CAR-verzekering 
Het kunstwerk zal, in vrijstaande vorm, worden geplaatst nabij de kompasroos, de steiger, 
brug en het botenhuisje. 
 

 
 
Indien voor het plaatsen van dit kunstwerk vergunning aangevraagd dient te worden, zal de 
vergunningsaanvraag verzorgd worden door gemeente Goeree-Overflakkee. De uitvoerder is 
hierbij verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde (situatie- en ontwerp) 
schetsen en beschrijvingen. 
 
Bij plaatsing en bouwen op de locatie is de CAR-verzekering van de gemeente Goeree-
Overflakkee van toepassing.  
 
 
Planning  
Publiceren uitvraag: week van 7 juni 2021 
Uiterste datum indienen schetsontwerp: 9 juli 2021 om 12:00; 
Bekendmaking eerste selectie door jury: week van 12 juli 2021; 
Uiterste datum indienen definitief ontwerp: 2 augustus 2021; 
Bekendmaking beslissing inwoners van Stellendam: week van 30 augustus; 
Uiterste datum oplevering/plaatsing kunstwerk: 31 december 2021.  
 


