
Dordrecht; 1% kunstopdracht 1984

De kunstopdracht bij de Streekschool Da Vinci (Romboutslaan 40) te Dordrecht werd sterk bepaald door de 
wens van de sportleraar om tot een beklimbare sculptuur te komen. Samen met Boudewijn Payens, die het 
kunstenaarschap deelde met zijn liefde voor het alpine klimmen, is een beeldengroep ontstaan die voor het 
klimmen uitermate geschikt is. Gezamenlijk hebben we het reliëf en de vormen zo gekozen dat vele 
klimvormen aan bod kunnen komen: schoorsteenklimmen, traverseren, verklemmingen, zekeren etc. In 1984 
waren er nog nauwelijks klimwanden aanwezig en daarom werd deze wand zelfs aan derden verhuurd. De 
gemeente architect R. Terlouw was zo genereus om de bekleding van de sporthal zodanig te proportioneren in 
blauwe gevelplaten dat het een geheel vormt met de objecten.
Het beschikbare bedrag was 93.000,- gulden. Door de tijdige inschakeling kon de fundering meegenomen 
worden met het heiplan ( tot 13 m. onder maaiveld) voor de gehele school. De aannemer was de firma 
Tettero. Het linkerdeel is het werk van Boudewijn en het boogdeel op de betonnen tafel is van Wim. In 2012 
zal de school met kunstwerk worden afgebroken om plaats te maken voor woningbouw. Verplaatsing van dit 
alpine kunstwerk is natuurlijk onze wens.

Boven de dikke lijn is het een vooraanzicht en geeft de lijn het maaiveld aan.
Onder deze lijn is het een plattegrond en geeft de dikke lijn de plaats van de wand van de sporthal aan. 



Maquette foto boven laat ons gezamenlijke voorstel zien.
Boudewijn heeft op een etsplaat een suggestie van het reliëf weergegeven (links). Op het rechterdeel is te 
zien welke boogdelen een textuur meekrijgen. 7 stukken blijven glad. Het geheel komt op 2 betonnen tafels. 
De 8 doorlopende heipalen dragen de boogvorm. Hieronder is te zien hoe de onderdelen op hun plaats 



Om de gewenste textuur te krijgen zijn 
verschillende mallen gebruikt. Het geheel is 
uitgevoerd in beton. Speciale gaten zijn 
uitgespaard om het zekeren mogelijk te maken.

Op de onderste foto; het trotse team van de 
aannemer. De foto�s zijn gemaakt door 
Boudewijn.


