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Voorwoord
Het is zeker een hele tijd geleden dat ik met mijn studie kunstgeschiedenis begon. 

Toch kan ik het mij als de dag van gisteren herinneren. Het was een hele uitdaging. 

Zeker omdat ik nooit een echte studiebol ben geweest.  Ondanks dat heb ik het wel 

altijd leuk gevonden om nieuwe dingen te leren en kennis op te doen. Kunst heeft iets 

te maken met vrijheid en passie en die dingen zijn voor veel mensen helemaal niet zo 

vanzelfsprekend. In hun ogen is het waarschijnlijk een soort luxe  kunstgeschiedenis 

te studeren. Ik vind kunst iets zo essentieels van het mens-zijn dat het daarom juist 

bijzondere aandacht verdient. 

Binnen de studie kon ik het uiteraard ook niet laten mij te bemoeien met allerlei 

zaken en dingen te regelen. Het voorzitterschap van Stichting Art is een interessante 

ervaring geweest. De vakken die het meest op de praktijk gericht waren waren voor 

mij het meest interessant. Ik wilde mij richten op wat er hier en nu gebeurt, in 

Nederland. 

Iedereen heeft een mening over de kunst die hij of zij op straat  tegenkomt. Je wordt 

ermee geconfronteerd zonder dat je er speciaal voor op pad hoeft. Het is niet nodig 

een drempel over te stappen. Discussies kunnen flink oplaaien en mensen raken het 

zelden eens met elkaar. Het is een aparte discipline die zeker de moeite waard is om 

je er wat meer in te verdiepen. 

Er zijn een aantal mensen die ik wil bedanken voor hun steun tijdens mijn studie. In 

de eerste plaats zijn dat mijn ouders. Nooit hebben zij druk uitgeoefend op mijn lange 

studieloopbaan. Ik heb van hen de kans gekregen om mijn persoonlijke tegenslagen 

tijd te geven en te verwerken. Mijn vader wil ik specifiek bedanken voor het delen van 

zijn kennis, mijn moeder voor het toestoppen van een envelopje als er weer eens een 

stukje maand over was. In de tweede plaats wil ik Erik bedanken. Hij is altijd de 

rustige bakermat geweest als ik weer eens last had van een flinke portie studiestress. 

Daarnaast heb ik van hem ook de financiële middelen voorhanden gekregen om mijn 

studie rustig af te maken. Ik beschouw dat niet als vanzelfsprekend. Ook mag ik mijn 

huisgenoten Sytske en Harma  niet vergeten. Een positieve instelling en een 

vriendelijke lach kunnen veel goed maken als je de neiging hebt om je computer uit 

het raam te gooien… Als laatste wil ik mijn ‘baas’ Nico  en mijn collega’s van  de AH 

Voorstraat bedanken voor alle vrije tijd die ik heb gekregen om mij zo veel mogelijk 

op de scriptie te kunnen concentreren. 

4



 Inleiding

In het verleden werd kunst vaak ingezet als een fysieke ingreep in en toevoeging aan 

het landschap. Omgevingen werden door kunstenaars fysiek gemanipuleerd. Daarbij 

valt te denken aan bijvoorbeeld Landart-projecten, maar ook de 

omgevingskunstenaars uit de Arnhemse School hebben getoond dat het interessant is 

om als kunstenaar met de omgeving als totaalconcept te werken. Hiernaast zijn ook 

veel autonome objecten het landschap gaan sieren. We hoeven maar door Flevoland 

te gaan toeren en er ontvouwt zich een levendig overzicht aan kunstuitingen in het 

landschap van de afgelopen vijftig jaar. De laatste jaren is de rol en betekenis van de 

kunst in het landschap echter sterk aan het veranderen en daarmee ook de 

verschijningsvorm ervan. 

In 1989  stelde Sjarel Ex, tegenwoordig directeur van het museum Boymans-Van 

Beuningen in Rotterdam, dat Nederland af was, vol en klaar.1 Overal stond wat, 

overal was wat. Het aantal beelden dat er nu stond, was een constante hoeveelheid. 

Voor elk beeld dat er bij zou komen, zou ergens anders een beeld weggehaald moeten 

worden.2 Een vrij forse en misschien wat denigrerende uitspraak. De kunst die tot 

dan toe op straat terecht was gekomen had een achtergrond van adviescommissies en 

andere deskundigen? Hadden zij het dan helemaal verkeerd gezien? Wel was 

duidelijk dat de kunst op straat enigszins elitair was geworden. De beschouwer 

begreep de kunst niet meer. Veel kunstwerken ondergingen een hevige 

vernielingsdrang. Uitspraken als die van Sjarel Ex waren een uitnodiging om anders 

over kunst in de openbare ruimte te gaan nadenken. Misschien moest de kunst een 

andere functie gaan krijgen. 

Waar Sjarel Ex graag een eind aan had willen zien komen was het automatisme 

waarmee kunst in het kader van percentageregelingen bij overheidsgebouwen en in 

openbare ruimten een verplicht nummer was geworden.3 Door een veelheid aan 

beperkende voorwaarden en procedures was het resultaat daardoor over het 

1 In 1989, ten tijde van de betreffende uitspraken, directeur van het Centraal Museum Utrecht
2 Beenker 1989
3 Ibidem
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algemeen een grote gemene deler geworden. Kunstenaars zouden zich helemaal aan 

het creatieve proces moeten kunnen overgeven en zo min mogelijk worden lastig 

gevallen met de financiële rompslomp en alle daarbij komende procedures. 

Dergelijke zaken leidden vaak tot vervlakking en vergrijzing van het werk. 

Museumdirecteuren hebben over het algemeen de neiging om zich verdedigend op te 

stellen ten opzichte van de autonome kunst. Maar waarom zou de kunst in de 

openbare ruimte geen andere vormen mogen aannemen? Kunst binnen de muren van 

het museum trekt haar eigen publiek. Daar wíl het publiek de kunst begrijpen. Op 

straat gelden andere voorwaarden. De beschouwer wordt met de kunst 

geconfronteerd, of hij of zij dat nou wil of niet. Dat gegeven roept bij een gedeelte van 

de beschouwers weerstand op. Om dat te compenseren werd het belangrijk voor de 

kunstenaar maatschappelijk relevant te zijn met zijn of haar werk. 

Ex was ook tegen de bij opdrachten vaak gebruikelijke procedure dat meerdere 

kunstenaars plannen indienden en dat daaruit het beste (of het gemakkelijkst te 

realiseren) plan werd gekozen. Wat volgens Sjarel Ex beter zou zijn is het vooraf voor 

een kunstenaar te kiezen op basis van een inzicht in iemands werk. Maar is dat 

eigenlijk niet te gemakkelijk gesteld? Als kunstenaar, die gebruik maakt van de 

openbare ruimte, moet je ook goede communicatieve eigenschappen bezitten. Als 

kunstenaar krijg je te maken met verschillende commissies, (school)besturen, 

overheden of bedrijven. Je moet je verhaal kunnen vertellen. Daarnaast vraagt het 

publiek ook om verantwoording. En dat publiek is zeer gevarieerd: alle lagen zijn 

vertegenwoordigd.  De vraag  is of de afgelopen jaren verbeteringen in de procedures 

zijn gekomen. Mág een kunstwerk in de openbare ruimte nog wel autonoom zijn, of 

moeten er zo veel concessies worden gedaan dat een deel van de uiteindelijke kracht 

van het werk verloren gaat? Wellicht dat een duidelijke(re) opdrachtformulering er 

toe zou kunnen bijdragen dat de kunstwerken weer aan kracht kunnen winnen.

Nederland is klein en heeft relatief veel inwoners. Steden dijen nog steeds uit en de 

bewoners stellen steeds strengere eisen aan hun leefomgeving. De discussies over hoe 

de overgebleven ruimte in te vullen bereikt steeds meer disciplines en laaien flink op. 

Nooit eerder heeft bijvoorbeeld het vraagstuk over het behoud van de historie een 

dergelijk belangrijke rol gespeeld bij de landschapsinrichting als nu. Diverse 

Belvedereprojecten zijn opgestart om er voor te zorgen dat de Nederlandse 

geschiedenis behouden blijft en niet verdwijnt onder de aanleg van de vele Vinex-
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wijken en bedrijventerreinen. En dat blijkt complex. Sinds tijden wordt er met elkaar 

nadrukkelijk gesproken door mensen met verschillende achtergronden over hoe de 

schaarse restruimten in te richten en hoe de kwaliteit van de openbare ruimte te 

vergroten. 

Tegenwoordig wordt kunst ook ingezet als citybranding. De kunstwerken zijn niet 

meer als zodanig te herkennen: ze dienen een ander doel. Steeds vaker zie je dat 

kunstwerken architectonische hoogstandjes van een stad in de spotlights zetten. Vaak 

zelfs letterlijk. Zoals kerktorens of bruggen die door kunstenaars op een kunstzinnige 

wijze in het licht worden gezet.  De openbare ruimte moest opnieuw gedefinieerd 

worden. Het gaat niet meer alleen om pleinen en rotondes. Heden ten dage wordt er 

zelfs ook gedacht in termen van woon- en werkverkeer. En door de nieuwe media is er 

zelfs een grensoverschrijdend idee ontstaan: openbare ruimte is ook een mentaal 

gegeven.

Al het bovenstaande kent een eigen geschiedenis. Kunst in de openbare ruimte is niet 

zo maar ontstaan. Er zit een lijn in. Hoe is het gekomen dat de straten versierd 

werden met standbeelden van de grote namen uit de Nederlandse historie tot het 

gegeven dat op elke rotonde, bij elke basisschool, op elk stadsplein tot aan de Vinex-

wijken en bedrijventerreinen kunstwerken werden geplaatst? En wat is daarbij de rol 

van de overheid, stedenbouwkundigen, de kunstenaars en de bewoners? En wat als 

Nederland daadwerkelijk vol is gebouwd, gaan we dan echt kunstwerken vervangen 

door nieuwe, zoals Sjarel Ex voorstelde, of zal de kunst terug het museum in gaan? 

Misschien is er een tussenoplossing mogelijk.

Hoofdvraag:

Zijn er alternatieven voor de beeldende kunst wat betreft 

het autonome beeld in de openbare ruimte?

In deze scriptie zal worden onderzocht of de ideeën van Sjarel Ex in 1989 bij het juiste 

eind waren. Feit is dat Nederland klein is, maar waarschijnlijk nooit te vol om door 

middel van kunst de leefomgeving kwalitatief wat aangenamer te maken. 

Om de beeldende kunst in de openbare ruimte weer aan kracht te laten winnen en het 

onbegrip van de beschouwer te overstijgen zal ze misschien moeten gaan 

samenwerken met andere disciplines, als stedenbouw,vormgeving  en 

(landschaps)architectuur.  Voor al deze disciplines geldt immers dat het voor hen 

7



steeds moeilijker wordt om zich staande te houden binnen de schreeuwerige wereld 

van de (neon)reclame en andere visuele prikkels als verkeersborden. De krachten 

bundelen klinkt toch helemaal zo slecht nog niet? Er zal onderzocht worden of 

samenwerking kan leiden tot nieuwe werkvelden en inzichten voor de kunst op straat. 

Daarnaast zullen de invloeden van de culturele planologie, het Belvederebeleid en de 

(her)inrichting van het Nederlandse landschap aan de orde komen. 

In het eerste hoofdstuk zal een historisch overzicht gegeven worden. Het is hierbij 

niet de bedoeling volledig te zijn. Het gaat er eerder om dat er een beeld geschetst 

wordt dat de kunst in de openbare ruimte als zelfstandige discipline niet altijd 

vanzelfsprekend is geweest en dat ze zich ontwikkeld heeft. 

Het tweede hoofdstuk zal een inventarisatie zijn wat betreft het huidige Nederlandse 

landschap en de stad en hoe er gedacht wordt over wat de plek van de beeldende 

kunst daarin is. In het derde hoofdstuk zal worden uitgelegd dat het belangrijk is 

geworden om over een identiteit van een omgeving na te denken en of de beeldende 

kunst daar een rol bij kan spelen. De nadruk zal voornamelijk liggen op de 

ontwikkelingen van de laatste twintig jaar.  Het vierde hoofdstuk zal een relatief 

nieuw begrip in de ruimtelijke ontwikkelingen beslaan: de Vinex-wijk. Dit hoofdstuk 

zal worden gevolgd door een casestudy.  In dit geval zal er inhoudelijk worden 

ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van de beeldende kunst in de openbare 

ruimte in de Vinex-wijk Leidsche Rijn. Deze wijk is de grootste in zijn soort en dient 

in veel opzichten als voorbeeld. Er zijn nog een aantal andere Vinex-wijken aan te 

wijzen in Nederland die gelijkwaardige ontwikkelingen tonen op het gebied van de 

kunst in de openbare ruimte, maar in de praktijk is gebleken dat deze minder volledig 

zijn gedocumenteerd.
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1. Historisch overzicht

De beeldende kunst als een bijdrage aan de vormgeving van gebouwen, steden en het 

landschap heeft lang een zekere vanzelfsprekendheid gekend. Zij ontleende die aan 

haar wortels in oude ambachten. Kunst en architectuur verkeerden lang in elkaars 

gezelschap en beïnvloedden elkaar wederzijds. De voorbeelden uit het verre en uit het 

recentere verleden zijn overal om ons heen te vinden. De ‘openbare ruimte’ is daarbij 

als losstaand fenomeen niet altijd ingevuld geweest. Het is eigenlijk pas iets waar 

sinds recentere datum rekening mee wordt gehouden in de planvorming van de 

overheid. Aangezien er in Nederland met de jaren minder ‘restruimte’ overblijft 

worden het wel steeds belangrijkere gegevens om rekening mee te houden. Het 

onderstaande historisch overzicht zal een idee geven over hoe het begrip ‘openbare 

ruimte’ gedurende de twintigste eeuw belangrijk is geworden voor de inrichting van 

de stad en waarom er tegenwoordig ook nagedacht wordt over ‘identiteit van een 

omgeving’ als het om beeldende kunst gaat.

1.1 Nationaal besef in stedelijke zin

Stedelijke welvaart en regentenmacht werden al ver voor de Opstand in 1568 tot 

uitdrukking gebracht in de bouw of verfraaiing van stadhuizen.4 De opdrachten 

daartoe kwamen voort uit het stedelijk zelfbewustzijn dat zich had verspreid over 

Europa vanuit de Italiaanse stadsstaten ten tijde van de renaissance. Het was een 

ontwikkeling die zich in de achttiende eeuw zou voortzetten, toen de op ‘grandeur’ 

gebaseerde culturele oriëntatie van de Franse vorsten en adel het grote voorbeeld van 

de Nederlandse elite werd. De stedelijke overheden verkregen als vergoeding voor de 

schade, die door het optreden van de Spanjaarden was geleden, de bezittingen van de 

rooms-katholieke Kerk na de Opstand. Veel steden kwamen zo in bezit van kerken, 

kloosters en kunstwerken. Hoewel tijdens de Beeldenstorm (1566) veel werk verloren 

was gegaan, vormden de kunstwerken in alle steden een belangrijke aanvulling op, of 

soms de basis voor, de stedelijke kunstcollecties. Vervolgens werden deze aanzienlijk 

uitgebreid door aankopen of opdrachten van de regenten, die daarmee hun gebouwen 

4 Voor een uitgebreider overzicht van de gebeurtenissen op cultuurgebied op beleidsniveau in de periode tot 1795 zie: Roel 
Pots, ‘Cultuur en openbaar bestuur tot 1795”’, in: Cultuur, koningen en democraten, 2000, Nijmegen
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verfraaiden. Ook werd het stedelijk kunstbezit vergroot door opdrachten van semi-

publieke instellingen als de schutterij.

In de negentiende eeuw gold ‘het 

nationale verleden’ als belangrijkste 

bron van inspiratie.5 Er bestond ook 

geen verschil van mening over de 

opvatting dat de natie door de 

burgers en met hun idealen 

verbonden kunstenaars diende te 

worden gedragen. Het nationaal 

besef kon niet beter worden 

bevorderd dan door het plaatsen van 

indrukwekkende monumentale 

beelden van ‘grote mannen’ die door 

hun daden het pad van de wording 

van de Nederlandse natie hadden 

gebaand. Over deze functie van het 

‘beeld in de openbare ruimte’ 

bestond in de negentiende eeuw – en 

nog lang daarna – geen twijfel.  Het 

eerste beeld dat werd opgericht was 

dat van Jacob Cats dat in 1829 in zijn geboorteplaats Brouwershaven werd onthuld. 

Cats werd voorgesteld ‘als de schepper van het leerdicht en diende tot bevordering 

van de volksverheffing. Na Cats volgden beelden van Michiel de Ruyter (Vlissingen 

1842), Willem van Oranje (Den Haag 1848), Rembrandt (Amsterdam 1852), Laurens 

Janszoon Coster (Haarlem 1856), Hendrik Tollens (Rotterdam 1860), Vondel 

(Amsterdam 1867), Gijsbert Karel van Hogendorp (Rotterdam 1867) en Herman 

Boerhave (Leiden 1872). 

Het bleef overigens niet bij beelden, want er werden ook gedenktekens en 

monumenten tot stand gebracht. Het eerste werd in 1856 in Amsterdam onthuld als 

‘Gedenkteken aan de Volksgeest van 1830 en 1831’. Verreweg het grootste 

gedenkteken was het ‘Monument 1813’ dat in 1869 in Den Haag ter gelegenheid van 

de vijftigste verjaardag ‘van ons in 1813  herboren volksbestaan’ werd onthuld. 

De gang van zaken bij de diverse opdrachten was vaak dezelfde. Daartoe aangezet 

5 Pots 2000, 116-120
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door een of meer initiatiefnemers schaarde een groep burgers zich achter het voorstel 

tot oprichting van een standbeeld of monument. Nadat instemming van het 

stadsbestuur was gevraagd en gekregen, werd in het land een nationaal draagvlak 

gecreëerd door subcommissies op te richten. Hun belangrijkste taak was mee te 

helpen het benodigde geld bij elkaar te krijgen. In een enkel geval kwam er niet 

genoeg geld binnen en legde de regering het resterend bedrag bij. Dit gebeurde echter 

niet voordat de minister en het parlement er volledig van waren overtuigd dat alle 

privé-sponsoren voldoende waren aangesproken. Toch schaarde niet iedereen zich 

van harte achter elk initiatief tot gebeeldhouwde glorie van het Vaderland. In de jaren 

vijftig van de negentiende eeuw bestond er in liberale kring grote twijfel over de vraag 

wat nationale kunst zou moeten zijn. Vanaf 1870 leidde de industrialisatie in Europa 

tot een concurrentieslag tussen de verschillende staten. Een heftig nationalisme was 

het gevolg. Het cultureel nationalisme in Nederland kwam nu nog verder tot 

ontwikkeling. Er werd echter geen heil in gezien door de regering om eigentijdse 

beeldende kunstenaars opdrachten te verlenen of werk van hen aan te kopen.

1.2 Beeldende kunsten: kwaliteit en gemeenschapskunst

Vol optimisme adviseerde de Museumcommissie in 1921 om bij de bouw en de 

inrichting van openbare gebouwen beeldende kunstenaars in te schakelen.6 Uiteraard 

beoogde de commissie met haar advies dat de samenwerking tussen architecten en 

kunstenaars zou leiden tot een omgeving waarin schoonheid tot een betere wereld 

inspireerde. Pierre Cuypers (onder andere het Centraal Station (circa1885) en het 

Rijksmuseum (circa 1880) in Amsterdam), Hendrik Petrus Berlage (onder andere 

Koopmansbeurs in Amsterdam (circa 1900) en het Haags Gemeentemuseum (circa 

1933) en architecten van de Amsterdamse School hadden hiertoe indrukwekkende 

voorbeelden gegeven. Een van de meest bekende voorbeelden van een 

Gesamtkunstwerk in Nederland is de Beurs van Berlage.7 Het hoofdkenmerk van de 

Amsterdamse School was het gebruik van veel baksteen en het toepassen van 

decoraties in de gevels, in baksteen of gebeeldhouwd natuursteen. De vaak plastische 

gevels waren meestal gevuld met laddervensters en werden bekroond met steile 

daken en soms met torentjes versierd. Gebouwen uit de Amsterdamse Schoolperiode 

(circa 1910-1940) waren met name grote woningbouwprojecten, scholen en enkele 

6 Ibidem, p.218
7 Een Gesamtkunstwerk is een ideaal samenspel van alle kunsten. Met het Gesamtkunstwerk wil de architect van zijn creatie 
één geheel maken. Hij/zij ontwerpt dus ook de meubelen, het tafelzilver en het behang, tot soms zelfs de kledij van de 
bewoners van het gebouw (zie bijvoorbeeld Henry van de Velde). Door dit te doen trachthij/zij ook de levensstijl en -kwaliteit 
van de bewoner te bevorderen.
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utilitaire werken.  Door de plastische 

gevels en de speelse indeling hiervan 

was er binnen deze stijl zelden sprake 

van massiviteit in de gebouwen. Zij 

waren wel groot, maar oogden toch 

menselijk.  Zowel het rijk als 

gemeentebesturen zouden zich actief 

moeten opstellen en stimuleren dat de 

architecten en kunstenaars meer en 

vaker zouden gaan samenwerken, zoals 

bij de Gesamtkunstwerken. Hoewel het 

advies wel de aandacht trok, vormde 

het toch niet de directe aanleiding voor 

de regering om zich over mogelijke 

activiteiten op het terrein  van de 

beeldende kunst te buigen. In 1922 

kwam de regering tot het standpunt dat 

alleen het belang van de kunst een 

motief mocht zijn om noodlijdende 

kunstenaars bij te staan.8 Er moesten 

geen uitkeringen worden verstrekt, maar 

opdrachten worden gegeven. De 

opdrachten moesten door noodlijdende kunstenaars worden uitgevoerd, maar deze 

dienden wel op grond van hun artistieke kwaliteit te worden geselecteerd. Ter 

beoordeling van dit laatste werd de ‘Commissie van Advies voor steun aan 

noodlijdende beeldend kunstenaars’ in het leven geroepen. Een probleem ontstond 

toen de Commissie van Advies zich niet in staat achtte te beoordelen welke 

voorgedragen kunstenaars op basis van artistieke kwaliteit als zijnde ‘van 

landsbelang’ konden worden aangemerkt. Op grond daarvan verzocht de commissie 

de minister haar van haar taak te ontheffen. Met deze actie kwam het zover dat de 

desbetreffende post uit de begroting werd geschrapt. 

In 1931 werd opnieuw een post voor opdrachten aan beeldende kunstenaars op de 

begroting geplaatst. Ter advisering werd de Rijkscommissie van Advies voor 

opdrachten aan beeldend kunstenaars ingesteld. De kwaliteit van de kunst bleef van 

doorslaggevende aard om een kunstenaar een opdracht te verlenen. De post bleef tot 

8 Pots 2000, 218
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1940  gehandhaafd. De verstrekte opdrachten varieerden van bustes en portretten tot 

ontwerpen voor klokken en tafels, en van zeegezichten en bloemstillevens tot 

gebrandschilderde ramen. Tot en met 1939 werden op advies van de commissie 

ongeveer tweehonderd opdrachten verstrekt. 9 Onder de daarbij betrokken 

kunstenaars waren bekende namen als die van Hildo Krop, Anton Mauve en Carel 

Willink.10

1.3 Amsterdam tijdens het interbellum

In Amsterdam, waar liberalen voor de Eerste Wereldoorlog verreweg de grootste in-

vloed op het bestuur hadden, was de groei van het aantal socialisten in de gemeente-

raad na 1918 het sterkst.11 De Amsterdamse socialistische wethouders kozen er voor 

om het bestaande kunst- en cultuuraanbod onder de massa van het volk te brengen. 

In tegenstelling tot de rechtse regering in Den Haag was het socialistische regime in 

Amsterdam juist wel bereid tot ondersteuning van beeldend kunstenaars. Werk van 

levende  beeldende  kunstenaars  werd  aangekocht  en  er  werden  ook  opdrachten 

verstrekt. Cultuurpolitieke overwegingen hadden er eveneens voor gezorgd dat 

9  Pots 2000, 220
10 Hilversum.nl 
11 Pots 2000, 228
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beeldend kunstenaars   in   Amsterdam  tijdens  het interbellum meer dan elders door 

de  Dienst  der  Publieke  Werken  werden  ingeschakeld.  Een  opvallend  exponent 

hiervan was de stadsbeeldhouwer Hildo Krop (1884-1970), wiens met socialistische 

symboliek  beladen  beeldhouwkunst  tot  op  de  dag  van  vandaag  een  groot  aantal 

gebouwen en bruggen in de hoofdstad verfraait. In de bloeitijd van de Amsterdamse 

school in het begin van de twintigste eeuw ontpopte Krop zich als groot talent. Hij 

kreeg een aanstelling bij de Dienst der Publieke Werken. In 1956 kreeg hij de titel 

Stadsbeeldhouwer.12 Andere belangrijke beeldhouwers uit  de Amsterdamse School 

waren John Raedecker (1885-1956), Johan Polet (1894-1971) en Jan Bronner (1881-

1972).  Geliefde (symbolische)  onderwerpen voor beelden en reliëfs  waren destijds 

werelddelen, windstreken, jaargetijden, of het gezin. Deze figuratieve onderwerpen 

werden gestileerd verbeeld. 

Terwijl in Nederland de 

beeldhouwkunst volop in het 

teken van de architectuur stond - 

en de daarbij behorende 

gestileerde figuratie – trokken 

sommigen van de eerste door 

Bronner opgeleide generatie 

kunstenaars als Bertus Sondaar 

(1904-1984) en Han Wezelaar 

(1901-1984) naar Parijs. Daar 

toonden onder anderen Aristide 

Maillol (1861-1944) en Charles 

Despiau (1874-1946) een fijne 

gedetailleerde, realistische 

beeldtaal in hun vrijstaande 

portretten en figuurstukken. Voor 

de Nederlandse kunstenaars was 

het als het ware een ‘renaissance’. 

Als gevolg brachten de reizigers 

ook weer meer figuratie en meer 

details terug in hun werk. 

12 Amsterdam.nl. Stad in beeld, Hildo Krop. 
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Zeer belangrijk in deze ontwikkeling was ook de expositie ‘Rondom Rodin. Honderd 

jaar Franse beeldhouwkunst’ die in 1939 in het Stedelijk Museum in Amsterdam 

gehouden werd.13 Ook de ‘thuisblijvers’ zagen daar de recente renaissancistische 

Franse ontwikkelingen; met als gevolg een groter realisme én een accentverschuiving 

van architectuur gerelateerde sculptuur naar vrijstaande sculptuur. 

De beeldhouwkunst groeide van toegepast naar autonoom. Dieren en mensfiguren 

waren (ook) in deze autonome beelden het onderwerp, maar dan ontdaan van de 

symbolische verwijzingen die de architectuurbeeldhouwkunst zo kenmerkt. Niet 

langer werden bijvoorbeeld personificaties gebeeldhouwd, maar nu échte 

mensfiguren en échte dieren. Geliefde thema’s waren sportscènes, dierfiguren en 

familiescènes.

1.4 De naoorlogse jaren

Na de Tweede Wereldoorlog, waarin 

alles stil gestaan had, werd er een 

ware stortvloed aan opdrachten voor 

grote, vrijstaande oorlogsmonumen-

ten ontketend, waarvan de meest 

bekende ‘De dokwerker’ (1952) is 

van Mari Andriessen (1897-1979). 

De Nederlandse Kring van Beeld-

houwers (NKB) begeleidde dit 

explosieve groeiproces en bewaakte 

de kwaliteit. Ook zorgde zij voor in-

ternationale contacten. Beeldhouw-

collega’s ontmoetten elkaar vaak via 

de NKB maar ook bij de befaamde 

Sonsbeek 

sculptuurtentoonstellingen in 

Arnhem, die vanaf 1949 ééns in de 

drie jaar gehouden werden en een 

goed beeld gaven van de 

internationale ontwikkelingen.14 In 

13 Hilversum.nl. Beelden in de openbare ruimte in Nederland. 
14 Meer informatie over de Sonsbeektentoonstellingen en hun effecten in: Jeroen Boomgaard, Marga van Mechelen en 
Miriam van Rijsingen, Als de kunst erom vraagt. De Sonsbeektentoonstellingen van 1971, 1986 en 1993, Arnhem 2001
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Sonsbeek werden ook de Engelse en Italiaanse moderne beeldhouwers getoond, die 

voor velen een inspiratiebron vormden. Tot 1958 hadden de verschillende 

tentoonstellingen hetzelfde karakter. Acht jaar later volgde Sonsbeek 66 waarbij de 

organisatie zich ten doel stelde moderne kunst dichter bij het grote publiek te 

brengen, door een afgerond overzicht van moderne beeldhouwkunst, in de open lucht 

te presenteren. In de getoonde kunstwerken werden nieuwe materialen zoals staal, 

aluminium en kunststof toegepast.

Camiel Van Winkel stelt in zijn boek Moderne leegte dat in de jaren na de Tweede 

Wereldoorlog de strakke geometrie van de architectuur werd gevoed door de leegte 

van het omringende stadsbeeld. Omgekeerd was het de onopgesmukte architectuur 

die de leegte accentueerde. Deze wisselwerking tussen massa en leegte werd gezien 

als een positieve tegenhanger van de bomkraters en oorlogsruïnes die op dezelfde 

locaties moesten worden opgeruimd. De leegte van de wederopbouw was de leegte 

van een nieuw begin. Na jaren van heimelijkheid, verduistering en afgeplakte ramen 

gaf de lumineuze transparantie van deze nieuwe gebouwen uiting aan een collectief 

verlangen naar helderheid.”15 Volgens Jan Wessels, monumentenzorg Arnhem, een 

mooi verhaal, maar er zitten bedenkingen aan.16 “In de tijd van de wederopbouw was 

er een enorme behoefte aan woningen en onderdak voor bestuurlijke en juridische 

organisaties. Veel overheidsgebouwen waren verwoest. Daarnaast was er een grote 

behoefte aan bouwmateriaal – wat er niet was – en geld –wat er ook niet was. 

Ontwerpers moesten snel, goedkoop werken en zonder opsmuk. Maar ze konden het 

natuurlijk niet laten om toch het één en ander mooi te maken. De decoratie werd 

gezocht in variabel materiaalgebruik, stofuitdrukking en kleurtonen van verschillende 

materialen, tegelpatronen, mozaïeken, verlichtingsarmaturen, balkonafwerking en 

bijvoorbeeld de afwerking van dakranden.”17 Hoe het ook zei: het was wel in deze 

periode dat er voor het eerst over het idee van leegte in het stadsbeeld werd 

nagedacht. Dat kon ook, veel steden moesten zich immers weder opbouwen.De 

periode direct na de oorlog werd gekenmerkt door het zoeken naar een nieuwe 

beeldtaal, in plaats van de historisch beladen figuratie. In deze jaren vormde bij-

voorbeeld de Cobragroep zich.18 De officiële aandacht richtte zich vrijwel volledig op 

de vernieuwende abstractie, maar het grote publiek kon daarvoor weinig begrip 

vinden. De figuratieve traditie werd  door de meeste academies in stand gehouden.

15 Van Winkel 2000
16 Arnhem is een van de zwaarst getroffen steden in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
17 Jan Wessels is beleidsmedewerker voor Monumentenzorg Arnhem.
18 Hilversum.nl. Beelden in de openbare ruimte in Nederland.
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Zadkine,'Verwoeste stad', 1953, Rotterdam, Leuvehaven. Door de Bijenkorf aan de stad Rotterdam geschonken. Het gat in 
het lichaam van deze getroffen figuur symboliseert hoe Rotterdam in de oorlog in zijn hart werd getroffen met het  
bombardement door de Duitsers.



De eerder genoemde stortvloed van opdrachten direct na de oorlog maakte min of 

meer de weg vrij voor autonome opdrachten, verstrekt door ziekenhuizen of 

bedrijven. De daaruit voortkomende sculpturen bleken vooruitstrevender dan de 

onder begeleiding van de traditionele NKB tot stand gekomen monumenten. Het door 

de oorlog platgebombardeerde Rotterdam leende zich tijdens de jaren van de 

wederopbouw uitstekend als decor van monumentale sculpturen.19 De ruimte was er 

en aan sommige kunstenaars vormde het gegeven van een verwoeste stad die weer 

aan het herrijzen was een inspiratiebron. Zo verwierf de Bijenkorf in Rotterdam 

Verwoeste Stad van Ossip Zadkine (1890-1967) en Constructie van Naum Gabo 

(1890-1977). Unilever verwierf onder meer werk van Alexander Calder (1898-1976) 

en Pablo Picasso (1881-1973) en de gemeente Den Haag kocht vooruitstrevend 

(internationaal) beeldhouwwerk aan van Jean Arp (1887-1966), Antoine Pevsner 

(1886-1962), Carel Visser (1928) en André Volten (1925-2002). Tot dan toe was de 

monumentale kunst bij bedrijven met name een zaak voor traditioneel werkende 

19 Steevensz en Roesink 1988

18

Naum Gabo, zonder titel, 1957, Rotterdam, Coolsingel,  
Het werk verbeeldt de geestkracht en de energie van de 
Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het  
ontwerp is ingegeven door de structuren die voorkomen in 
de natuur, als in bomen en bloemen. 

Crarel Visser,'De grote vier', 1954-1962, Amersfoort, Zonnehof,  
De vier pijlers verzijzen naar de vier geallieerde grootmachten 
in de Twee Wereldoorlog.



kunstenaars. Bovendien leek de voorkeur aanvankelijk meer uit te gaan naar 

wandschilderingen, wandtapijten en glasramen. Kortom, kunstwerken die eerder de 

binnenruimten van een gebouw een bepaalde meerwaarde moesten geven, dan naar 

monumentale sculpturen. Na de oorlog won de beeldhouwkunst aarzelend terrein in 

het bedrijfsleven. De verschijning van het immense beeld van Gabo in het nog vrijwel 

lege Nederlandse  beeldenlandschap was van enorm belang voor de ontwikkeling van 

de moderne, monumentale sculptuur in ons land. Het beeld wordt gezien als het 

hoogtepunt van de constructivistische sculptuur.

1.5 Het ontstaan van de Rijksgebouwendienst

In 2006 was het tweehonderd jaar geleden dat de functie van Rijksbouwmeester is 

ingesteld.20 De functie van Rijksbouwmeester bestaat alleen in Nederland. Nergens 

anders in de wereld kan men een dergelijke functie bekleden. Heden ten dage wordt 

de functie door de meeste mensen gezien als een ‘erebaantje’. Er zijn geen criteria aan 

te wijzen waarom een persoon Rijksbouwmeester zou mogen worden en wanneer 

niet. Je wordt door de regering gevraagd voor de functie en als je gevraagd wordt, 

wordt er van je verwacht dat je je eigenlijke baan vaarwel zegt. Toen Lodewijk 

Napoleon in 1806 Koning van Holland werd, nam hij 'de architect des konings' Jean 

Thomas Thibault mee. Zijn eerste opdracht betrof de uitbreiding van Paleis Soestdijk. 

Hij was aanvankelijk aangesteld voor de zorg voor de koninklijke bouwprojecten, 

maar al snel was hij een nationale autoriteit op het terrein van de architectuur. De 

eerste Rijksbouwmeester, Thibault dus, werd al snel belast met een brede adviesrol 

ten behoeve van het bouwen voor de Nederlandse samenleving. In de loop van de 

honderd jaar die volgden waren er geregeld periodes met krachtige, en ontwerpende 

functionarissen. De kern van die opgave is sindsdien verbreed en versterkt.Tussen 

1870 en 1920 kenden de verschillende Rijksbouwdiensten elk hun eigen 

Rijksbouwmeester of Rijksbouwkundige. In 1921 werd een rapport opgesteld waarin 

werd voorgesteld de grootste bouwbureaus samen te brengen onder de 

verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën.21 Een dergelijke concentratie 

zou niet alleen een einde maken aan de organisatorische chaos, maar kon ook 

aanzienlijke besparingen opleveren. Het plan viel in goede aarde, want in 1922 werd 

besloten de bouwbureaus van Landsgebouwen, Onderwijs, Justitie en Marine samen 
20 Voor het raadplegen van een zeer uitgebreid verslag van alle gebeurtenissen rondom 200 jaar Rijksbouwmeesters zie: De 
Rijksbouwmeesters : twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers
21 Pots 2000, 222-224
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te voegen in een onder 

het ministerie van 

Financien vallende 

Dienst der 

Rijksgebouwen. De 

zeer autoritaire baron 

J.C.E. Van Lynden 

(1922) werd directeur 

van de nieuwe 

Rijksgebouwendienst. 

Hij zorgde er voor dat 

de geldverslindende 

manier van 

investeringen in 

rijksgebouwen hard 

werd aangepakt en dat 

resulteerde in een 

versobering. 

Ontwikkelingen in 

avantgardistische 

richting gingen 

grotendeels aan de 

dienst voorbij. En dat 

terwijl juist Nederland 

in dat opzicht 

internationaal de 

aandacht trok. Ten 

tijde van het 

Rijksbouwmeesterschap van Jo Vegter (1958-1971) veranderde de taak, van 

leidinggevend ontwerper naar uitzetter van het algemene architectuurbeleid van de 

rijksoverheid. Het advies had zowel betrekking op concrete bouwprojecten als op 

maatschappelijk bredere discussies op het vakgebied. De invulling is in de loop van 

de decennia echter steeds zeer verschillend geweest. Rijksbouwmeesters als Vegter, 

maar ook W. Quist (1974-1979), T. Dijkstra (1979-1986) en F. Van Gool (1986-1989) 

hebben het Rijksbouwmeesterschap steeds weer een andere kleur gegeven, met 

toenemende aandacht voor beeldende kunst en monumenten. Zeker de laatste 
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vijftien jaar is de rol van de Rijksbouwmeester breder geworden en buiten het terrein 

van de Rijksgebouwendienst versterkt. Met name als algemeen adviseur van de 

regering op het gebied van stedenbouw, monumenten, architectuur, infrastructuur, 

architectuurbeleid en beeldende kunst. Het instituut Rijksbouwmeester is in 2005 

uitgebreid met drie Rijksadviseurs op het terrein van landschap, cultureel erfgoed en 

infrastructuur. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de departementen van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 

(OC&W) en Verkeer en Waterstaat (V&W) en vormen met de Rijksbouwmeester het 

College van Rijksadviseurs. Het zwaartepunt van het College ligt tegenwoordig op het 

aansturen en stimuleren van ontwerpend onderzoek en ontwerp, op het verbeteren 

van het opdrachtgeverschap van met name de overheid en op de borging van 

kwaliteit. Vóór de bouwstop van rijksgebouwen in 1941 bestonden er reeds 

percentageregelingen voor beeldende kunst in gebouwen van de PTT en voor de 

marinegebouwen die toen onder beheer waren van de Rijksgebouwendienst.22 Deze 

regelingen dienden als voorbeeld om na de Tweede Wereldoorlog te komen tot een 

landelijke regeling. Hierdoor konden de rijksgebouwen worden voorzien van ‘de-

coratieve aankleding’ door een beeldend kunstenaar. In 1951 werd de 

percentageregeling ingevoerd, wat inhield dat 0,5 tot 2% van de totale bouwkosten 

van rijksgebouwen, of semi-openbare rijksgebouwen als politiebureaus, 

bankgebouwen, kerken en scholen, aan kunst voor dat gebouw moest worden 

besteed. Aanvankelijk ging het om herdenkingsmonumenten en verfraaiingen als 

wandschilderingen en gebrandschilderde ramen. Met dergelijke monumentale, 

meestal figuratieve kunst werd het bijzondere karakter van een gebouw uitgedrukt. 

Het welzijn van de bezoekers zou worden verhoogd door de confrontatie met de 

schoonheid en waarde van kunst. Welke gebouwen als representatief dienden te 

gelden en voor decoratie in aanmerking moesten komen zou door de 

Rijksbouwmeester worden vastgesteld in overleg met vertegenwoordigers van de 

toenmalige ministers van Financiën, Wederopbouw en Volkshuisvesting en On-

derwijs, Kunsten en Wetenschappen (OK&W). Vervolgens zouden de architect, de 

Rijksbouwmeester, een afvaardiging van de vakminister die het gebouw zou 

gebruiken en een afvaardiging van het ministerie van OK&W overleg voeren over de 

keuze van de kunstenaar en het onderwerp. 

22 Het eerste Nederlandse bedrijf dat zich met kunst ging bezighouden was de PTT (tegenwoordig KPN en TNT post). In 
1913 werd de eerste opdracht verstrekt voor het ontwerp van een postzegel. Daarna was de hoeveelheid verleende 
kunstopdrachten en kunstaankopen indrukwekkend. Na de privatisering van het bedrijf in 1989 werd het verstrekken van 
kunstopdrachten langzaam aan afgebouwd. Helaas is de afdeling Kunst & Vormgeving in 2002 gesloten. TPG post , 
voorganger TNT, heeft besloten hierop te bezuinigen.
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Uiteindelijk kwam het er op neer dat de Rijksbouwmeester de keuze maakte. Het 

ministerie van OK&W was echter spoedig van oordeel, dat de Rijksbouwmeester te 

zelfstandig zijn beslissingen nam. In 1957 werd dan ook aangedrongen op nadere 

structurering. Deze stuitte weer op verzet van Rijksbouwmeester G. Friedhoff (1946-

1958). Zijn bezwaar was dat de adviescommissie die OK&W in 1959 wist te realiseren, 

slechts betrekking zou hebben op gebouwen van onderwijs. Alle overige rijksdiensten 

werden buiten beschouwing gelaten. De rijksoverheid had de regeling voor de eerste 

keer in 1963 via de officiële brochure ‘Decoratieve aankleding van rijksgebouwen en 

scholen’ gepreciseerd en geactualiseerd.23 De kritiek groeide in de roerige jaren zestig 

tot op de omvang, inhoud en uitvoering van de regeling. 

1.6 De leefbaarheid van het stedelijk milieu

Vanaf de jaren zestig is de openba-

re beeldhouwkunst, net als de 

autonome beeldhouwkunst in de 

museale wereld, zijn traditionele 

materialen en vormen geheel van 

zich af gaan schudden – mede 

door het veranderende 

kunstonderwijs waar de nadruk 

van het ambacht en het werken 

naar de natuur verschoof naar het 

concept en het ontwikkelen van 

een eigen beeldtaal. 

In de loop van de jaren zestig had 

zich een omwenteling voor ge-

daan.24 De open ruimte van het na-

oorlogse stadsbeeld werd vrij plot-

seling als een akelige leegte er-

varen, terwijl dit in de jaren vijftig 

nog als positief was ervaren. De 

overheersende opvatting onder 

architecten en stedenbouwkundi-

gen verschoof in de richting van 

23 Voor een beleidsomschrijving aangaande de rijksgebouwen en de percentageregeling zie: Van der Kamp 2004
24 Winkel, ‘Leegte als landschap’, in: Moderne leegte 2000, 13-54
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een overmatige  programmatische invulling en bekleding van de openbare ruimte, ter 

vergroting van de ‘leefbaarheid’ van het stedelijk milieu. Volgens deze nieuwe 

beleving  was de ruimte leeg zolang de mens er geen betekenis aan gaf door actief en 

intensief gebruik. En sociale interactie moest worden afgedwongen niet afgewacht. 

Vanaf  de jaren zestig komen autonome en geïntegreerde kunst naast elkaar voor. De 

beelden her en der in een park of plantsoen die refereren aan het oeuvre van een 

kunstenaar naast de beeldende vormgeving die functioneel wordt ingezet en waarbij 

een integratie tussen kunstwerk en omgeving wordt nagestreefd. Het idee dat de 

visuele kwaliteit van de ruimte verbeterd kan worden door beeldende kunst samen 

met architectuur en stedenbouw doet pas zijn intrede met de omgevingskunstenaars 

in de jaren zeventig. 

De Nederlandse openbare beeldhouwkunst in de jaren zestig werd grotendeels 

bepaald door de beelden van de eerste door Bronner opgeleide generatie.25 Zij 

werkten onder zijn motto ‘beeldhouwkunst is architectuur en architectuur is 

beeldhouwkunst’. De door hen vervaardigde beelden werden met name gekenmerkt 

door hun toegepaste rol (direct verbonden met de architectuur of vrijstaand maar 

duidelijk in een architectonische context), de gestileerde vormen (weinig detaillering) 

en de ‘bouwmaterialen’ (allerlei steensoorten, van zandsteen tot baksteen).

1.7 Dwangmatige onderdrukking van de leegte

In de jaren zestig was het besef doorgedrongen dat de overheid zelf een rol diende te 

spelen in het openbaar kunstbeleid. Verschillende gemeenteraden namen hiertoe 

twee belangrijke besluiten. Het periodiek aankopen van sculpturen, waarvoor 

Fondsen Stadsverfraaiing werden opgericht, en het decoreren van 

overheidsgebouwen (de instelling van een percentageregeling) werden onderdeel van 

het openbaar kunstbeleid. Niet alleen diende de openbare ruimte te worden verfraaid, 

tevens diende de burger met kunst in aanraking te worden gebracht. Aanvankelijk 

was dat een elitair proces. Een kleine groep ingewijden bepaalde wat goed was voor 

het volk en kocht de werken aan of adviseerde het College. In de loop van de jaren 

zeventig nam de kritiek op die elitaire benadering toe vanuit de gemeenteraad. Dure 

en prestigieuze werken zouden nauwelijks van invloed zijn op het alledaagse 

stedelijke leefmilieu en ook de wijken kwamen er, in tegenstelling tot het 

stadscentrum, maar bekaaid vanaf. Het aantal kleinere openbare kunstprojecten in 

buurten en wijken nam toe en het veld werd verbreed van sculpturen naar andere 

25 Voor een uitgebreide biografie over Jan Bronner zie de database van kunstbus.nl. Meer informatie over de hele generatie 
Bronner is te vinden onder de noemer ‘De Groep’.
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uitingen van kunst, zoals ‘townpainting’, een project van muurschilderingen. Ook 

stedenbouwkundigen en omgevingskunstenaars stortten zich op een bijna 

dwangmatige onderdrukking van de leegte en de monotonie in de openbare ruimte 

van de stad. 

De vermaatschappelijking van de beeldende kunst in Nederland bereikte een 

hoogtepunt met de zogeheten omgevingsvormgeving of omgevingskunst. Architecten 

en stedenbouwers, meegesleept door de modernisering van het bouwbedrijf en de 

schaalvergroting van de ontwerpopdrachten in de jaren zestig, zouden 

verantwoordelijk zijn voor een onherbergzame en onleefbare stedelijke ruimte. Het 

verwijt was dat de schaalvergroting van bouwvolumes niet samen was gegaan met een 

gelijkwaardige aandacht voor het feit dat omvangrijke gebouwencomplexen 

automatisch hun eigen omgeving creëren en domineren. Peter Struycken (1939-), een 

van de vooraanstaande omgevingskunstenaars uit de Arnhemse School, verstond 

onder een leefbare omgeving een omgeving waar de persoonlijkheid van elk individu 

optimaal tot ontplooiing kon komen.26 In een leefbare omgeving zouden de zintuigen 

26 De Arnhemse School in de jaren zestig stond een omgevingsgerichte kunst voor. Ze werd onderwezen aan de 
kunstacademie in Arnhem, vooral door docent Peter Struycken. In 1964 werd hij als docent aangesteld aan de academie. Op 
deze academie was hij medeoprichter van de afdeling Monumentaal Nieuwe Stijl, waar studenten werden opgeleid in het 
integreren van kunst in architectuur en stedenbouw.
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halverwege de jaren tachtig weer van het werk distantieerde. Ironisch genoeg was Struycken nu van mening dat het werk 
zich te veel naar de omgeving voegde en dat het te weinig eigen kwaliteiten bezat.



in die mate kunnen functioneren, dat zij leiden tot ervaringen en belevingen, die tot 

de ontplooiing van de persoonlijkheid bijdragen. Een zo groot mogelijk aantal 

zintuiglijke ervaringen in een zo wisselend mogelijk sterkteverhouding naar 

aanleiding van een zo gedifferentieerd mogelijk vormgegeven omgeving zouden deze 

omgeving voor een zo groot mogelijk aantal mensen optimaal leefbaar maken. Het 

meest klassieke voorbeeld van het streven naar een verhoging van de interne 

samenhang in de identiteit van een gebied door middel van het ontwerpen van een 

zogenaamde all-over structuur is het Roermondplein in Arnhem. Struycken laat met 

zijn ritmische golvenpatroon als het ware de Rijn als kunst de stad in stromen. Het 

kernprogramma van de omgevingskunst kwam uiteindelijk neer op het bestrijden van 

de vervreemding die de mens ervaart ten overstaan van zijn omgeving. Door middel 

van het creëren van meer afwisseling en meer samenhang werden op die manier de 

mogelijkheden voor oriëntatie en identificatie vergroot. Struycken erkende dat de 

visuele complexiteit van de oude stedelijke bebouwing niet direct in moderne 

nieuwbouwwijken te reproduceren viel. Daarom hadden ontwerpers de taak de 

complexiteit en afwisseling ‘die voorheen langs organische weg tot stand kwam’ nu 

‘op kunstmatige manier te verzorgen’. Een interdisciplinaire aanpak was daarbij 

noodzakelijk. Struycken pleitte voor samenwerking tussen ‘sociologen, sociografen, 

psychologen, stedenbouwers, architecten, beeldend kunstenaars, musici, geur- en 

smaakmakers en technici’ om het hele zintuiglijke spectrum te vertegenwoordigen. 

De omgevingskunstenaars waren zelfs bereid om de autonomie van hun vak en hun 

auteurschap ondergeschikt te maken aan de integratie van beeldende kunst met 

architectuur en stedenbouw. Zowel op het niveau van het ontwerp maar ook ten 

aanzien van budgetten, procedures en verantwoordelijkheden. Het werd daarom door 

hen essentieel geacht dat kunstenaars al in een vroeg stadium betrokken werden bij 

de planning van een nieuwbouwproject. 

In 1975  had kritiek van de Raad voor Beeldende Kunst en het ministerie van Cultuur, 

Recreatie en Maatschappelijk Werk tot veranderingen van de toepassingsprocedure 

van de percentageregeling geleid. In 1975 richtte de Rijksbouwmeester een 

Kerngroep, later Adviesgroep Beeldende Kunst (ABK) op. Deze groep bestond uit 

mensen die zelf beeldend kunstenaar waren en die was betrokken bij de selectie van 

kunstenaars en de verstrekking van de opdracht. Van 1975 tot 1985 was deze groep 

bezig met de ontwikkeling van een selectieprocedure, waarbij ernaar werd gestreefd 

om de integratie van het kunstwerk in het gebouw zo vroeg mogelijk te laten 

plaatsvinden. Zo ontstonden er vragen als ‘moeten kunstenaars bij open inschrijving 

worden aangeworven?’ ‘Moet de ABK zelf een selectieprocedure op gang brengen?’ 
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Uiteindelijk werd de uitvoering in vier fasen ingedeeld. De eerste was het voorlopig 

ontwerp. De tweede het definitieve ontwerp. De derde de uitvoering. De vierde de 

oplevering. Aan ieder stadium was een apart budget gekoppeld. Om het gehele 

project uit te voeren was voor elke fase van de opdracht de goedkeuring van de 

opdrachtgever vereist. De ABK kon hierbij als bemiddelaar optreden. 

In 1977  werd de Nota Kunst bij Rijksgebouwen gepresenteerd. De minister van 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, waaronder de Rijksgebouwendienst viel, 

besloot op hoofdlijnen het volgende. De toepassing van de percentageregeling zou 

worden verbreed, zodat in principe bij alle projecten van de Rijksgebouwendienst 

voor bouw en renovatie de regeling geldend werd. Verder werden de toepassing en 

het beleid inhoudelijk mede toevertrouwd aan de ABK. Tenslotte diende er een 

documentatiebestand bijgehouden te worden en zou de Rijksgebouwendienst 

regelmatig informatie over de gerealiseerde projecten openbaar maken. Op enige 

details na is deze nieuwe opzet van de Rijksregeling tot op heden bewaard gebleven.

1.8 Intensivering van de ervaring

Vanaf het begin van de jaren zeventig werd openbaar gebied nadrukkelijker als 

gebruiksruimte ontworpen en het was waarschijnlijk niet toevallig dat in diezelfde 

tijd de kunst in de openbare ruimte zijn intrede deed als activiteit. In de jaren tachtig 

bereikte de omgevingskunst een hoogtepunt in het ‘opleuken’ van rotondes en 

pleinen. Met de abstracte tekens van de Arnhemse School trad de kunst van haar 

voetstuk af om een plaats te zoeken tussen de mensen, zodat voortaan geen plein of 

straat meer veilig was voor betonnen richels of roestige sta-in-de-wegs die de 

onverschillige gang van de gebruiker moesten opkrikken tot een hogere graad van 

bewustzijn en activiteit. En hoewel van die werken nog slechts hier en daar een spoor 

is overgebleven, is de nadruk op prikkeling en intensivering van de ervaring nooit 

meer verdwenen. Sindsdien was openbaar gebied vooral een plek om iets te doen.De 

opschoning van de straat tot openbare ruimte kreeg meteen te maken met een 

tegenreactie in de vorm van een guerrillaachtige verstoring van het beeld. Volgens 

Jeroen Boomgaard kan de opkomst van de graffiti gezien worden als een poging de 

straat te onttrekken aan de ijzeren greep van planners en beheerders en er weer een 

plek van te maken waar het reguliere en het willekeurige op elkaar stuiten.27 Helaas 

lijkt de ondermijnende kracht van graffiti ondertussen verloren. Niet alleen was de 

vormentaal gestagneerd in bonte eenvormigheid, de kracht ervan was ook 

27 Boomgaard 2007
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verminderd door het vasthouden aan het systeem van namen en woorden die alleen 

voor ingewijden van enige betekenis zijn.  Het begrip ‘openbare ruimte’ werd voor het 

eerst benoemd in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening van het ministerie van 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in 1988. Het werd daarin omschreven als 

een gebied waar ‘verbindingen tussen menselijke activiteiten tot stand komen’ en als 

‘ontmoetingsplaats voor de bewoners van steden en dorpen’. In de praktijk bleek dat 

nogal ruim. Het ging dus niet alleen pleinen, parken en groenvoorzieningen, maar 

ook om ontmoetingsruimten tussen vier muren zoals bibliotheken, stadhuizen, 

scholen en theaters. En met de komst van het internet werden de grenzen van de 

openbare ruimte verlegd naar de virtuele ontmoetingsplaats.28

1.9 Kunst in het openbare leven

In de jaren tachtig en negentig is de professionele kunstwereld in toenemende mate 

gaan functioneren als een verlengstuk van de mode- en leefstijlindustrie. Jonge 

kunstenaars die hun eigen persoon als enige maatstaf voor de kunstproductie namen, 

werden niet tegengesproken maar kritiekloos in de schijnwerpers gezet. 

Vanaf het begin van de jaren negentig begon men te concluderen dat voor zover 

beeldende kunst zich nog ophield in de openbare ruimte, ze scherp werd 

beconcurreerd door verkeer en reclame. En daarnaast botste de kunst met de 

28 Hoogervorst, Boekmanstichting
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Hedda Willem Buijs, \steigers', 1981, Veenendaal, Vrekenhorst. Voorbeeld van hoe de kunst op gaat in de omgeving.



‘keepsmiling’ variant van het hedendaagse stadsdesign. Dus wat moest kunst eigenlijk 

nog in de openbare ruimte?29 Bovendien waren de steden en dorpen aan de 

nieuwbouwwijken vastgegroeid waardoor er eigenlijk helemaal geen ruimte meer was 

voor serieuze beeldende kunst.  In de loop van de jaren negentig ontstond er een 

nieuwe tendens in de kunst in de openbare ruimte. Kunstenaars gaven de autonomie 

29  Blok 1989
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Frank Halmans,'Bank Ganskuijl', 2004, Amersfoort, Ganskuijl (Staal). Gebruiksvoorwerp of kunst? De grens vervaagt.



van hun vak op ten gunste van de samenwerking met andere disciplines als 

(landschaps)architectuur en stedenbouw. Men zag in dat de maatschappelijke 

relevantie van kunst al lang niet meer besloten lag in diens autonome status. 

Kunstenaars moesten dus niet meer het kunstobject centraal stellen, maar moesten 

bereid zijn een bijdrage te leveren aan het ontwerpproces van de openbare ruimte. 

Het resultaat daarvan hoefde niet als zodanig als kunst herkenbaar te zijn. De term 

‘undercoverkunstenaar’ vond hierbij zijn intrede.30 Eind jaren negentig kwam er een 

nieuwe generatie kunstenaars op die zich intensief met de openbare ruimte ging 

bemoeien. Zij beweerden in staat te zijn tot een kunstproductie die geen schaarse 

ruimte in beslag neemt, maar juist extra ruimte genereert. Zij maakten aanspraak op 

een nieuwe rol voor de kunstenaar in de openbare ruimte, een rol als ‘cultureel 

ingenieur’. Het accent kwam te liggen op het publieke verkeer, op het openbare leven 

en de invloed die het doen en laten van mensen heeft op de identiteit van de ruimte. 

Het openbare leven vormde niet langer een eindpunt, maar het uitgangspunt voor 

een werk. Kortom: de ruimte werd het kunstwerk zelf. In de laatste jaren zijn enkele 

ontwikkelingen waar te nemen die in een positieve richting wijzen. Bepaalde 

beeldende kunstenaars willen niet meer ‘een beeld’ voor een bestaand of te 

ontwerpen gebouw maken. Zij willen van begin af aan bij de concipiëring van het 

totaal betrokken zijn en hun specifieke deskundigheid op visueel gebied inbrengen in 

het project als geheel. Zij hebben er geen behoefte aan dat hun activiteit duidelijk 

herkenbaar is als de hunne. Het gaat niet meer om iets ‘moois’, het is dan wel te doen 

om iets ‘bruikbaars’. In dergelijke gevallen is er niet meer sprake van ‘beeldende 

kunst’, maar van ‘milieuvorming’; het aanbrengen van bepaalde kwaliteiten in de 

woon-  en leefomgeving, opdat de mens zich wel bevindt. Dergelijke activiteiten zijn 

een duidelijke reactie op de totnogtoe gebouwde woestijnen van nieuwbouwwijken. 

Men wil komen tot een leefbaar milieu.

Het is nodig een vergelijking te maken tussen de gebeurtenissen in de jaren zeventig 

en in de jaren negentig van de twintigste eeuw. Het is namelijk opmerkelijk dat de 

kunstenaars uit de tweede periode hetzelfde beoogden als hun voorgangers uit de 

eerdere jaren. Maar als de betreffende individuen hierop aangesproken werden dan 

bleef men stelselmatig ontkennen dat het hen om een zelfde invalshoek ging. 

Natuurlijk is de vraag ‘waarom?’.

30  Eekhout en Visser 2002 b.
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1.10 De jaren negentig in vergelijking met de jaren 

zeventig

Het streven naar integratie door de omgevingskunstenaars van de jaren zeventig is 

achteraf gezien op een mislukking uitgelopen. Het feit dat er nooit meer aan wordt 

gerefereerd is des te opmerkelijker omdat in de jaren negentig de hernieuwde 

belangstelling voor kunst in de openbare ruimte onder de jongere generatie 

kunstenaars gepaard gaat met argumentaties en discussies die vaak letterlijk een 

herhaling vormen van wat er twintig jaar eerder ter onderbouwing van de 

omgevingskunst werd betoogd. Net als in de jaren zeventig pleitte men weer voor 

interdisciplinaire ontwerpteams, waarbij de expertise van de beeldende kunst niet 

werd aangewend om de gebreken van een architectonisch of stedenbouwkundig 

ontwerp te verhullen achter een feestelijk object, maar juist om de kwaliteit van dat 

ontwerpproces zelf te verhogen. Wat wel een belangrijk winstpunt was voor de 

kunstenaars in de jaren zeventig was het feit dat ze erin slaagden tenminste één 

braakliggend terrein voor zichzelf te reserveren, namelijk pleinen en andere stedelijke 

buitenruimtes. Deze werden als zelfstandige ontwerpeenheid ontdekt en in cultuur 

gebracht. 

Ten tijde van de omgevingskunst golden nog heel andere criteria. Het fundamentele 

verschil tussen de geïntegreerde kunstpraktijk van de jaren negentig en die van toen 

schuilt in de maatschappelijke en bestuurlijke omstandigheden. De omgevingskunst 

was bij uitstek de kunst van de verzorgingsstaat. Het kan geen toeval zijn dat de 

kunstwerken vooral verschenen bij scholen, ministeries, ziekenhuizen, 

belastingkantoren, nutsbedrijven, gemeentehuizen en universiteitsgebouwen die bij 

uitstek voor de collectieve sector staan en met name het wijdvertakte netwerk van de 

verzorgingsstaat representeren. De ambities van de omgevingskunst sloten naadloos 

aan bij de algemene doelstellingen van het kunstbeleid van de Nederlandse overheid, 

dat in de periode van 1965 tot 1983 volledig samenviel met welzijnsbeleid. Als het 

voornaamste beleidscriterium stond de ‘maatschappelijke relevantie’ van de kunst 

voorop. Opdrachten voor kunst in de openbare ruimte vormden een zeer effectief 

instrument om deze beleidsdoelstelling te realiseren. In 1973 was de 

Rijksadviescommissie voor de beeldende vormgeving in relatie tot architectuur en 

ruimtelijke ordening in het leven geroepen. Het warme onthaal en de vele 

overheidsopdrachten die de Arnhemse kunstenaars ten deel vielen, zijn te verklaren 

uit het gelukkige huwelijk tussen enerzijds een overheid die zich verantwoordelijk 

voelde voor het maatschappelijk functioneren van de kunst en anderzijds een 

contingent kunstenaars dat de eigen productie zelf al toetste aan criteria van welzijn 
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en maatschappelijkheid. Volgens Jeroen Boomgaard, kunstcriticus en lector aan de 

Rietveldacademie in Amsterdam, heeft het te maken met de paradox van kunst in de 

openbare ruimte: de roep om ondergeschiktheid en toegankelijkheid van kunst 

enerzijds en uniciteit, exclusiviteit en bijzonderheid anderzijds. Door de jaren heen 

hebben kunstenaars met deze paradox geworsteld. Boomgaard: “Denk aan de 

omgevingskunst in Arnhem in de jaren zeventig. De kunst moest dienstbaar zijn, 

maar tevens iets teweegbrengen zodat zij een bijdrage leverde aan een meer leefbare 

omgeving. Dat moest op een onbewust niveau gebeuren. Niet met symbolen of 

allegorieën. In de wijken verschenen roestige balken en betonnen elementen. 

Uiteindelijk is het idee niet geslaagd. Deels om budgettaire redenen. Deels ook omdat 

bleek dat mensen zich onbewust niet zo eenvoudig lieten sturen.” 31 

In de tachtiger jaren volgde de reactie: kunst werd weer kunst. De kunstenaars 

belijdden uitdrukkelijk hun autonomie. Daarbij ontbrak de communicatie. Kunst 

werd entertainment voor de hogere klasse. In de jaren negentig leefde de discussie 

over kunst in de openbare ruimte weer op. De kunstenaar wilde de buurtbewoner niet 

sturen, maar entertainen. Ondanks de individualisering bestond er wel 

communicatie. 

1.11 Cultuurhistorisch landschap

In het jaar 1999 is aan het beleid over de fysieke ruimte een cultuurhistorische 

dimensie toegevoegd. In de Nota Belvedere werd de ruimtelijke inrichting van 

stedelijke en landelijke gebieden in relatie gebracht met cultuurhistorie. Archeologie, 

gebouwde monumenten en historisch landschap konden de kwaliteit van de 

ruimtelijke inrichting versterken. Daarnaast zouden de nieuwe ruimtelijke functies 

kunnen bijdragen aan behoud van het erfgoed. 

Cultuurhistorische kwaliteiten kunnen een uniek karakter geven aan ruimtelijke 

ontwikkelingen en zo een tegenwicht bieden aan de toenemende eenvormigheid van 

onze leefomgeving. Ze dragen bij aan de identiteit die mensen ontlenen aan een 

gebied of plek. Zo bezien, fungeren ze als inspiratiebron en kwaliteitsimpuls voor 

ruimtelijke opgaven als veranderend waterbeheer, stadsvernieuwing en reconstructie 

van het landelijk gebied. 

De Nota Belvedere was bedoeld om beleidsmakers, marktpartijen, cultuurhistorische 

en ruimtelijke beroepsgroepen op nieuwe gedachten te brengen. Geen wet, geen 

regelgeving, maar wel een bron van inspiratie voor provinciaal en lokaal beleid, voor 

concrete ontwerpopgaven en ruimtelijke plannen.

31 De uitspraken van Jeroen Boomgaard zijn gedaan naar aanleiding van het project Kunstveld in Nijmegen. In dit project 
wordt gepoogd van een Vinex-wijk een kunstwerk in de openbare ruimte op zichzelf te maken. (zie:website lux-nijmegen.nl)
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1.12 Citydressing

Nederland slibt dicht qua bebouwing. Openbare ruimte wordt relatief gezien steeds 

schaarser. Om die reden wordt de discussie over de inrichting van die openbare 

ruimte steeds complexer. Steeds meer partijen willen meepraten over deze kwestie. 

Voor kunstenaars wordt het dus steeds ingewikkelder om een ‘goed’ kunstwerk voor 

de betreffende plek te maken. En sinds de Nota Belvedere (1999) moet hij of zij 

bovendien rekening houden met de cultuurhistorische waarde van de omgeving. 

Dergelijke feiten zijn niet de enige zaken die het de autonome kunst in de openbare 

ruimte steeds moeilijker maken te scheppen. Er is een zekere concurrentie ontstaan 

met kunstenaars die specifiek straatmeubilair als bankjes, bushaltes en verlichting 

ontwerpen. Stadsdesign zou een goede term kunnen zijn voor dergelijke ‘kunst’. De 

kunstenaars/ontwerpers Vollaerts en Zwart gebruiken de term ‘citydressing’.32 

Steden zetten kunstenaars en ontwerpers in om de stad te promoten. Om een 

stadscentrum te onderscheiden van de vele andere dezelfde ogende centra. De 

Blokker, HEMA en de H&M bepalen immers met schreeuwende gevels het beeld van 

elk stadscentrum. Citybranding is een apart aspect geworden voor de 

stedenbouwkundige. 

32 Website vollaerszwart.com. 
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Een sculptuur kan vandaag de dag nog steeds als autonoom kunstwerk 

bestaan: een constructie in staal (Joost Baljeu) of purschuim (David 

Bade); een boom met een knoop in de stam (Sjoerd Buisman), kleine 

fonteintjes die een zin doen opborrelen (Job Koelewijn), maar ook een 

beeld in ‘traditionele materialen’ (de bronzen mannetjes van Henk 

Visch). Het kunstwerk of de kunstenaar is daarbij de leidraad. Een 

bepaalde plek of omgeving vraagt nu juist om werk van díe ene 

kunstenaar. De kunstenaar is in relatie tot zijn beeld vaak niet langer de 

bedenker én de maker. Het accent ligt op het concept, dat uitgevoerd 

wordt door bijvoorbeeld een staalconstructiebedrijf of een groendienst.

De autonome kunst heeft concurrentie gekregen van een kunst die zich 

onder het volk willen mengen tot ze bijna onzichtbaar is geworden als  

kunstvorm op zich. Ze neemt deel aan het dagelijkse leven zonder 

daarbij op te willen vallen.
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Sjoerd Buisman, Groeiexperiment, de foto’s zijn gemaakt in 1975, 1978 en 1985. Twee jaar na de laatste foto was er niets  
meer van de knoop te zien. Takken van de knotwilg zijn flexibel en (ver)groeien erg snel.
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Joost Baljeu, Space Time, Rotterdam, Prins
Alexanderplein, 1989. Staalconstructie van 12
meter hoog.

David Bade, Badende beelden, Vlissingen, Stadhuisplein, 2004. Materiaal: polyester.

Job Koelewijn, Formule B, Rotterdam, Westersingel, 2001. Fontein  
die de tekst ‘No matter-try again-fail again- fail better’ doet  
opborrelen.
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Sjoerd Buisman, Een lindenboog, gefotografeerd na een groeiperiode van zes jaar, Haarlemmerhout.
Buisman probeert de natuur op allerlei manieren naar zijn hand te zetten.

Henk Visch, Figuratieve Sculptuur, Amsterdam, J. ter
Meulenplein, 1991. Bronzen figuur met bladgoud 

David Bade, Anita, Rotterdam, skatepark Westblaak,
2001. Materiaal: polyester.



Praktijkvoorbeeld: Polder Mastenbroek (2005)

De Polder Mastenbroek is een van de oudste polders van Nederland en 

is nog steeds een weids en landschappelijk uniek veenweidegebied.  

Kenmerkend voor deze laatmiddeleeuwse polder zijn de weidsheid, de 

rationele verkaveling van wegen, beplanting en weteringen en de 

agrarische bebouwing die voor een deel nog op individuele terpen ligt.  

Polder Mastenbroek ligt ingeklemd tussen de stedelijke kernen van 

Zwolle, Kampen en Genemuiden en dreigt te verdwijnen onder nieuwe 

woningbouw, bedrijventerreinen, glastuinbouw, windturbines en 

infrastructuur. De melkveehouderij lijkt daarbij te verdwijnen. De 

polder staat onder druk van stedelijke en industriële ontwikkelingen en 

is daarom in 1999 als een van de eerste Belvedereprojecten 

aangemerkt. Daarmee kwam er aandacht voor de cultuurhistorische 

waarden en kwamen er middelen vrij om bij de planvorming voor 

toekomstige transformaties daar rekening mee te houden.  

Belangrijk onderwerp van discussie is: kunnen cultuurhistorische 

waarden worden veiliggesteld en in een nieuwe economische en 

maatschappelijke realiteit van de polder worden opgenomen? De 

provincie Overijssel nam derhalve het initiatief tot het ontwikkelen van 

een integrale ruimtelijke structuurvisie. Het doel is niet alleen de 

verschillende initiatieven en plannen in hun onderlinge samenhang te 

bezien, maar vooral ook een antwoord te geven op de vraag of en hoe 

ruimtelijke ontwikkelingen voort kunnen bouwen op de identiteit van 

het gebied en hoe het karakter van de polder ook op langere termijn 

behouden kan blijven in een nieuwe economische en maatschappelijke 

realiteit. Belangrijk doel van het maken van een ruimtelijke visie is de 

mensen bewust te maken van de waarde van het gebied. Het gebied is 

niet zo maar een braakliggend terrein voor ruimtelijk-economische 

ontwikkelingen. Met name de agrarische bewoners hadden in dat 

opzicht weinig vertrouwen in de overheid. In de beginfase van het  

project is veel aandacht besteed aan communicatie en samenwerking 
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met betrokkenen.  

Een interactieve website, die nog steeds in gebruik is, maakt het 

iedereen mogelijk zelf scenario’s voor de inrichting van de polder te  

formuleren en de consequenties zichtbaar te maken. De uitkomsten 

hiervan zijn door provincie en gemeenten benut. Daarnaast zijn op 

voorstel van SKOR de kunstenaars Birthe Leemeijer en Sjaak 

Langenberg benaderd om de identiteit van het gebied in beeld te 

brengen.
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Film: ‘De uitbreiding van de polder Mastenbroek’

Beeldend kunstenaar/publicist Sjaak Langenberg heeft samen met 

televisiemaker/beeldend kunstenaar Theo van den Aker een film 

gemaakt over de uitbreiding van de Polder Mastenbroek. De film 

plaatst de actuele problematiek van de relatie tussen de stad en het 

landelijk gebied in een bijzonder perspectief. De uitbreiding van polder 

Mastenbroek daagt de bewoners uit hun defensieve positie te verlaten 

en over de horizon te kijken. Het gebied staat onderdruk van de 

ambities van de omliggende steden. In de film zijn echter de polder en 

de bewoners aan zet. Er wonen genoeg mensen met ambities, mensen 

met dromen en een toekomstvisie, jongeren die het beroep van hun 

ouders willen voortzetten. Zij worden geportretteerd in de film, en hun 

ambities worden omgezet in een offensieve strategie. Weidsheid wordt 

als de meest karakteristieke eigenschap beschouwd. De film De 

uitbreiding van de polder Mastenbroek zet het begrip weidsheid om in 

een mentaliteit. De film biedt ruimte voor verrassende visies. Op 

verzoek van de filmmakers werden deskundigen op het terrein van 

ruimtelijke ordening uitgedaagd om hun grenzen te verleggen en onder 

het oog van de camera plannen voor de ‘polderuitbreiding’ te  

ontwikkelen.  Op zaterdagavond 20 november 2004 ging de film in 

première. De groep genodigden in een filmzaal in Zwolle bestond uit  

ruim 500 personen, waaronder politici, de bewoners van de polder,  

kunstenaars en beleidsmakers. De film werd op 2 februari 2005 

uitgezonden door RTV Oost en werd op verschillende  momenten in 

2005 ingezet in de actuele stad/land-discussie. Op 9 maart 2005 werd 

de film op DVD aangeboden aan landbouwminister Cees Veerman 

tijdens een werkbezoek aan Mastenbroek. Daarna werd de film in het 

Engels ondertiteld en was tussen 23 april en 23 oktober 2005 dagelijks 

te zien in Museum De Paviljoens in Almere, tussen 27 mei en 4 

september 2005 in het Nederlands Architectuur Instituut (NAI) als 

onderdeel van de tweede Internationale Architectuur Biennale  

Rotterdam (26 mei tot 26 juni 2005).
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‘L’Essence’

Birthe Leemeijer (1972) nodigde inwoners van Mastenbroek die daar al  

generaties lang wonen en werken, uit om deel te nemen aan de 

Essenceclub. De leden van de Essenceclub selecteerden geuren uit de 

polder, waaronder gras-, hooi- en stallucht, en omschreven de rol van 

de vier seizoenen. Een parfumeur maakte verschillende geurcomposities 

vanuit de geselecteerde grondstoffen, waarvan de Essenceclub er één 

uitriep tot hét parfum van Polder Mastenbroek. Nu het voor de jongere 

generatie niet meer vanzelfsprekend is te wonen en te werken in de 

polder Mastenbroek en boerenbedrijven worden verkocht voor een 

toekomst in Amerika of Canada, is er een flesje waar herinneringen,  

beelden en gevoelens in meegenomen kunnen worden. Aan de rand van 

Mastenbroek bij een oud stoomgemaal werd de zogenoemde 

Essencebron geplaatst. Uit deze bron worden de flesjes met L’Essence de 

Mastenbroek (bij)gevuld. L’Essence de Mastenbroek is een parfum dat 

het leven in de polder Mastenbroek in verschillende geurschakeringen 

uitdrukt. Het is het resultaat van een zoektocht naar het landschap in 

zijn meest geconcentreerde vorm. Om L’Essence de Mastenbroek ook in 

de stad te laten doordringen, is contact gezocht met de Bijenkorf. Daar 

is de parfum sinds september 2005 in de zeven hoofdfilialen te koop.

Het eindresultaat is een waardevolle bouwsteen voor de herziening van 

het Provinciale Streekplan en voor diverse regionale structuurvisies.  

Het belangrijkste effect van de projecten is wellicht dat het gebied ook 

mentaal op de kaart staat. Bewoners zijn weer trots op hun polder,  

maar ook bezoekers en beleidsmakers zien de waarde van een van 

Nederlands oudste polders. De kunstprojecten hebben daar een 

onmiskenbare bijdrage aan geleverd.
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2. Het huidige Nederlandse 
landschap
Door de ingrijpende verstedelijking van het Nederlandse landschap, waardoor stad 

en landschap niet meer als gescheiden entiteiten worden ervaren, is een nieuwe 

reflectie op de relatie tussen stad en landschap noodzakelijk geworden. Van oudsher 

heeft de beeldende kunst een belangrijke rol gespeeld bij de representatie en de 

ervaring van het landschap. Door Ton Lemaire wordt landschap onder meer 

gedefinieerd als “de afbeelding van onze cultuur in de natuurlijke ruimte”. 33 

Cultuurlandschap is door mensen ontworpen en gebouwd op de basis die door de 

natuur gelegd was. Als die basis nog ongerept is, noemen we het een 

natuurlandschap. Maar zelfs een ongerept natuurlandschap, wat we in Nederland 

niet meer kennen, nemen wij toch altijd waar door een cultuurlijke bril. De natuur die 

wij zien verandert met de culturele bril die we opzetten. Landschap is, anders gezegd, 

de culturele bemiddeling waarmee wij natuur en de natuurlijke ruimte ervaren. 34 

Zelfs al bevinden we ons in de wildernis, wat we niet lang kunnen volhouden, dan nog 

nemen wij niet neutraal of naïef waar. Cultureel gevormd als we zijn, ervaren we haar 

door alle verhalen, prenten, schilderijen, foto’s, films en televisie die we ons 

herinneren. Cultuurlandschap is het resultaat van bouwen, zowel in de agrarische als 

in de stedelijke betekenis. Een polder is cultuurlandschap, een stad ook. 

Een belangrijk te stellen vraag is ‘wat voor een rol de beeldende kunst kan spelen bij 

de herinrichting van het Nederlandse landschap?’. Voor een antwoord bedacht kan 

worden is het van belang eerst een inschatting te maken hoe het huidige Nederlandse 

landschap in elkaar zit en hoe het tot stand is gekomen.

2.1 Nostalgie versus moderniteit

Verschillende mensen hebben onderzoeken gedaan naar de ontwikkelingen binnen 

het Nederlandse landschap. Zo ook Han Lörzing, sectordirecteur van het Ruimtelijk 

Planbureau en docent landschapskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Lörzing heeft verschillende boeken gepubliceerd over landschap, ruimtelijke 

ordening en omgevingskunst. Hij constateert dat het huidige landschap steeds vaker 

33 Lemaire 1970 
34 Kolen en lemaire 1999
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een belevingswaarde moet hebben. In zijn artikel Landschap als pretpark stipt hij 

aan dat sinds het eerste menselijke ingrijpen het Nederlandse landschap aan de 

wensen van dat moment is aangepast. Het verbaast dan ook niet dat er heden ten 

dage nog steeds aan het landschap wordt gesleuteld. Nu zelfs op een schaal en in een 

tempo die in het verleden ongekend waren. We zien de landbouw, nog altijd de 

grootste drager van het landschap, in verschillende richtingen veranderen. Aan de 

ene kant rukt een hightechlandbouw op met computergestuurde stallen en 

helverlichte kassen. Daar tegenover staan bedrijven die streekproducten verkopen of 

vermoeide managers ontstressen. Dergelijke bedrijven kunnen er niet ambachtelijk 

genoeg uitzien. Tegelijkertijd verdwijnt de koe langzaam uit het beeld. Haar plaats 

wordt op grote schaal ingenomen door het paard. 35

Het Nederlandse landschap laat een tweeslachtigheid zien die zich ook voordoet in de 

hedendaagse stedenbouw. Het is de spanning tussen moderniteit en traditie. 

Nederland is er altijd trots op geweest bekend te staan als een modernistisch paradijs. 

Ze is altijd gericht op de vooruitgang, maakbaarheid en onomkeerbaarheid. De laatste 

jaren is hier een verandering in gekomen. In diverse Vinex-locaties valt het op dat de 

huizen ogen als architectuur uit oudere tijden (retro-architectuur). En net als in de 

nieuwste woonwijken rukt in het landschap de nostalgisering op. Vrijwel elke 

boerderij die vrijkomt wordt door stedelingen geconserveerd of zelfs 

teruggerestaureerd naar zijn oorspronkelijke staat. In weidevogelgebieden wordt zo 

veel geboerd als in vroegere tijden. Ooit rechtgetrokken beekjes worden met veel 

cultuurtechnisch geweld teruggebracht in hun vermeende oude staat. De afkeer van 

rationele, rechtgetrokken landschappen is zo algemeen dat geen cultuurtechnicus er 

nog over durft te beginnen. Natuurlijkheid, en als dat in de praktijk niet kan, 

historisch verantwoorde ‘cultuurlijkheid’ is helemaal hot. 

Het is de vraag hoe lang deze trend zich voort zal zetten, én wanneer zij opgevolgd 

gaat worden door een ander. Het is immers een feit dat de officiële ruimtelijke 

ordening zich er bij neergelegd lijkt te hebben dat het Nederlandse landschap 

versnipperd is. Het is als het ware een lappendeken van losse puzzelstukjes. Daarom 

zal ze blijven uitnodigen tot het vormen van nieuwe ideeën.  Wat er in ieder geval wel 

bereikt is dat het landschap in de eenentwintigste eeuw van ons allemaal geworden is. 

We stallen er ons paard, we gaan er golfen of op survivalweekend. En dat terwijl er in 

de negentiende eeuw nog bijna geen stedelingen kwamen. 

35 Lörzing 2006
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2.2 Herstructurering van de stad

Het beeld van een gemiddelde Nederlandse stad geeft een beeld van verrommeling. 

De veiligheid is een groot punt geworden. Op meerdere punten in een stad vervaagt 

de grens tussen privé en openbaar. Denk aan de vele beveiligingscamera’s die op 

openbare plekken hangen. Daarbij heeft de commercie bezit genomen van de 

openbare ruimte. Bij de herinrichting van de stad heeft the-middle-of-the-road-

smaak de overhand genomen. Stadscentra zien er hetzelfde uit. Een HEMA, Blokker 

en H&M zijn tegenwoordig in elke stad vertegenwoordigd. En commerciële bedrijven 

willen er graag in iedere stad hetzelfde uitzien en dus zorgen deze huisstijlen er voor 

dat de plaatselijke identiteit verloren gaat. Neonverlichting schreeuwt je tegemoet 

vanaf elke gevel. En dat terwijl de inrichting van de publieke ruimte de kwaliteit van 

de samenleving zou moeten spiegelen.

Bij de inrichting van de stad heeft elk 

decennium zijn eigen opgave gehad. 

Vanaf de jaren zeventig volgden het 

Groeikernenbeleid, de 

Stadsvernieuwing en deVinexwijken 

elkaar op.36 Dit decennium zal worden 

bepaald door de renovatie van de 

wederopbouwstad. Dit geldt echter 

alleen voor die steden die daadwerkelijk 

in de Tweede Wereldoorlog waren 

verwoest. Daarbij valt te denken aan 

steden als Rotterdam, Arnhem, 

Nijmegen, Eindhoven en Venlo. Het 

resultaat is dat het totaalbeeld van een 

stad versnipperd is. Stadsdelen werden 

de afgelopen decennia tegen elkaar 

aangeplakt. Herstructurering lijkt dan 

ook slechts een pleister op de wond. 

Onderstaande zijn de stadsdelen die zijn 

ontstaan tussen 1945  en 1965  en geven 

een beeld tegen welke achtergrond de 

kunst in de stad geplaatst wordt. 
36 Rigo Research doet verschillende onderzoeken voor onder andere het ministerie van VROM en voor Ruimtelijke 
Ontwikkeling op verschillende beleidsniveaus. Voor meer diepgaande analyses van de verschillende ‘stadsdelen’ kan de 
website geraadpleegd worden.
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Bovendien geeft het een idee wat de plaats is van de Vinex-wijk binnen de 

verstedelijking van Nederland. Vele onderzoeksrapporten zijn gepubliceerd op de 

website van het ministerie van VROM. Rigo-research is een onafhankelijk bureau dat 

onderzoeken doet naar de bebouwde omgeving, het wonen en alles wat op 

beleidgebied daarbij komt kijken. Onder andere projectontwikkelaars, 

vastgoedhandelaren, beleidsmakers en woningcorporaties geven opdracht voor 

onderzoek. De resultaten staan op de website van Rigo.

2.2.1 Groeikernen

Het Nederlandse groeikernenbeleid in de periode 1960-1985 was een poging de 

voortschrijdende suburbanisatie in vooral het westen van het land in goede banen te 

leiden. Voor verschillende delen van de Randstad werden oplossingen voorgesteld om 

de verstedelijkingsdruk op te vangen in de bestaande centrumsteden, maar ook door 

uitbreidingen van bestaande middelgrote steden (tussen 50.000 en 1000.000 

inwoners). 

In de Eerste Nota Ruimtelijke Ordening van 1960 en de Tweede Nota Ruimtelijke 

Ordening uit 1966 werden de uitgangspunten van het groeikernenbeleid neergelegd. 

Men wilde de verstedelijking meer geleiden door speciaal daartoe aangewezen 

bevolkingskernen meer groei toe te staan dan andere. Hiermee wilde men bereiken 

dat wel aan de woonwensen van de bevolking tegemoet gekomen kon worden 

(laagbouw in een groene omgeving), maar tegelijk voorkomen dat het landelijk gebied 

geheel verstedelijkt zou worden. 

Vanaf 1980 werd duidelijk dat de ontwikkeling van groeikernen ook negatieve 

effecten had. Voor de grote steden betekende het vertrek van de hoge en 

middeninkomensgroepen dat stedelijke voorzieningen onder druk kwamen te staan. 

Bovendien was de werkgelegenheid in de groeikernen onvoldoende meegegroeid, 

waardoor omvangrijke pendelstromen naar de centrale steden ontstonden. Zo 

ontstond er draagvlak voor een meer intensief gebruik van de ruimte in de centrale 

steden. Dit is bekend geworden als de compacte stad-gedachte. Vanaf 1983 werd de 

trek naar de groeikernen ontmoedigd en na 1988 werd het groeikernenbeleid van de 

overheid afgebouwd. De doelstelling te komen tot een evenwichtige spreiding van 

wonen en werken werd ingeruild voor een gerichtheid op marktwerking en plaatsen 

met economische potentie. In plaats van groeikernen kwamen er stedelijke 

knooppunten.
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2.2.2 Stadsvernieuwing

In grote delen van de steden werd in de jaren zestig van de twintigste eeuw zo’n slecht 

leefmilieu aangetroffen dat dit maatschappelijk onaanvaardbaar werd. De term 

stadsvernieuwing is ontstaan toen veel gemeentebesturen de achterstandswijken in 

hun stad wilden slopen om met naoorlogs elan nieuwe winkel- en kantoorgebieden te 

(laten) bouwen. Een bekend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Hoog Catharijne in 

Utrecht, waarvoor een woonwijk is gesloopt om aan bouwgrond te komen. 

De tegenbeweging van bewoners die ijverde voor kleinschaliger bouwen voor de buurt 

begon in oude wijken in de grote steden, zoals Crooswijk in Rotterdam en de 

Dapperbuurt in Amsterdam. De stadsvernieuwing is uit deze tegenbeweging ontstaan 

en werd onder invloed van de progressieve politiek van die tijd in heel Nederland 

gemeengoed.

2.2.3 Vinex-locaties en de mobiliteitsgedachte

 is de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een beleidsnota van 

het ministerie van VROM uit 1993. In deze notitie werden uitbreidingsgebieden 

aangewezen aan de rand van grote steden voor massale nieuwbouw. In de volksmond 

wordt gesproken van Vinex-locaties of Vinex-wijken. Om de verdere bevolkingsgroei 

van Nederland te accommoderen werden in het Vinex-document een aantal 

uitgangspunten vastgesteld voor de bouw van nieuwe woongebieden vanaf dat 

moment. Het belangrijkste uitgangspunt was dat nieuwe woonwijken dichtbij de 

bestaande stadscentra moesten worden gepland. De automobiliteit tussen wonen, 

werken en voorzieningen (korte afstanden bieden meer mogelijkheden voor openbaar 

vervoer, fietsen en wandelen) moest daarbij worden beperkt. 

Een blik op de Nieuwe Kaart van Nederland, die in maart 1997 is uitgekomen, zegt 

genoeg. Op veel plaatsen worden grote vlekken nieuwbouw aan bestaande steden 

toegevoegd. Dat is het patroon van de Vinex: grote locaties voor meestal meer dan 

5000 woningen liggen tegen de stad aan. Kenmerkend is ook de isolationistische 

inslag van de uitbreidingswijken. Ze horen wel bij de stad, maar ze maken er geen 

onderdeel van uit. De Vinex-locaties zijn in veel gevallen ruimtelijk gescheiden van de 

stad, bijvoorbeeld door een snelweg of kanaal en bovendien bedraagt de totale 

afstand tussen Vinex en stad vaak wel meer dan vijf kilometer. Ook hebben de 

uitbreidingswijken een eigen kern, waardoor veel voorzieningen al binnen 
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handbereik liggen. Volgens Jan Wesssels zijn deze kenmerken eigenlijk helemaal 

niets nieuws. “Het is al praktijk sinds het begin van de twintigste eeuw toen de 

tuinwijkgedachte van Engeland naar Nederland oversloeg. In Arnhem werden 

verschillende wijken gebouwd op relatief grote afstand van de binnenstad 

(Mussenberg, Geitenkamp, Lombok). Deze wijken werden zelfvoorzienend ingericht 

met winkels, scholen, kerken, politieposten en dergelijke.”37

Vinex wordt gekenmerkt door laagbouw, compacte woningbouw en centraal 

geclusterde maatschappelijke functies. De wijken worden vaak als saai en ‘erg af’ 

ervaren. Er heerst het idee dat Vinex-wijken binnen twintig jaar zouden verpauperen. 

2.2.4 De wederopbouwstad

De meeste naoorlogse woonwijken werden rond 1965 voltooid.38 Ze zijn gebouwd met 

beperkte mogelijkheden van de eerste naoorlogse jaren. Er was weinig geld, maar de 

woningnood vroeg om snelheid en om een zo hoog mogelijke productie. Deze wijken 

belichamen het beste dat Nederland op dat moment kon bieden op het terrein van 

volkshuisvesting, stedenbouw en architectuur. Ruim veertig jaar later is het 

moeilijker mensen te vinden die trots zijn op de wijken van de jaren vijftig en zestig. 

De opvattingen over architectuur en stedenbouw veranderden met de jaren: de 

wooncultuur van die dagen is vrijwel verdwenen. 

Toen de welvaart groeide, begon het vertrek van de mensen met de wat hogere 

inkomens uit de wijken. Mensen die minder te kiezen hadden namen hun plaats in. 

De voormalige voorbeeldwijken verloren hun glans en kregen vaak zelfs een slechte 

naam. De mensen die zich in de ruim veertig jaar aan hun wijk hadden gehecht, 

konden hun beeld van de wijk niet corrigeren. 

Nog steeds kennen wederopbouwwijken hun sterke punten. De grote verworvenheid 

van de wederopbouwstad is het onovertroffen evenwicht tussen stad en groen. Het 

groen, in veel verschillende gedaanten (waaronder volwassen geworden bomen), 

speelt in deze stadsdelen de hoofdrol. Het groen staat echter onder druk. Dergelijke 

kwaliteiten driegen uit het zicht te verdwijnen, nu actuele sociale problemen de 

aandacht opeisen. De toekomst van de wederopbouwwijken lokt veel discussie uit en 

vraagt om intensief overleg. Juist omdat de wijken als één geheel zijn gebouwd. 

Kenmerkend voor de wederopbouwstad is de samenhang van schaalniveaus. In elke 

37 Jan Wessels is beleidsmedewerker van de Monumentenzorg Arnhem.
38 De Boer 2004 
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ruimte, bijvoorbeeld een straat, voelt men zich onderdeel van een volgende ruimte, 

bijvoorbeeld een binnenterrein of park. De inrichting van een straat of een 

binnentuin kan op die manier niet los worden gezien van de architectuur van de 

gebouwen en de plaatsing van de open gebouwen in de ruimte. Wordt een schakel in 

dit geheel gewijzigd dan rolt de hele machinerie om en ontvalt de bestaansgrond aan 

het geheel. Het gaat om een gecompliceerde opgave, daarom is een samenhangende 

aanpak wenselijk.

2.2.5 Bedrijventerreinen

Langs de Nederlandse snelwegen staan bedrijfshallen, bouwmarkten en 

meubelboulevards steeds vaker vol in het zicht. Bedrijventerreinen lijken uit niet veel 

meer te bestaan dan parkeerplaatsen met wat dozen ertussen en hier en daar een 

kantoor. Het merendeel van die dozen wordt allang niet meer door architecten 

ontworpen, maar door tekenaars bij een bouwbedrijf. Bedrijventerreinen verschillen 

wezenlijk van andere door mensen gemaakte omgevingen, zoals woonwijken, 

centrumgebieden en parken. In ruimtelijke zin bestaan de belangrijkste verschillen 

uit de nadruk op functionaliteit, de grote schaal en de anonimiteit. Bedrijventerreinen 

hebben vanuit het eigen functioneren eerder dan andere omgevingen de neiging te 

‘verrommelen’. Uitbundige vormen van reclame is een specifiek aan 

bedrijventerreinen verbonden element. Ze domineert de algehele uitstraling van het 

terrein. 
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3. Beeldende kunst. Een 
bewuste keuze
Er is zeker geen behoefte om overal beeldende kunstenaars bij te betrekken als het 

om de inrichting van Nederland gaat of om overal kunstwerken neer te zetten. De 

wenselijkheid om beeldende kunst in te zetten is afhankelijk van veel factoren. Er 

kunnen niet in algemeen regels worden aangegeven wanneer kunst nodig is en 

wanneer niet. Ook de vraag welk soort kunst in welk soort landschap thuishoort is 

niet gemakkelijk te beantwoorden. Het is wel belangrijk om kritisch te blijven in de 

afstemming van het landschapstype en de soort (toegepaste) kunst. Door bij de start 

van een project een kunstadviseur te betrekken kan worden bekeken op welke manier 

de beeldende kunst een plaats kan krijgen in het project. Het kan zijn dat in 

verschillende fasen van het project verschillende vormen van inbreng gewenst zijn. In 

feite komt het er op neer dat de opdrachtgever naast de afweging om een 

landschapsarchitect, een ecoloog of een hydroloog in te schakelen ook afweegt om 

een kunstenaar in te schakelen. Vervolgens is het van groot belang om de kunstenaar 

te kiezen die bij de opgave past. 

Het is wel duidelijk dat een kunstwerk een bijdrage kan leveren aan het vormen van 

een identiteit van een omgeving. Een kunstwerk is uniek en geeft een omgeving een 

eigen karakter of vormt een herkenningspunt. Binnen de stadscentra wil kunst dan 

nog wel eens ingezet worden als citybranding.

Aan kunst die invloed wil hebben op de inrichting van onze leefomgeving zitten 

echter veel haken en ogen. Vaak gaat het om uitermate complexe en tijdrovende 

trajecten, waar diverse partijen bij betrokken zijn. Of het nu gaat om de aanleg van de 

HSL-zuid, Vinex-wijken of de toekomst van agrarisch Nederland, het gaat om 

processen waarbij de kunst slechts een kleine vervult. Toch is het de moeite waard om 

te onderzoeken hoe verschillende kunstenaars hun perceptie van ontwikkelingen in 

de samenleving in kunnen zetten en hoe zij bepaalde planprocessen kunnen 

beïnvloeden of sturen. Daarbij komt echter wel het gevaar kijken dat de kunstenaar 

de plaats van de architect, stedenbouwer of landschapsarchitect gaat innemen. En dat 

is een vak dat hij of zij in principe niet beheerst. 

In de negentiende en vroeg twintigste eeuw was het heel gebruikelijk dat kunstenaars 
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zich met architectuur en architecten zich met kunst bezighielden. Denk maar aan 

Berlage, Oud, Henry van de Velde en Van Doesburg. Ze maakten bouwkunst van 

tekentafel tot deurklink. De huidige kunstenaar, of huidige architect, heeft verleerd 

vanuit totaalconcepten te denken. Anderzijds zijn er genoeg architecten geweest die 

gebouwen ontwierpen waarvan de ontwerptekeningen rechtstreeks naar de 

museumcollecties gingen.

Het is juist de vrijheid van de kunstenaar, het ontbreken van vaststaande 

specialistische expertise, waarmee hij een bepaalde positie inneemt. Deze stelt hem in 

staat om vanuit de kunst een bijdrage te leveren aan de culturele component van 

ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsinrichting. Vanuit die vrijheid kan 

hij zich vrijelijk verplaatsen in een van de drie interactieve posities. Namelijk die van 

de opdrachtnemer, opdrachtgever en die van de gebruiker. 

Wanneer gewerkt wordt in de context van de openbare ruimte is het belangrijk dat 

projecten zijn gericht op het problematiseren en aanscherpen van de opgave en niet 

op het vervolmaken van het eigen oeuvre van de kunstenaar. Vaak zijn opdrachten 

niet helder en eenduidig geformuleerd. Verborgen doelstellingen spelen regelmatig 

mee, waarbij kunst wordt ingezet voor een strategie om binnen de eigen politieke 

constellatie voldoende draagvlak te creëren. Of kunst wordt gezien als middel tot 

citybranding zonder dat aan deze wens van tevoren duidelijk uitdrukking is 

gegeven.39 

Door oprechte nieuwsgierigheid te tonen naar wat de kunstenaar zou kunnen 

inbrengen en de verantwoordelijkheid te nemen, kan worden voorkomen dat de 

kunst verstrikt raakt tussen allerlei belangen. Door de vrije hand te geven aan de 

kunstenaar, hem of haar niet in de richting te duwen van een bepaalde oplossing, 

kunnen vragen scherper worden gesteld, doelstellingen helder worden geformuleerd 

en populistische oplossingen worden vermeden. Dan kunnen kunstenaars heel 

precies en in alle vrijheid op de opgave ingaan en hoeven zij niet vanuit vooropgezette 

ideeën te handelen. 

Vooral de kunstcommissies, die vaak als opdrachtgever optreden, nemen vaak als 

bemiddelaar de rol over van de overheden, die zich zelf niet geschikt genoeg achten 

de opdrachten te begeleiden. Ze zouden zich veel meer als partner moeten opstellen 

dan als bemiddelaar. Juist omdat elke opgave uniek is zijn er geen 

standaardprocedures en standaardoplossingen. Een juiste opdrachtformulering, een 

39 Melis 200,14
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heldere vraag, een getalenteerde kunstenaar die in vrijheid kan denken. Elke 

opdracht vereist een andere inzet, een andere positie en een andere oplossing, zowel 

van de bemiddelende instantie als van de kunstenaar. Maar het is zeker zo belangrijk 

dat kunstenaars open en intelligent genoeg zijn om van de geboden vrijheid gebruik 

te maken.

3.1 Beeldende kunst in relatie tot de 

landschapsarchitectuur

Land art kan zowel in natuurlijke als stedelijke omgeving een plek krijgen.40 Een 

landschapsontwerp hoeft geen kunst te zijn, hoewel er voorbeelden zijn waar het 

resultaat bewezen heeft niets minder te zijn. De omgevingskunst uit de jaren zeventig 

is vooral bekend geworden door de Arnhemse School. Ze uitte zich vooral in een 

sculpturale behandeling van pleinen, speelplaatsen en restplekken. 

Binnen de wereld van de tuin- en landschapsarchitectuur werd zelden of nooit 

gesproken over het begrip schoonheid. Veel plannen bevatten schoonheid, maar je 

kunt eigenlijk pas iets zien als je het ook kunt benoemen. Beeldende kunst wordt als 

iets gezien wat zich met schoonheid bezig houdt. Maar wil je de kwaliteit van een 

omgeving optimaal benutten dan zouden architecten en ontwerpers van de 

buitenruimte net als kunstenaars de durf moeten tonen om schoonheid vorm te 

geven.

Land art is net zo oud als de mensheid zelf. Het is pas sinds korte tijd dat wij het 

kunst zijn gaan noemen.41 Waarschijnlijk hanteerde men in vroegere tijden dezelfde 

motieven ten aanzien van interventies in het landschap als wij nu doen. 

Karakteristiek voor Land art is het gebruik van lokale materialen en het zodanig 

herschikken ervan dat het een nieuwe, overwogen situatie oplevert. Door het 

40 Binnen de Land art-beweging kan men een onderscheid maken tussen drie verschillende tendensen: ingrepen binnen het 
landschap, toevoegingen aan het landschap en acties in het landschap. Er bestaan allerlei mogelijke mengvormen hiervan. In 
het eerste geval maakte men als het ware een negatieve afdruk in het landschap. Dit kon bestaan uit enorme kuilen, grachten 
of wallen die met behulp van bulldozers en graafmachines in abstracte formaties geplaatst werden. Een voorbeeld is het werk 
Spiral Jetty in het Great Salt Lake in Utah van Robert Smithson. De toevoegingen bestonden uit onnatuurlijke elementen, 
geplaatst in het landschap. Hier vormde de interactie tussen de natuur en het geplaatste object de essentie van het kunstwerk. 
Een zeer sprekend voorbeeld is de spiegeltoren in de Sahara van Heinz Mack. Bij het derde type is de interactie tussen de 
kunstenaar en de natuur het sterkst voelbaar. Het landschap vormde immers een noodzakelijk decor voor een door de 
kunstenaar zelf uit te voeren actie. Naast de ruimte is hier het element tijd van groot belang. Ook met natuurlijke, 
tijdsgebonden processen zoals eb en vloed moet rekening gehouden worden. Land art kunstenaars werken met natuurlijke 
processen. Deze processen hebben vaak een vernietigende invloed op het kunstwerk, bijvoorbeeld door getijden en erosie. De 
natuur vernietigt op den duur de kunst. De vergankelijkheid van de kunst is vaak een ingecalculeerd gegeven. Land art 
beleefde haar hoogtepunt in de jaren zestig. Maar ook heden ten dage wordt er nog met deze kunstvorm gewerkt. Een 
kunstenaar die zich met deze kunstvorm bezighoudt is bijvoorbeeld Lucien den Arend.
41 Den Arend 2004,19
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introduceren van materialen of voorwerpen die niet in de omgeving van de plek zijn 

gevonden kan het begrip Land art veranderen. 

Een architect ontwerpt plekken voor mensen om te gebruiken. Functionaliteit is het 

belangrijkste doel. Bij de kunstenaar gaat het om het gevoel en de sensatie, 

openbaring, om zuiver visueel genot. De daadwerkelijke mogelijkheid om de ruimte 

die hij ontwerpt te betreden is een vereiste. De kunstenaar bepaalt die 

toegankelijkheid zelf. 

Land art is het ultieme landschapsontwerp aangezien het niet gemaakt is om gebruikt 

te worden. Zijn functie is zuiver visueel en intellectueel. Dit geeft de kunstenaar meer 

vrijheid dan de landschapsarchitect aangezien deze vastzit aan een programma van 

eisen. Volgens Jeroen van Westen, beeldend kunstenaar, zit het verschil tussen een 

landschapsarchitect en de beeldend kunstenaar in het volgende.42 “Een 

landschapsarchitect maakt een plan dat gericht is op de uitvoering, en uitvoering 

betekent altijd interventie in het landschap. Dat vakgebied is verbonden geraakt, 

misschien wel tè, met het programma van eisen en de opdracht.” Kunst, vindt hij, 

gaat meer over gevoel en over inzicht dan over programma. “Een kunstwerk kan 

mensen anders naar hun omgeving laten kijken. Het kan onderdelen van die 

omgeving zichtbaar en beleefbaar maken, die in de loop van de tijd ondergesneeuwd 

zijn geraakt en vervolgens uit onze kennis en bewustzijn zijn verdwenen.”

De beeldend kunstenaars en landschapsarchitecten hebben toch ook veel gemeen. 

Landschapsarchitecten werden in de jaren zeventig en tachtig vooral gevraagd om de 

boel met groen op te leuken of het gebouw met schaamgroen aan het zicht te 

onttrekken.43 Ze worden inmiddels vaak in een vroeg stadium bij projecten 

betrokken. Vanaf ongeveer het jaar 2000 werden wel al beeldend kunstenaars bij 

projecten betrokken, maar vaak pas achteraf. Als een plein eigenlijk niet gelukt was 

werd er aan de kunstenaar gevraagd of hij of zij er nog iets ‘leuks’ mee kon. De term 

schaamkunst zegt in dit opzicht eigenlijk wel genoeg. 

Op die manier kwam het ook regelmatig voor dat de landschapsarchitect een 

afgewogen ontwerp had gemaakt en er op het laatste moment een kunstenaar aan het 

project werd toegevoegd. Dergelijke situaties zijn voor alle partijen frustrerend. De 

optimale situatie is natuurlijk wanneer de landschapsarchitect en de kunstenaar in 

overleg bepalen op welke manier wordt samengewerkt en in welke verhouding de 

twee vakgebieden tot elkaar staan.

42 Metz 2006, 148-149
43 Eekhout en Visser 2002 a.
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Praktijkvoorbeeld: De Hoef 2 (2000-2002)

Jeroen van Westens (1955) rol als kunstenaar is tevens die van 

regisseur; alles wat hij doet is erop gericht mensen tot interactie met 

het landschap te bewegen.44 In De Hoef 2, een nieuwe woonwijk in 

Bernheze, was het bestaande landschap bijzonder genoeg om het te  

willen behouden. Houtwallen, zandpaden en een lander (een aarden 

verdedigingswal) verdwenen niet, maar bepaalden de inrichting van de 

wijk. Eén van de uitgangspunten van het plan De Hoef 2 was duurzaam 

waterbeheer. Zo werd het regenwater opgevangen en getransporteerd 

naar lager gelegen delen om daar in de grond te worden opgenomen.  

Samen met landschapsarchitect Stan Elings en Jos Verbakel van 

Compositie 5 Stedenbouw heeft Jeroen van Westen een project gedaan 

dat de historische geografie – en dan met name de waterhuishouding 

van die plek - heel direct verbond met het dagelijks leven van de mensen 

die er tegenwoordig wonen. De wijk ligt ecologisch gezien in de 

bovenloop van een laaglandbeek. De straten kregen op zijn voorstel dan 

ook allemaal namen van beekjes uit hetzelfde stroomgebied die eindigen 

met ‘-loop’. In de ondergrond van de wijk liggen nog de zwerfkeien die 

ooit door de Maas daar zijn afgezet. Daardoor geïnspireerd bedacht hij  

dat iedere bewoner twee keien moest krijgen: één om ergens in de 

hemelwaterafvoer van het eigen dak en erf op te nemen, de andere om 

in het park aan het begin van de wijk te leggen. In die keien zijn 

bovendien namen gegraveerd van dieren, planten en insecten die van 

nature in de bovenloop van een laaglandbeek voorkomen. Hierdoor 

loopt het water zichtbaar door de wijk. Het regenwater stroomt van de 

daken en de wegen en wordt uiteindelijk opgevangen in het wijkpark.  

Om de afgelegde weg van het water te symboliseren is het begin en 

einde van deze weg dus gemarkeerd met twee “identieke” keien. Beide 

keien zijn voorzien van dezelfde namen van een plant- en diersoort. Het 

water stroomt daarbij dus van kei naar kei. Door het plaatsen van de 

44Metz 2006, 150
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keien van huis naar overloop, wordt er een ‘watercontract’ gesloten 

tussen inwoners van de wijk en het landschap. Deze handeling moet de 

bewoners ertoe aanzetten zich een voorstelling te maken van de 

waterhuishouding, en van de noodzaak het water in de wijk te houden.  

Ook heeft Jeroen van Westen langs de groene as die door de wijk loopt 

vijf meter hoge palen geplaatst met daarin nestkasten voor allerlei  

dieren, variërend van muizen tot vogels.

Dat de landschapsarchitectuur ook ingezet kan worden in een stedelijke 

context zal blijken uit het volgende voorbeeld.
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Praktijkvoorbeeld: Het Carrascoplein (1998)

Het Carrascoplein bevindt zich in het gebied Park Telepoort dat 

gedomineerd wordt door bedrijfsgebouwen, snelwegen en trein- en 

trambanen. Het plein dat aangeduid kan worden als een ‘restgebied’  

ligt direct onder de verhoogde spoorbanen aan de zuidkant van het 

station Sloterdijk, tot aan het kanaal de Haarlemmertrekvaart. Omdat 

het zich niet ver van het station en de bijbehorende parkeerterreinen 

bevindt, wordt het plein veelvuldig gebruikt door mensen die per tram, 

trein, fiets en auto reizen. Daarnaast begeven zich ook veel voetgangers 

in het gebied die op doorreis zijn naar het station Sloterdijk of het hoger 

gelegen Orly plein.

Het Rotterdamse landschapsarchitectenbureau West 8 kreeg de 

opdracht om het gebied in te richten als park. Zij kozen voor een 

artificieel landschap en niet voor een groen gebied omdat de locatie te  

schaduwrijk is en bovendien geen ruimte biedt aan hoge beplanting. In 

dit artificiële landschap vormen de zware pijlers van de spoorbaan de 

bomen, waar klimop tegenaan groeit. Zwarte stroken asfalt meanderen 

door het gras, en daar waar het asfalt een grasgebiedje doorkruist is  

het bewerkt met een rasterachtig patroon van witte noppen. De pijlers  

en de onderkant van de spoorbanen worden 's nachts verlicht door 

lampen  (verschillende kleuren verlichting) die verstopt zitten in 

verspreid over het gras liggende holle ijzeren afgietsels van 

boomstronken.
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3.2 Ruimtelijke planning en het schoonheidsbegrip

Schoonheid wordt steeds belangrijker binnen de Nederlandse ruimte. Hoewel het 

begrip schoonheid in eerste instantie meer associaties oproept met kunst, wordt er 

meer en meer nagedacht over de schoonheid van een gebouw, een wijk, de natuur of 

het agrarisch landschap. ‘Nederland is lelijk’ is een vaak gehoorde uitspraak. Steeds 

vaker kan men lezen over de verrommeling en vervlakking van ons mooie landje. 

Ontwerpdisciplines als landschapsarchitectuur, stedenbouw en architectuur spelen 

hier op in en proberen met vernieuwende ideeën de schoonheid in Nederland terug te 

brengen. Hiervoor wordt er veel gepraat met beeldend kunstenaars. Ideeën worden 

uitgewisseld. De kwaliteit van de openbare ruimte moet weer aantrekkelijk worden 

gemaakt. 

Het is interessant om te onderzoeken wat nou precies schoonheid is, of kan zijn, bij 

de inrichting van het landschap. Om de verloedering van het Nederlandse landschap 

tegen te gaan moet er wel nagedacht worden over wat nu ‘mooi’ en wat ‘lelijk’ is en 

hoe men deze begrippen in de praktijk kan ervaren. Het periodiek Topos van het 

Laboratorium voor de ruimtelijke planvorming heeft hier in 2004 uitgebreid 

aandacht aan besteed.45

Schoonheid komt in het landschap terug in het streekeigene ofwel de identiteit. 46 

Regionale differentiatie is een kwaliteit waardoor stad en land van elkaar te 

onderscheiden zijn. Maar deze regionale differentiatie staat onder druk. 

Verstedelijking en de diverse herinrichtingen zijn een gevaar voor de streekeigenheid. 

Niet in de laatste plaats omdat historische en culturele waarden verloren gaan. De 

schoonheid van een gebied kan in die verbinding met het verleden liggen. De link met 

de historie vertelt de bewoner of de bezoeker een verhaal, waardoor het landschap 

beter gewaardeerd wordt. Het begrip oriëntatie hangt hiermee samen. Een gebied dat 

zich op basis van historische en culturele kenmerken kan onderscheiden van anderen, 

geeft de bezoeker antwoord op de vraag ‘waar ben ik?’, terwijl het de bewoner 

misschien wel antwoord geeft op de vraag ‘wie ben ik?’. Het Belvederebeleid, 

geïntroduceerd in 1999, speelt in op deze ideeën over schoonheid bij de herinrichting 

van het landschap. 

Het is opvallend dat de term schoonheid in ruimtelijke plannen bijna nooit in de 

betekenis van mooi wordt gebruikt. Het is namelijk een te abstract begrip. Het zit dan 

45 Periodiek van het laboratorium voor de ruimtelijke planvorming. Topos, 2004 (1)
46 Hendriks 2004, 26-28
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ook vaak verborgen in andere termen. De ruimtelijke planning kent talloze 

benamingen zoals ruimtelijke kwaliteit, belevingswaarde, compleetheid, 

uitvoerbaarheid, netheid, variëteit, rommelzones en dergelijke. Het begrip 

ruimtelijke kwaliteit wordt de laatste jaren wel erg veel gebruikt, maar is voor velen 

moeilijk te hanteren. Vooral omdat ruimtelijke kwaliteit op verschillende manieren 

ingevuld kan worden. Waarschijnlijk probeert ruimtelijke kwaliteit de begrippen 

functionaliteit en mooi met elkaar te verbinden. Een bruikbaar landschap dat ook nog 

eens mooi moet zijn. Automatisch kom je dan bij het begrip belevingswaarde terecht. 

Steeds vaker wordt er in de planvorming rekening gehouden met het gegeven hoe een 

landschap beleefd zal worden. De schoonheid van een gebied speelt hier een rol in. 

Een bijzonder begrip is uitvoerbaarheid. Een plan is mooi als het ook uitvoerbaar is. 

Zeker in een tijd waarin vele plannen sneuvelen door een tekort aan financiële 

middelen of tijdnood zit de schoonheid vaak ook in een efficiënte en snelle 

uitvoerbaarheid. 

De schoonheid van een plan is vaak afhankelijk van beelden die het oproept in de 

hoofden van plannenmakers en belanghebbenden. De mentale beelden komen voort 

uit associatie. In een planvormingsproces komt veel informatie vrij. Deze informatie 

heeft invloed op verschillende individuele mentale beelden. Bij de een kan de 

informatie een positief effect hebben, bij de ander een negatief effect en bij weer een 

ander gaat de informatie gewoonweg verloren. Kortom, met de juiste presentatie 

kunnen plannen positieve associaties oproepen. Naast beeld speelt woordkeuze een 

essentiële rol. Met ‘mooi’ beeld en ‘mooie’ woorden kan een plan bij betrokkenen 

positieve beelden oproepen. 

Schoonheid heeft gedurende het hele planproces een ondergeschikte rol. Schoonheid 

zou irrationeel zijn en daardoor moeilijk te verdedigen ten opzichte van een begrip als 

functionaliteit. Schoonheid is iets onmeetbaars en daarom moeilijk te 

verantwoorden. Plannenmakers hebben er vaak ook niets aan om hun eigen 

schoonheidsideaal in een plan te verwerken. Het eindoordeel komt toch vaak van de 

toekomstige gebruikers of de opdrachtgever. Daar komt nog eens bij dat schoonheid 

eigenlijk pas na realisering te beoordelen is.

3.3 Beleving en identiteit in de ruimtelijke planvorming

Nederland bouwt maar door en door. Aan de rand van de stad schieten nieuwe 

woonwijken als paddestoelen uit de grond en langs snelwegen ontwikkelen de 

bedrijventerreinen zich in een rap tempo. Ook in binnensteden verandert het beeld 
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snel. Lege plekken worden opgevuld en verwaarloosde fabrieksterreinen opgeknapt. 

Buiten de stad moet de ecologische hoofdstructuur gerealiseerd worden, waartoe 

landbouwgronden worden opgekocht en ingericht als nieuwe natuur. 

Al deze ontwikkelingen richten zich voornamelijk op het realiseren van functionele 

programma’s. Taakstellingen voor aantallen woningen, vierkante meters 

kantooroppervlak, hectaren bedrijventerrein en hectaren natuurgebied. De omgeving 

heeft echter naast de functies die het herbergt ook betekenissen voor mensen. Door 

programma’s te realiseren verandert het beeld van de omgeving en breek je in op de 

bestaande beleving en waardering van de omgeving. De ruimtelijke ordening hield tot 

dan toe weinig rekening met deze aspecten. Naast het programma zou beleving 

integraal moeten worden meegenomen in ruimtelijke inrichtingsopgaven. 

Ruimte wordt steeds meer als een belevenis ervaren. Ook is de sterk toenemende 

invloed van burgers op de ruimtelijke ordening een oorzaak voor de groeiende 

aandacht voor beleving. Beleving zelf is eigenlijk niet direct interessant, het gaat met 

name om de betekenissen die de ruimte en de elementen of gebeurtenissen in die 

ruimte hebben voor de bewoners en de gebruikers ervan. Dit raakt aan het begrip 

identiteit. Identiteit gaat over de eigenheid van de omgeving en de betekenissen ervan 

voor de mensen.47 

Bij de herinrichting van de stad worden veel oude wijken gesloopt en opnieuw 

opgebouwd. Dat is voor de bewoners, die er soms hun hele leven gewoond hebben, 

een pijnlijk proces.  In hun ogen wordt de ‘identiteit’ van hun leefomgeving aangetast. 

Er zijn verschillende kunstenaars die inspelen op dit proces en de bewoners een 

mogelijkheid willen geven om met een dergelijk proces om te gaan en te verwerken.

47 Van Bakel 2004,36-38
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Praktijkvoorbeeld: Het Dwaallicht, Crooswijk (2004-

2005)

Nieuw Crooswijk is het middelpunt van de herstructurering in de 

Rotterdamse prioriteitswijk Crooswijk Noord. Het staat op het punt om 

de grootste binnenstedelijke sloop- en bouwput van Nederland te 

worden. Want op vier woonblokjes na gaat de hele wijk plat. Bij de 

bewoners stuit dat tot nu toe op hevig verzet.48 

Nieuw Crooswijk, volgens sommigen een klein dorp, heeft haar langste 

tijd gehad. De woningen vertonen slijtage, het openbare groen is slecht  

verzorgd, de criminaliteit neemt toe en daarmee ook de onveiligheid.  

Nieuw Crooswijk moet weer een levendige en gevarieerde Rotterdamse 

stadswijk worden waar opnieuw een eeuw prettig gewoond kan 

worden.

Op het moment is de kunstenares Jeanne van Heeswijk (1965) 

toonaangevend met haar kunst die inspeelt op de herstructurering  van 

de stad. Van Heeswijk is een kunstenares zonder atelier. Ze treedt op als 

kunstzinnig bemiddelaar tussen verschillende partijen in de 

samenleving. Ze creëert nieuwe publieke ontmoetingsplekken en schept 

omstandigheden waarin kunst kan ontstaan en bestaan. Haar lange 

termijnprojecten in de openbare ruimte, met name in stedelijke 

gebieden met een grote culturele en etnische diversiteit, worden al jaren 

gekenmerkt door een grote sociale betrokkenheid.  

In de periode 2004-2005 organiseerde Van Heeswijk het project Het  

Dwaallicht in de Rotterdamse wijk Nieuw Crooswijk. Deze buurt wordt 

de komende tien jaar bijna helemaal met de grond gelijk gemaakt en 

opnieuw opgebouwd. Negentig procent van de oorspronkelijke 

bewoners zal tegen die tijd niet terugkeren. Nieuwe mensen zullen dus 

aan een toekomst bouwen in een wijk die enerzijds geen verleden heeft, 

48 Zie: database SKOR en de Website van het Dwaallicht 
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maar waar anderzijds wel stukjes geschiedenis te vinden zijn. Het  

Dwaallicht bestond uit een team van mensen, dat onder leiding van Van 

Heeswijk een jaar lang op zoek ging naar relaties en verbindingen 

binnen de wijk. De culturele geschiedenis van Nieuw Crooswijk, de 

verhalen, de roddels, de mysteries moesten worden vastgelegd. Hiertoe 

riep de kunstenares de hulp in van een romanschrijver, een musicus,  

theatermakers, grafisch ontwerpers en natuurlijk de bewoners zelf.  

Kunst hoeft daarbij niet een materieel object te zijn, maar vormt het  

instrument om communicatie mogelijk te maken, hetgeen uiteindelijk 

kan leiden tot bewustwording van de eigen cultuur. De ontmoeting 

staat in Van Heeswijks werk centraal, maar wel met een doel:  

communicatie en uitwisseling kunnen leiden tot een betere 

leefomgeving. In feite begeleidde Jeanne van Heeswijk het rouwproces 

dat de bewoners moesten doormaken, zij moesten afscheid nemen van 

de buurt waarin zij leefden en soms waren opgegroeid.  Iedere maand 

werd er een voorstelling georganiseerd waarin de verhalen verbeeld 

werden. Het resultaat van alle verhalen, met beeldmateriaal, en 

omzwervingen door de wijk zijn vastgelegd op een website. Ook is er 

een boek uitgegeven.
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3.4 Beeldende kunst in relatie tot de culturele planologie

In 2000 werd in de Cultuurnota 2001-2004. Cultuur als confrontatie voor het eerst 

officieel de term culturele planologie gebruikt.49 ‘Culturele planologie’ is bedacht door 

het ministerie van OC&W en is de verzamelnaam voor acties vanuit het cultuurbeleid, 

gericht op de ruimtelijke ordening. Kunst, cultuur en lokale geschiedenis van 

gebouwen, steden en landschappen kunnen als inspiratiebron ruimtelijke 

veranderingsprocessen verrijken. 

De kritiek op de Culturele Planologie was niet luchtig. Was het ontwerpen aan 

Nederland voorheen dan geen culturele zaak? Was er dan ook een economische 

planologie, een ecologische of een sociale? Misschien was het begrip cultuur in de 

afgelopen decennia zo ruim geworden dat het eigenlijk nog nauwelijks inhoud had. 

Cultuur bleek ineens niet alleen van alles te kunnen verklaren, maar leek ook allerlei 

problemen te kunnen oplossen. Sinds de lancering van het begrip ‘culturele 

planologie’ had ook de inrichting van Nederland plotsklaps weer een 

toekomstperspectief.50 Een perspectief van culturele aard, alsof voor de introductie 

ervan de inrichting van Nederland niets met cultuur te maken had. Deze door de 

overheid gevoelde behoefte aan culturele impulsen leek vooral voort te komen uit de 

veranderende behoeften van de samenleving, die zich in de jaren negentig steeds 

sterker had ontwikkeld naar een belevingseconomie. Economische welvaart in 

combinatie met een sterk geïndividualiseerde samenleving maakten de weg vrij voor 

recreatie en ontspanning op grote schaal. Ook de beeldende kunst kreeg naast de 

ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsarchitectuur een taak te vervullen bij 

de inrichting van Nederland. Gestimuleerd door de overheid zou ze zich sterker 

moeten engageren met onze leefomgeving. 

Op zich is de zoektocht naar engagement niets nieuws.51 Gedurende de hele twintigste 

eeuw hebben kunstenaars steeds opnieuw een rol voor de kunst opgeëist in de 

vormgeving van de leefomgeving. Nu weer zoekt de kunstenaar naar de rol die hij kan 

vervullen in de vormgeving en inrichting van onze leefomgeving, zij het met meer 

haalbare en realistische projecten. Hierbij wordt niet ingezet op structurele en 

rigoureuze veranderingen, maar juist op wijzigingen door middel van kleine 

ingrepen. Hier worden de gebruikers dan direct bij betrokken. Dit gebeurt nu zowel 

vanuit een individueel gevoelde behoefte als vanuit een sterk door de overheid 

gestimuleerde wens. Instellingen zoals SKOR (Stichting kunst in de openbare ruimte) 

hebben hiermee in opdracht van het ministerie van OC&W een extra taak gekregen.

49 Cultuurnota 2001-2004. Cultuur als confrontatie, Ministerie van OC&W, 2000
50 Melis 2004,13
51 Ibidem,14
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3.5 Rijksbeleid

Culturele planologie wordt omschreven als verbindingen tot stand brengen tussen 

architectuur, archeologie, kunst in de openbare ruimte, gebouwde monumenten en 

landschappelijke elementen. Op die manier wordt de onderlinge samenhang tussen 

die elementen zichtbaar en worden de kansen op inspiratie over en weer vergroot. De 

activiteiten zijn publieksgericht en prikkelen het openbare debat. Culturele planologie 

zet in op een stevige rol voor cultuurhistorie en actuele cultuur in ruimtelijke 

planprocessen. Niet als ballast, maar als inspiratiebron. 

Op papier lijkt dat prachtig, maar de praktijk blijkt een stuk lastiger. Culturele 

planologie is immers een relatief nieuw begrip en het is velen nog niet helemaal 

duidelijk wat daaronder moet worden verstaan. Het op gang brengen van een 

werkelijk verrijkend proces vraagt om samenwerking tussen spelers in verschillende 

sectoren. Zij kennen elkaar vaak niet, of slechts oppervlakkig. En dan nog blijkt het 

een kunst op zich om elkaars ‘taal’ te spreken. 

In het rijksbeleid is culturele planologie uitgewerkt in de Nota Belvedere (1999) en de 

Architectuurnota Ontwerpen aan Nederland (2001-2004). Uitgangspunt is een 

integrale benadering van het ruimtelijk proces, waarbij het ruimtelijk ontwerp gevoed 

wordt door zowel de historie als de actualiteit van een plek. Het begrip Culturele 

Planologie kon helpen om de ruimtelijke ordening  te verrijken en de grenzen er van 

te verleggen. In het Denkboek voor de Cultuurimpuls ISV (2004) viel al enige twijfel 

te lezen over de term culturele planologie. Culturele planologie was eerder een 

campagne met beperkte houdbaarheid te noemen dan een definitieve constructie die 

zich tot in lengte van jaren nestelt in beleid en bestuur.52  Een jaar later is in het 

Actieprogramma Ruimte en Cultuur. Architectuur en Belvederebeleid 2005-2008 

deze term dan ook al geschrapt. Hoewel de overheid de term culturele planologie niet 

meer hanteert zijn er bij gemeentelijke en provinciale overheden veel programma’s 

opgezet onder deze noemer.

3.6 Culturele planologie en publieksbereik

De resultaten van culturele planologie zijn zichtbaar in de openbare ruimte. Daarmee 

is het bij uitstek een vorm van cultuurbeleid met een publieksfunctie. Door de invloed 

en aanwezigheid van cultuur in de openbare ruimte te vergroten wordt een 

52 Denkboek voor de Cultuurimpuls ISV 2004
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miljoenenpubliek bereikt. Het is echter niet gezegd dat het publiek de gerichte of 

toevallige uitingen van cultuur in stad en landschap ook als zodanig ervaart. En of het 

cultuur betreft die het publiek raakt of waarmee het zich kan identificeren. Daarom is 

het nodig dat het publiek aangezet wordt tot een actieve bemoeienis met de cultuur 

van en cultuur in de (gebouwde) omgeving. Het Actieplan 2001-2004 biedt 

gemeenten en provincies extra financiële ruimte voor tijdelijke projecten waarin het 

publieksbereik centraal staat.53 

Het brede publiek kan in verschillende rollen bij de culturele planologie worden 

betrokken. Door middel van inspraak bij de politieke besluitvorming, als drager van 

culturele kennis en (lokale) identiteit en als betrokkene bij particuliere culturele 

initiatieven in de openbare ruimte. Het publiek betrekken bij de culturele planologie 

lijkt dan ook vrij eenvoudig. In de praktijk blijkt het haast onmogelijk. Het in kaart 

brengen van belangwekkende cultuurfenomenen en het optekenen van verhalen kan 

op een brede publieke belangstelling rekenen. Maar het filteren van het materiaal op 

geschiktheid voor ruimtelijke planvorming en het vervolgens vertalen hierbinnen, 

wordt door een breed publiek vaak als te abstract beschouwd. In de praktijk blijkt 

men het liefst een mening te geven als het plan klaar is. Het blijkt dan juist dat de 

discussie verhardt. Het is beter om het publiek te betrekken bij het vaststellen van de 

voorwaarden waarbinnen het plan tot stand komt.

3.7 Adviesorganen

Een gemeente nodigt niet op willekeur een kunstenaar uit om iets te ontwerpen. 

Zeker in het kader van het Belvederebeleid komt er uitvoerig onderzoek bij kijken. 

Diverse nationale, regionale en lokale organisaties kunnen deskundig advies geven 

over de ‘hardware’ van een locatie, zoals bijvoorbeeld de fysieke waarden in het 

landschap. De veelkleurige geschiedenis en culturele identiteit van bewoners vormen 

immers de ‘software’ voor een ruimtelijke ontwikkelingsopgave. Een landelijk 

opererende speler voor de kunst in de openbare ruimte is de Stichting Kunst in de 

Openbare Ruimte. 

3.7.1Stichting Kunst in de Openbare Ruimte

De Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (SKOR) is op 1 januari 2000 ontstaan 

door de verzelfstandiging van het bij de Mondriaan Stichting ondergebrachte 

Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten. In het beleidsplan 2001-2004 vatte de 

53 Culturele planologie en publieksbereik 2003
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SKOR haar doelstellingen samen als ‘het zorgdragen voor betrokken 

opdrachtgeverschap en het verder stimuleren en verbeteren van dit 

opdrachtgeverschap’. Als samenvattende doelstelling bleek dit te beperkt en dus 

benadrukt de SKOR in haar recente beleidsplannen dat de openbare ruimte een breed 

op te vatten begrip is dat om een dito benadering vraagt. Zij stelt dat uit haar 

doelstellingen voortvloeit dat zij op nationaal en zo mogelijk ook op internationaal 

niveau voorbeeldstellende en innovatieve kunstprojecten ontwikkelt. Doordat de 

SKOR opdrachtgevers daartoe ook aanzet, levert zij bovendien een bijdrage aan de 

verbetering van het opdrachtgeverschap. De SKOR typeert zichzelf als een 

ondersteunende instelling die ook producerende taken uitvoert. Haar belangrijkste 

taak is het ontwikkelen van kunstprojecten door middel van advisering, intensieve 

begeleiding en subsidiëring. De SKOR heeft zelf geen gebouwen, terreinen of situaties 

in beheer, maar werkt samen met partijen die daarover wel de beschikking hebben. 

In de projecten worden drie categorieën onderscheiden. Bij 

‘volksgezondheidsprojecten’ gaat het om kunst bij nieuwbouwprojecten van 

volksgezondheidsinstellingen. ‘Onderwijsprojecten’ zijn kunstprojecten die het 

onderwijs raken, zich verhouden tot (voorbereidend) wetenschappelijk onderwijs en 

onderzoek, of de algemene doelgroep van jongeren betreffen. Onder de 

‘voorbeeldprojecten’ vallen alle andere projecten. De SKOR verricht aanvullende 

taken op het gebied van voorlichting, publiciteit en advies en spant zich in om met 

publicaties, debatten en lezingen het professionele discours over het vakgebied te 

stimuleren. In verband met haar positionering noemt de SKOR de in haar ogen meest 

verwante organisaties en merkt daarbij ook direct de verschillen aan: de Adviesgroep 

Beeldende Kunst van het Bureau Rijksbouwmeester werkt voor eigen gebouwen en 

diensten, de Mondriaan Stichting ondersteunt financieel beeldende kunstopdrachten 

in den lande, maar adviseert of begeleidt niet. In de komende periode wil de SKOR 

werken aan de uitbouw en realisatie van in gang gezette initiatieven. De SKOR heeft 

daarnaast besloten haar taakopvatting te verbreden, door niet alleen 

kunstopdrachten van anderen te begeleiden maar ook zelf initiatieven te nemen en 

daar partners bij te zoeken. Nieuwe terreinen zoals de publieke media zullen worden 

verkend. Het aanvankelijk bij de SKOR ondergebrachte periodieke tijdschrift Open 

heeft een onafhankelijker positie gekregen. 

De rijksoverheid blijft de samenwerking met Stroom van belang vinden gezien de 

expertise die deze instelling heeft ontwikkeld vanuit de invalshoek van een concrete 

stedelijke praktijk.
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Praktijkvoorbeeld: Streetcourt Broekpolder (2005)

In de Vinex-locatie Broekpolder, gelegen tussen Beverwijk en Heemskerk, ligt  

het Wijkpark, dat bijzonder is vanuit archeologisch uitgangspunt.54 Een 

gebied van vijf hectare is aangewezen als archeologisch monument vanwege 

oorspronkelijke bewoning in de tijd van het Oer-IJ. Broekpolder was destijds 

een eiland in dit stroomgebied en er zijn zulke belangrijke archeologische 

vondsten gedaan dat er in het wijkpark een heel gebied is aangemerkt als 

archeologisch erfgoed. Nu is Broekpolder eveneens een eiland, omgeven door 

wegen en een spoorlijn. De Adviescommissie Beeldende Kunst Broekpolder is  

bij het beeldplan voor de wijk dan ook uitgegaan van het eilandgevoel en de 

archeologische schatten.55 Het Wijkpark ligt centraal in Broekpolder, het 

moet dé plek worden waar bewoners elkaar gaan ontmoeten en recreëren.  

Buro Adrichem is gevraagd een ontwerpschets voor het park te maken. 

Daarin kwam een centrale plaats voor een skatekreek met half pipes, wat de 

uitdaging werd voor een kunstopdracht. Voor het ontwerp van de skatekreek 

is een keuze gemaakt voor Maurer Architects United. MUA wordt gevormd 

door de architecten Marc en Nicole Maurer; zij zijn ook actief als ontwerpers 

en binnen het domein van de beeldende kunst.  

In de kunstopdracht was geformuleerd dat de skatekreek een bijdrage moest 

leveren aan het eigen karakter en de identiteit van het park, en een relatie 

moest hebben met de archeologische omgeving. Het moest ook functioneel  

zijn. Jongeren uit zowel Beverwijk als Heemskerk moeten werden 

aangetrokken om hier te gaan skaten. Het ontwerp resulteerde in een enorm 

skatelabyrint met een afmeting van 54 bij 8,5 meter. Door de afmeting en de 

duidelijke vorm is het beeldbepalend. De vormgeving sluit goed aan bij de 

archeologische uitgangspunten van de omgeving; door zijn rudimentaire  

uitstraling lijkt het op een opgegraven fundament. De betonnen muurtjes zijn 

verschillend in hoogte en zijn in twee kleuren uitgevoerd. Deze muurtjes in 

combinatie met de lange lijnen vormen een uitdaging voor de skaters, maar 

nodigen ook uit om even op plaats te nemen.

54 database SKOR
55‘Modern recreëren in archeologische context. Broekpolder Beverwijk-Heemskerk’, in: Beleving en verbeelding door 
culturele planologie.
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4. Autonomie als verwijt?

Sinds de kunst steeds vaker wordt ingezet in publiek-private ontwikkelingsprocessen 

wordt van haar een duidelijk omschreven effect verlangd. De autonome positie van de 

kunstenaar wordt daarbij sterk gerelativeerd. Op het eerste gezicht lijkt het de 

beeldende kunst goed te gaan. Er zijn veel opdrachten voor werk in de openbare 

ruimte of bij nieuwe gebouwen. Kunstenaars worden regelmatig betrokken bij 

landschappelijke en stedelijke herinrichtings-plannen. Met het vervagen van de 

scheiding tussen kunst, architectuur en design lijkt een oude droom uit te komen. 

Veel avant-garde idealen vinden met de voortschrijdende integratie van beeldende 

kunst hun vervulling. Dit gaat echter gepaard met nieuwe plichten en taken. Zo leidt 

de relativering van de autonomie van de kunstenaar die in het openbare 

opdrachtencircuit geldt, tot een problematisering van de autonomie van de kunsten 

in het algemeen. Autonome kunst is uit de gratie. Kunst moet meer dan voorheen 

ergens voor dienen, een effect teweeg brengen. Toonbeeld van deze nieuwe tendens is 

de vraag naar interactieve kunst. Men streeft naar een actieve uitwisseling tussen het 

kunstwerk of de kunstenaar en de toeschouwer, de doelgroep of het publiek. Het 

kunstwerk kan niet simpelweg bestaan en bekeken en ervaren worden. Het vraagt om 

een reactie. Autonomie is een verwijt geworden. En geldt als een van de voornaamste 

redenen voor het niet goed functioneren van de kunst.

Tijdens het modernisme hoefde de kunst zich niet druk te maken om het grote 

publiek. Binnen het instituut van het museum hoefde ze enkel rekening te houden 

met zichzelf. Het trouwe publiek kwam wel naar haar toe. Kunst is nou eenmaal niet 

voor iedereen. Maar ‘iedereen’ is nou precies de doelgroep van de openbare ruimte. 

Kunst in de openbare ruimte zal zich anders moeten gedragen om te kunnen 

communiceren, om verstaan te worden in een omgeving waarin ze concurrentie heeft 

van een stortvloed aan andere visuele informatie. 

In de eerste plaats zal dan ook de autonomie van het kunstwerk moeten worden 

aangetast. Waardoor weer het gevaar bestaat dat haar krachten zo maar wegvloeien. 

Er zijn voorbeelden genoeg van kunstwerken die slechts lijken te fungeren als 

decoratie voor nieuwbouwarchitectuur, als slagroom op de taart. Steeds vaker lijkt 
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kunst te worden ingezet als routineus bindmiddel in stedenbouwkundige ontwerpen. 

Om op die manier de openbare ruimte een wat menselijker gezicht te geven. 

Als we de huidige situatie in de Nederlandse beeldende kunst analyseren, kun je 

concluderen dat er twee kampen zijn ontstaan. Het ene propageert een terugkeer 

naar de autonomie van de kunst, het andere een verdere versmelting met 

(laag)culturele deelterreinen als mode, vormgeving en reclame, en muziek. En 

wanneer men nadenkt over de bijdrage van kunst aan de openbare ruimte komt men 

voor de vraag te staan of de kunst zich wel staande kan houden te midden van de 

verregaande codering van de hedendaagse stad. Wil ze zich in het publieke domein 

staande houden en effect hebben, dan is het belangrijk dat de kunst zich voldoende 

kan transformeren. Ze moet zich op weten te lossen in het dagelijks leven tot op het 

punt dat ze (bijna) niet meer te herkennen is. Ze mag daarbij niet aan spanning en 

artistieke verbeeldingskracht verliezen. De deels onbeheersbare grotestads-dynamiek 

vraagt om een flexibele artistieke input, om bijdragen die zich kunnen aanpassen aan 

de snelheid, de chaos en het spektakel van de straat.56

4.1 De identiteit van een omgeving

Het begon allemaal met de Nota Belvedere, die in 1999 verscheen. “De 

cultuurhistorische identiteit wordt sterker richtinggevend voor de inrichting van de 

ruimte, en het rijksbeleid zal daarvoor goede voorwaarden scheppen”.57 Kort daarna 

schreef Rick van der Ploeg, toenmalig staatssecretaris van OC&W: “Ik pleit voor de 

verbeelding, voor een beeldende toekomstvisie op Nederland als kunstwerk.”58 

Hiermee was de weg vrij voor het betrekken van beeldende kunst bij de ruimtelijke 

planvorming en kwamen de daarbij behorende geldstromen los. Van der Ploeg zag 

cultuur als een soort breekijzer om de door de bureaucratisering en technocratisering 

vastgelopen planologie weer vlot te trekken. Door deze van een culturele dimensie te 

voorzien zou het landschap er ongetwijfeld weer aantrekkelijker uit gaan zien. Tegen 

de achtergrond van schaalvergroting speelt de behoefte aan een regionale culturele 

identiteit. Voorheen richtte het ruimtelijke beleid zich voornamelijk op de materiële 

inrichting. Nu gaat ook de identiteit van gebieden en van burgers een belangrijkere 

rol spelen.

56 Karskens
57 Nota Belvedere 1999, 7
58 Zie voorwoord van Rick van der Ploeg in:Van Stiphout 2000
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In het ruimtelijk debat hebben we metaforen als het begrip identiteit nodig om te 

laten zien dat het landschap, de stad en de regio geen abstracte grootheden zijn, geen 

ontzielde objecten van een rationele planning en besluitvorming, maar dat ze deel 

uitmaken van de bezielde leefwereld van mensen. Het identiteitsbegrip staat in dat 

verband niet op zich. In de landschapsgeschiedenis en het ruimtelijk ontwerp wordt 

sinds enkele jaren gesproken van de biografie van het landschap en de plek. Uit de 

architectuurgeschiedenis kennen we al lange tijd de genius loci, de ziel van de plek en 

de onbedwingbare neiging om te spreken over de persoonlijkheid van regio’s. De 

personnalité géographique is in de geografie zelfs nog ouder. Het gebruik van het 

identiteitsbegrip past dus in een langere traditie, en in de huidige discussie heeft het 

tevens een concrete functie. Immers, die culturele identiteit beperkt zich niet tot het 

zichtbare en het tastbare in het landschap, maar strekt zich uit tot een denkbeeldige 

wereld. Bijvoorbeeld wat zich in het geheugen van de bewoners afspeelt of wat 

iemand op een meer gevoelsmatig niveau aan een plek verbindt. Ook geuren, 

geluiden en rituelen kunnen daartoe behoren. Dit zou het ‘mentale landschap’ 

genoemd kunnen worden, als tegenhanger van het fysieke landschap. Aan dit 

onderzoek naar culturele identiteit kan de kunstenaar een belangrijke bijdrage 

leveren. Tegelijkertijd is er de nadrukkelijke wens van de overheid de ruimtelijke 

ordening een grotre culturele dimensie te geven als een middel om de zielloosheid 

van recente uitbreidingswijken en bedrijfsterreinen te voorkomen. Kunst zou daarbij 

als een breekijzer moeten functioneren. Bij het bepalen van de culturele identiteit 

speelt de geschiedenis van een bepaald gebied een cruciale rol. Daar is het hele 

Belvederebeleid op gebaseerd. Geschiedenis is echter niet bedoeld om vast te zetten 

en het ontsluiten van het cultureel erfgoed kan nooit bedoeld zijn om van Nederland 

een groot openluchtmuseum te maken. ‘Behoud door ontwikkeling’, is dan ook de 

lijfspreuk van Belvedere.

De lezing Regionale identiteit van Jan Kolen op 29 september in 2006 aan het 

Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam bracht een aantal interessante 

vraagstukken aan de orde. In zijn relaas kwam naar voren dat het verleden steeds 

minder ruimte wordt gegund om op eigen voorwaarden in het landschap te kunnen 

voortbestaan. Het verleden houdt dan op anders en oneigentijds te zijn, doordat het 

blijkbaar overal moet worden verpakt in eigentijdse vormen en ontwikkelingen, van 

re-enactments en reconstructies tot architectuur en kunst, om het zo een 

welgedefinieerde plaats te geven in de eigentijdse regio. Daardoor gaat van alle 

ruimtelijke, economische en culturele transformaties waarin op een krampachtige 
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manier gebruik wordt gemaakt van het verleden, ook weer een vervlakkende werking 

uit. En dat is misschien wel het grootste gevaar van het opnieuw vorm geven aan 

historische plekken en identiteiten. Deze verliezen dan namelijk veel van hun 

oorspronkelijke zeggingskracht doordat ze al te zeer worden vermengd met de 

vormentaal van onze eigen tijd. 

Jan Kolen noemde een voorbeeld dat tot ieders verbeelding moet spreken. Wie kennis 

heeft gemaakt met het Oude Leiden van Rembrandt, of misschien wel de Nieuwe 

Rembrandt van Leiden, kan het waarschijnlijk onderschrijven. Waar Rembrandt een 

paar jaar geleden nog non-existent was, zijn Rembrandt en de Gouden Eeuw nu 

alomtegenwoordig, in de vorm van een Rembrandt-Ontvangsthal, Rembrandt-

tentoonstellingen, een Rembrandt-shop, tientallen gevelvullende reproducties, op het 

verleden geïnspireerde kunstwerken, reconstructies, theateruitvoeringen en 

manifestaties, Rembrandt-chocolaatjes en stropdassen, Rembrandtwijn en tenslotte 

een speciale Rembrandt-opslag voor de betalers in de Leidse hotels. Leiden is een 

‘Rembrandt-stad’ geworden, en dat terwijl de stad een veel grotere geschiedenis kent 

dan alleen ‘Rembrandt’. 

De vraag is dus of we alternatieve routes kunnen uitstippelen, waarbij kunstenaars, 

ontwerpers, historici, maatschappijwetenschappers, maar vooral ook bestuurders en 

beleidsmakers een rol van betekenis kunnen spelen. De rol van kunstenaars en 

ontwerpers moet daar dan uitgelicht worden, omdat zij toch het vermogen hebben 

om een ander perspectief in te nemen dan wetenschappers en bestuurders, maar 

vooral omdat ze op alternatieve manieren onderzoeken. Misschien zouden 

kunstenaars en ontwerpers waar het de ruimtelijke identiteit betreft ook eerder 

moeten denken aan onderzoek en aan het ontwerpend interveniëren in processen, en 

minder aan het daadwerkelijk construeren of vormgeven van identiteiten.

4.2 Vinex

Naast het gegeven een bestaande omgeving een identiteit te geven of te benadrukken 

door middel van kunst, bestaat er ook het vraagstuk of kunst een nieuw te bouwen 

omgeving een identiteit kan geven. Het grootste commentaar op de Vinex-wijk in zijn 

algemeen van het afgelopen decennium is immers dat Vinex totaal geen identiteit 

kent. Vinex-wijken worden als erg saai, monotoon en af beschouwd. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bewoners van een Vinex-wijk de Vinex-

woonkwaliteit niet aan identiteit koppelen.59 Iedereen noemt desgevraagd de rustige 

59 LaSalle,Verweij en Werther 1999
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omgeving, de veiligheid, de parkeermogelijkheden, de bereikbaarheid en de ruime 

tuin als kwaliteit van hun eigen woonomgeving. In termen van identiteit wordt Vinex 

mager gevonden. Identiteit wordt gezien als iets al bestaands, iets ouds, wat de Vinex-

wijk ‘binnen gebracht’ moet worden. 

Dat is een misvatting. Identiteit kan alleen maar ontstaan op basis van lokale 

kwaliteiten, en dat is voor Vinex het comfort, de goede organisatie en al die andere 

kwaliteiten die de bewoners zelf opsommen.60 De Vinex-identiteitscrisis openbaart 

zich onder andere in de naamgeving. Vinex-wijken heten naar hoe het land vroeger 

heette, of naar een oud landschappelijk element dat aanwezig was vóór de 

nieuwbouw. Vinex-wijken heten dus niet naar hoe het zal gaan worden maar naar hoe 

het was. Zelfs als er een prijsvraag is naar een nieuwe naam, zoals bij de Vinex-wijk 

Schuytgraaf in Arnhem het geval was, wint de naam van het oude land. De kwaliteit 

van de Vinex-wijk is haar probleemloze functioneren. Zij is het poldermodel van de 

ruimtelijke ordening, de welvaart die erachter schuilgaat, variërend van het perfecte 

rioolsysteem, de vlakke asfaltwegen tot de probleemloze vuilnisophaaldienst. De goed 

geïsoleerde woningen, de brede stoepen en de goede staat van de woningen, daarin 

schuilt de kwaliteit en dus ook de identiteit van de Vinex. Een kunsttoepassing kan 

ons de kwaliteiten van een hedendaagse woonomgeving doen inzien. Als kunst opgaat 

in het aanwezige kan zij de kwaliteiten ervan aantonen. De kunst moet gaan zorgen 

dat de feitelijke kwaliteiten van de wijk de bron gaan vormen voor haar identiteit. 

Identiteit moet niet door kunst geïmporteerd worden maar door kunst geopenbaard 

worden. De gemiddelde Vinex-locatie beschikt tegenwoordig al in het 

ontwerpstadium over een kunstenplan dat de nieuwbouwwijk van de nodige 

dynamiek moet voorzien. Een ontwikkeling die begin jaren negentig zijn voorloper 

vond in de Amersfoortse wijk Kattenbroek.61

60 Website Rigo.nl. Rigo doet diverse onderzoeken naar de gebouwde omgeving, onder andere voor het ministerie van 
VROM. Zie: Van Iersel 1999
61 De Jongh 2004
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5. Casestudy: Vinex-wijk 
Leidsche Rijn 
In het westen van Utrecht wordt op dit moment aan een compleet nieuw stadsdeel 

gewerkt: Leidsche Rijn. Het gaat om de grootste nieuwbouwlocatie van Nederland. 

Tot 2015 worden hier 30.000 woningen gebouwd voor ongeveer 80.000 mensen.62 

Daarnaast zullen hier uiteindelijk ook ongeveer 40.000 mensen komen werken. Het 

is een gebied waar oud en nieuw worden samengevoegd. Het is centraal gelegen, 

dichtbij de snelwegen en de stad Utrecht. Groen zal worden afgewisseld met 

monumentale boerderijen, oude lintbebouwing en gevarieerde koop- en 

huurwoningen. Elke wijk zal zijn eigen karakter krijgen. De wijken Langerak, 

Parkwijk en Veldhuizen zijn al grotendeels bewoond en bedrijventerreinen de 

Wetering en Papendorp zijn al volop in gebruik. Qua woningbouwproductie ligt het 

hoogtepunt de komende jaren in de wijken Vleuterweide, Terwijde en ‘t Zand. 

Vinex-locaties hebben de naam saai, monotoon en áf te zijn. Oude stadsdelen hebben 

de spanning en dynamiek die (nog) in de nieuwbouwwijken ontbreken. Hoewel de 

gemeente Utrecht met Leidsche Rijn streeft naar hoge architectonische ambities, 

onderschrijft de gemeente dit probleem.  Natuur en openbaar groen krijgen ook een 

belangrijke rol in het nieuwe stadsdeel. Centraal in het gebied komt het Leidsche Rijn 

Park, 300 hectare groot en daarmee één van de grootste stadsparken van Nederland. 

In Leidsche Rijn zijn oud en nieuw op een bijzondere manier met elkaar verweven. In 

de nieuwe wijken blijven historische elementen als water, dijken, bomenrijen en 

bijzondere boerderijen bewaard. Ze vormen een verrassende combinatie met nieuwe 

gebouwen en nieuwe ontwerpen. Het gebied waarop Leidsche Rijn Utrecht nu wordt 

gebouwd, kent een lange historie. Deze gaat terug tot ruim duizend jaar vóór onze 

jaartelling. Toen vestigden er zich de eerste bewoners. Zij en de mensen die er na hen 

woonden hebben op verschillende manieren hun sporen achtergelaten. Op het 

moment dat de plannen voor de bouw van het nieuwe stadsdeel concreet werden, 

besloot men dat er zo zorgvuldig mogelijk met de overblijfselen uit vroegere tijden 

moest worden omgegaan. In het gebied kan men bijvoorbeeld nog steeds een groot 

deel van de loop van de Oude Rijn, die hier duizenden jaren gestroomd heeft, 

herkennen. Ook de Romeinen hebben zo hun sporen achtergelaten. Deze zullen in ere 

62 Statistische feiten op Utrecht.nl           

77



hersteld worden. Oude Romeinse wegen worden weer blootgelegd, een castellum 

krijgt weer zijn plek in het landschap en een Romeins schip (De Meern 1) wordt na 

restauratie in het Leidsche Rijn Park tentoongesteld.

Uit bovenstaande blijkt dat het betreffende gebied gevarieerd is en nu er nog tijd en 

ruimte is voor verfijning, wil de gemeente op structurele wijze kunstenaars 

inschakelen bij de ontwikkeling en invulling van Leidsche Rijn. Niet door achteraf 

hier en daar een beeld of verfraaiing te plaatsen, maar door vooraf inbreng en 

opvattingen van kunstenaars als pionier en motor achter deelgebieden van wijken te 

mobiliseren. Om een levendiger beeld te krijgen wat betreft de werkzaamheden, het 

werkveld en de kunstprojecten is gesproken met medewerkers van Beyond.

5.1 Beyond

In 1995 werd Het Masterplan Leidsche Rijn voltooid. Daarmee kon een van de 

omvangrijkste bouwopgaven in het hedendaagse Nederland van start gaan. Het 

Masterplan en de daar in 1997 op aansluitende Ontwikkelingsvisie voor Leidsche 

Rijn en de Structuurschets voor Vleuten-De Meern betekenden niet het zoveelste 

plan voor de zoveelste Vinex-locatie.63 Het was een opvallend moment in de 

geschiedenis van de Nederlandse stedenbouw. Er werd hier serieus gekeken of de 

grenzen van de vakbeoefening konden worden opgerekt. Bovendien werd er ook een 

onderzoek gedaan naar een mogelijke nieuwe afstemming tussen een oude discipline 

en de maatschappelijke werkelijkheid van nu. 

Vijf jaar na de bekendmaking van de ideeën van Het Masterplan werd een begin 

gemaakt met de plannen voor de beeldende kunst in het gebied. De uitgangssituatie 

was boeiend en kansrijk. In de eerste plaats waren (en ‘zijn’) er de locale 

aanknopingspunten voor een programma voor de kunst: de geschiedenis van de plek, 

met alle cultuurhistorische realia die daar bij horen. Ten tweede was het de drastische 

verandering van het landschap door de snelle verstedelijking van het gebied die tot de 

verbeelding sprak. Maar daarnaast hadden ook de bredere culturele en 

cultuurpolitieke ontwikkelingen ten tijde van de ontwikkeling van Het Masterplan 

een trend teweeggebracht van multidisciplinariteit. En ook een verruiming van de 

formele en inhoudelijke strekking van de kunst waren ten koste gegaan van de 

klassieke autonomie van het kunstwerk. De huidige cultuur gaat niet langer over 

‘mooie dingen’, maar over ‘motieven’, over ‘ideeën’ en de uitwisseling daarvan en over 

63 Colenbrander 2001
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‘toegankelijkheid voor het vreemde’.64 Zo was het beleid van het Ministerie van 

OC&W nadrukkelijk gericht op de integratie van het werk van kunstenaars en dat van 

architecten en planners. 

Deze ontwikkelingen binnen het culturele veld werden omgesmeed tot een strategisch 

plan van actie. Beyond Leidsche Rijn, de Vinex-opgave voor de kunst (Kort: Beyond) 

is een plan voor de verkenning van de relaties tussen beeldende kunst, het landschap, 

het stedelijk leven en het bouwprogramma in Leidsche Rijn. De beleidsmatige feiten 

die in onderstaande genoemd zullen worden zijn in dit plan terug te vinden. De 

activiteiten en projecten worden in dit plan benoemd, compleet met een bijbehorende 

strategie om ideeën werkelijkheid te maken. Een eindbeeld, gefixeerd in tijd en 

ruimte, is daarbij niet aan de orde. De kunstenaars reageren op de specifieke 

ontwikkelingen in Leidsche Rijn en op het fenomeen Vinex in het algemeen. Beyond 

is geen statisch scenario voor de beeldende kunst maar een flexibele strategie die 

probeert te anticiperen op Leidsche Rijn als gemeenschap in opbouw. Leidsche Rijn 

is zowel de locatie als de inspiratie voor de kunst.  Het plan is ontwikkeld in opdracht 

van de afdeling Culturele Zaken van de gemeente Utrecht in samenwerking met 

SKOR. 65 Voor SKOR is dit onderzoeksproject belangrijk omdat het een nieuw licht 

werpt op hoe met kunst op Vinex-locaties kan worden omgaan. Het programma voor 

Beyond steunt op een boeiende verzameling van onderwerpen, die veroverd dienen te 

worden door de beeldende kunst. Als onderwerp kan bijvoorbeeld het ruimtelijk 

gedrag als universele menselijke activiteit genomen worden. Het onderwerp kan ook 

ideëel verbonden zijn aan de vroegste en primitiefste nederzettingsvormen in een 

oerlandschap. Daarnaast kan de ruimtelijke ontwikkeling als een specifiek culturele 

ingreep aan de orde komen. 

In de concrete situatie van Leidsche Rijn impliceert deze basis van onderwerpen voor 

alles een uiteenzetting met het wijdvertakte begrip stedelijkheid. Stedelijkheid 

behelst een programma, een arrangement van functies. Beyond richt zich op de 

verkenning van de reikwijdte van een dergelijk programma. Met de beeldende kunst 

van Leidsche Rijn kan een stempel op het proces van verstedelijking van de 

buitenwijk worden gedrukt. Het is de ambitie van Beyond te kunnen bijdragen aan de 

veelzijdige interpretatie van wat het begrip stedelijkheid inhoudt. 

Beyond wordt uitgevoerd door Bureau Beyond, een kleine projectorganisatie van 

rond de tien personen. Het Artistieke Team denkt de opdrachten uit en de 

projectleiders realiseren de projecten in samenwerking met de kunstenaars. Het 

64 Ibidem
65 Stichting Kunst in de Openbare Ruimte. Zie vorig hoofdstuk.
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geheel staat onder leiding van een programmamanager. 

Het hiervoor ontwikkelde programma probeert dit te bereiken langs meerdere 

strategieën.66 Onder andere: Regiekunstenaars (kunstenaars aan ontwerpteams 

toevoegen), Witte Vlekken (een aantal kavels is gereserveerd voor tijdelijke 

kunstprojecten, die zich uiten over de factoren tijd en ruimte), Parasites (op nog niet 

bebouwde kavels kan experimentele mobiele architectuur dienen voor tijdelijke 

woon-werk-, presentatie- of artist-in-residence-ruimte. Broedplaatsen voor nieuwe 

vormen van stedelijkheid en nieuwe vormen van gemeenschap), Ideale 

Huis/Kunstenaarshuizen (naar analogie van het Rietveldhuis woonhuisopdrachten 

aan vooraanstaande beeldende kunstenaars verstrekken, bij wijze van onderzoek naar 

de harde kern van suburbia en een van de meest onvervreemdbare onderdelen van de 

menselijke beschaving (van primitieve hut tot bungalow). 

In de meeste gevallen is het niet mogelijk een stricte scheiding te maken tussen de 

verschillende benaderingen. Op de manifestatie Parasite Paradise (Action Research) 

werden verschillende parasites tentoongesteld. In een parasite kan bijvoorbeeld ook 

weer een manifestatie gehouden worden, wat dan ook weer onder Action Research 

valt. Op een Witte Vlek kan ook weer een manifestatie gehouden worden, of juist een 

parasite geplaatst worden. De verschillende benaderingen kunnen dus in elkaar over 

lopen.

Een van de manieren om het scenario voor Beyond werkelijk effectief en 

maatschappelijk relevant te maken, is uitgebreid stil te staan bij de 

overdraagbaarheid en interactiviteit ervan. De inhoud van Beyond moet aan de 

buitenwereld bekend worden gemaakt en omgekeerd moet de buitenwereld de 

inhoud ervan kunnen beïnvloeden. Voor het programma is uitdrukkelijk gekozen 

voor een open en transparante visieontwikkeling, met veel invloed van buitenaf. 

Looping is de titel van de communicatiestructuur en richt zich op het betrekken van 

individueel publiek of juist de massa. Looping wordt bewaakt door een 

communicatieredactie, gevormd door leden van het projectteam en externe 

communicatiedeskundigen. Veel projecten worden in samenwerking met 

instellingen, bewoners en bedrijven georganiseerd, waarbij Beyond andere partijen 

stimuleert tot activiteit. Looping is voorzien van een uitgebreide website die uitnodigt 

om te communiceren.  Onderstaande is een samenvatting van informatie zoals die 

vermeld wordt in de databases van Beyond (Looping) en SKOR. Daarnaast is de 

66 VROM.nl
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informatie zoals die vermeld staat in ‘Beyond Leidsche Rijn. De Vinex-opgave voor 

de kunst’ (2001) de belangrijkste leidraad.

5.2 De kunstprojecten

De kunstprojecten van Beyond staan niet op zichzelf, maar zijn wezenlijk verbonden 

met het gelaagde inhoudelijk fundament en de Looping. Op die manier zijn ze ook 

verbonden met de harde en de minder harde feiten van de locatie en het leven dat 

zich op die plek zal gaan vestigen. De kunst van Beyond wortelt in de materie (bodem, 

landschap, archeologie). Ze zoekt de aansluiting bij oude en nieuwe cultuur, om zich 

vervolgens te laten ontwikkelen door de tijd die volgt. 

Action Research valt te beschouwen als het bindende element. Met een serie van 

losstaande kunstacties wordt het nieuwe gebied ingewijd en inhoudelijk gemarkeerd. 

Daarna volgen de andere projecten die meer te maken hebben met de verovering van 

bodem, oppervlak en luchtruim. Een categorie die daar onder valt betreft kunst in 

stedelijke ontwerpopgaves. Het gaat hier om de integratie van beeldende kunst met 

voornamelijk de civiele techniek van de ruimte. 

De kunstenaarshuizen definiëren een visie op de fundamentele menselijke activiteit 

van het wonen. De vierde categorie, de Parasites, behelst een vrije opgave: de 

verkenning van mogelijke activiteiten of andere bezigheden in een gebied dat nog niet 

volledig in beslag is genomen door een nieuw pakket van functies. De Witte vlekken 

tot slot houden zich bezig met de dimensie tijd: kunstprojecten die gelokaliseerd zijn 

op lege plekken in het evoluerende landschap en die voor het merendeel weer zullen 

verdwijnen.

5.2.1 Action Research

Met een serie Action research-projecten moest de kunst binnen een kort termijn op 

de kaart van Leidsche Rijn terechtkomen, in de vorm van een goed georkestreerd 

plan van actie. Daarbij moest de nieuwe communicatiestructuur ten volle bijdragen 

aan een maximaal bereik. Action Research gaat over de veelkleurigheid van de kunst 

zelf. Direct inhakend op de actualiteit van de beeldende kunst (kunst gaat niet meer 

over autonomie, maar over ‘verhaal’) en de uitdaging van een concrete bouwlocatie 

kan een action research-project acuut ontwikkeld en gelanceerd worden. De projecten 

moeten het mogelijk maken om vanaf het begin de aandacht van het publiek te 

trekken voor de ambities van Beyond.
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Stadium

Een eerdere uitvoering van het kunstwerk van Dennis Adams was te zien in het kader 

van de tentoonstelling Panorama 2000 in Utrecht. De gemeente Utrecht vond het 

werk zeer geslaagd en wilde met het kunstwerk de fysieke barrière (snelweg, water en 

spoor) tussen Utrecht-stad en Leidsche Rijn overbruggen. De gemeente achtte dit 

kunstwerk daar uitermate geschikt voor. Inmiddels hebben de stoeltjes hun werk 

gedaan en zijn ze ook weer , in het voorjaar van 2005, uit Leidsche Rijn verdwenen. 

'Op de Bunnikzijde zoek je wat je in het dagelijks leven mist', zo schreef een journalist 

over dit supportersvak in het Utrechtse voetbalstadion Galgenwaard. De 

Bunnikzijders voelen zich een gemeenschap en dat is wat Dennis Adams fascineerde. 

Hebben de Leidsche Rijners al het gevoel dat ze een gemeenschap zijn of pakken ze 

liever de auto naar de oude stad?

Verspreid over de wijken Parkwijk en Langerak liet Adams in 2002 33 feloranje 

kuipstoeltjes 'neerdalen'. De stoelen zijn modellen naar de oorspronkelijke stoelen op 

de F-side tribune van het voetbalstadion Galgenwaard. Met deze verwijzing naar het 

supportersvak bracht Adams het gemeenschapsgevoel van de zogeheten 

‘Bunnikzijders’ in de herinnering. Met deze kuipstoeltjes refereerde Adams aan de 

oude stad en zo probeerde hij een relatie te leggen tussen het oude en nieuwe Utrecht. 

De stoeltjes stonden, als je er op ging zitten, met het gezicht naar het centrum van 

Utrecht (De Dom) gericht. 

82

Dennis Adams, Stadium, 2003



LAND Terwijde

Het Deense kunstenaarscollectief N55 maakte, als interventie, een inhoudelijk 

statement. Bij de onderdoorgang van de Hof ter Weydeweg naar de Utrechtseweg liet 

N55 in 2003 ter markering van het stukje niemandsland in Leidsche Rijn een 

perfecte, ronde heuvel opwerpen. De heuvel is een markering van een stuk grond dat 

vrij toegankelijk is en waar iedereen dezelfde rechten heeft. Het is een plek waar de 

regels en structuren van de maatschappij niet gelden, en waar iedereen zich, in 

theorie, pas echt vrij zou kunnen voelen. 

Het bestaat uit een weiland van 300 m2 en is omgeven door een grachtje met een 

eigen brug. Het weilandje maakt deel uit van een toekomstige groenstrook in een stuk 

van Terwijde dat pas in de komende jaren ontwikkeld gaat worden. LAND Terwijde 

maakt dit deel van Terwijde nu al toegankelijk voor een ieder. 

Niet alleen in Nederland, overal in de wereld heeft N55 stukjes land gemarkeerd, 

bedoeld als geëngageerd statement tegen grondbezit en regulering. Op het stukje 

grond in Leidsche Rijn kan men een geit houden, boontjes telen of een parasite 

plaatsen.
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5.2.2 De manifestaties

Op verschillende locaties worden er diverse manifestaties georganiseerd. Een 

kunstenaar kan uitgenodigd worden om op een ‘broedplaats’ zijn ‘ding’ te komen 

doen. Het overkoepelende idee achter een manifestatie is het uitwisselen en creëren 

van verhalen. Verschillende parasites kunnen daarbij dienst doen als podium, maar 

in feite kan Leidsche Rijn in zijn geheel daarbij als podium dienen. Hieronder volgt 

een beschrijving van de belangrijkste manifestaties.

Parasite Paradise

Van 1 augustus tot en met 28 september 2003 werd Parasite Paradise gehouden. Deze 

buitententoonstelling bestond uit zesentwintig opvallende voorbeelden van flexibele, 

lichte architectuur ontworpen door kunstenaars en architecten. De mobiele en 

verplaatsbare bouwwerken vormden een dorpje waarin allerlei functies getoond 

werden, van een uitschuifbaar kantoor tot een bar in een raket, van een mobiele 

boerderij tot een theater opgebouwd uit kratten, van een dodenbivak tot een 

openluchtrestaurant en een stapelbare camping. Diverse voorzieningen en 

activiteiten wekten het tijdelijke dorp tot leven. Parasite Paradise is niet alleen een 

tentoonstelling van bijzondere onderkomens, het is ook een levendige en gastvrije 

plek. Juist de activiteiten en functies die in een nieuwe stad volgens de kunstenaars 
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niet mogen ontbreken staan centraal. Twee ‘bioscopen’ boden een doorlopend 

filmprogramma, er vonden muziekoptredens plaats, deelnemers van 

kunstvakopleidingen werkten in een gastatelier en rond de boerderij van Atelier van 

Lieshout liepen schapen en kippen. In het weekend waren het café (het eerste in 

Leidsche Rijn), het parasite-hotel en het openluchtrestaurant geopend. Elke vrijdag 

en zaterdag kookte een kunstenaarskok een speciaal driegangendiner, geïnspireerd 

op de omgeving. En als je zin had kon je daarna overnachten in een van de parasites. 

Zijn parasites de toekomst? Parasite Paradise was een dynamische verkenning van 

de veranderende - misschien wel utopische - opvattingen van kunstenaars en 

architecten over het wonen, werken en samenleven van morgen. En daarmee kan de 

manifestatie gezien worden als Action Research. 

De bijkomende bedoeling van de gemeente Utrecht met het organiseren van Parasite 

Paradise was dat de bewoners van het oude stadsdeel het nieuwe zouden bezoeken. 

Tot die tijd was het voornamelijk omgekeerd. Deze manifestatie was echter zo’n groot 

succes dat mensen uit heel Nederland in Leidsche Rijn op bezoek kwamen. Na de 

tentoonstelling werden enkele parasites elders in Leidsche Rijn geplaatst en vervullen 

ze een specifieke functie in de wijk. De Parasol van Milohnic & Paschke werd een 

buurthuis, en de Nomads in Residence van Bik van der Pol dient nu nog steeds als 

gastatelier voor kunstenaars die in Leidsche Rijn onderzoek doen.

Pursuit of Happiness

Als vervolg op Parasite Paradise, dat een onderzoek was naar de hardware in 

Leidsche Rijn, was het tijd om een onderzoek te doen naar de software van de 

omgeving. Dat werd Pursuit of Happiness. Van 4 september tot en met 30 oktober 

2005 werd de manifestatie gehouden. Het was een poëtische tentoonstelling over het 

najagen van dromen in een jonge wijk. Wat betekent geluk aan het begin aan de 21e 

eeuw? Twintig beeldend kunstenaars uit verschillende landen toonden hun visie op 

het bestaan, op haat en liefde, vreugde en verdriet, het individuele versus het 

collectieve geluk. In de tentoonstelling waren video's, installaties en projecten van 

kunstenaars bijeengebracht die de maakbaarheid van geluk relateren aan collectieve 

idealen. In een serie video’s ontvouwde zich een caleidoscopisch vergezicht op het 

streven naar de ideale liefde, gezinssituatie, woonomgeving en gemeenschap. 

Daarnaast werd een aantal nieuwe projecten en installaties getoond van kunstenaars 

die gebaseerd zijn op hun verblijf en onderzoek in Leidsche Rijn. Een 

85



ander onderdeel van de manifestatie bestond uit een wandel- en fietsroute, 

rondleidingen en het tentoonstellingscafé van ontwerpstudio Proef dat speciaal voor 

deze tentoonstelling een menu ontwikkelde. 

Deze werken kunnen worden opgevat als case studies; waarvan de bevindingen 

aanzetten tot een verdere verbintenis met Leidsche Rijn. Het ging om werken die 

aanstekelijk inspirerend waren en mogelijk aanleiding gaven tot meer initiatief en 

betrokkenheid van burgers. 
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Jesús Bubu Negrón: Brite Bike

Inwoners van Leidsche Rijn konden van 1 tot en met 17 juli 2005 hun fiets laten 

omtoveren tot een blitse ´Brite Bike´. De Puerto Ricaanse kunstenaar Jesús Bubu 

Negrón beplakte de fiets volledig met reflecterend gekleurd tape. Negrón verbeef 

tijdelijk in Nomads in Residence, die hij deels had omgebouwd tot fietswerkplaats. 

Volgens hem komt een plaats pas tot leven als het zijn eigen verhalen krijgt. Voor 

hem zijn het niet alleen de wegen en de huizen die een plek haar identiteit geven, 

maar ook de verhalen die je erover vertelt en de mythes die je erover creëert. Negrón 

wilde Leidsche Rijn graag van eigen unieke fietsen voorzien. Net als de witte fietsen 

in Amsterdam, een idee uit 1965 waar nog steeds over verteld wordt, hoopte hij met 

het project Brite Bike op een zelfde effect: het verhaal dat je in de stadswijk Leidsche 

Rijn super reflecterende fietsen kunt tegenkomen. 

Negrón organiseerde op 17 juli een bijzondere afsluiting: een nachtelijke Brite Bike 

Tour met als vertrekpunt zijn tijdelijke verblijf in Leidsche Rijn en als eindpunt 

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Brite Bike-bezitters fietsten gezamenlijk in het 

donker naar Amsterdam. Als er een auto passeerde, lichtte de Brite Bike fel op en 
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fietste de stoet als blinkende lichtkevers voorbij. De tocht verwees deels naar het idee 

van de fietssnelweg die ooit is bedacht tussen Utrecht en Amsterdam, maar die 

slechts ten dele is gebouwd en die in economisch betere tijden misschien zal worden 

voltooid. Daarnaast zag Negrón het als uitdaging om een fietstocht te organiseren 

waarbij zowel de afstand als het tijdstip door de gemiddelde Nederlander als 

onmogelijk wordt beschouwd. Hij hoopte dat het sterke verhalen van de deelnemers 

zal opleveren.

Silke Wagner en Sebastian Stöhrer, ‘Coöperatie Terwijde’

Van 17 juni t/m 9 juli 2006 verbleven de Duitse kunstenaars Silke Wagner en 

Sebastian Stöhrer in de Nomads in Residence. In deze kunstenaarswoning (ook wel 

nr. 19 genoemd) in Terwijde hielden ze gedurende drie weken open huis voor de 

bewoners van Leidsche Rijn. Onder het motto 'Everyone is an expert' nodigde Silke 

Wagner hen uit om hun specialisme over te brengen op buurtgenoten. De Nomads in 

Residence functioneerde daarbij als podium. Buurtbewoners reageerden zeer 

enthousiast op de uitnodiging van de kunstenaars. Coöperatie Terwijde was een 

project voor en door bewoners uit Leidsche Rijn. Het programma had verschillende 

onderdelen zoals: een optreden van de band The project, de Vleuteridoo, een project 

om een eigen didgeridoo te maken, het
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proeven van de Never Ending Soup, een stoelmassage, een expositie van 

vlindertekeningen, mandala tekenen, voorlichting over Keltische spiritualiteit en het 

kijken van de wereldcup voetbal op groot scherm.

Dergelijke manifestaties, als bovenstaande, moeten worden opgevat als case studies; 

waarvan de bevindingen aanzetten tot een verdere verbintenis met Leidsche Rijn. Het 

ging om werken die aanstekelijk inspirerend zijn en mogelijk aanleiding gaven tot 

meer initiatief en betrokkenheid van burgers. 

5.2.3Kunst in stedelijke ontwerpopgaves/Regiekunstenaars

Bij het wegvallen van automatisch door iedereen omarmde codes met betrekking tot 

de vorm van de stedelijke ruimte, biedt een multidisciplinaire manier van werken 

meer dan ooit kansen op het oplossen van gecompliceerde ontwerpproblemen. Goede 

ideeën voor het invullen van een lege openbare ruimte, voor een straatinrichting, 

voor de vormgeving van een spoortracé hebben immers niet vanzelfsprekend een 

herkomst in de civiele techniek. Sommige ontwerpopgaves zijn uitnemend geschikt 

voor het toelaten van een frisse blik op een oud probleem Kunstenaars zouden dan 

een welkome bijdrage kunnen leveren. In Terwijde wordt bijvoorbeeld onderzocht in 

hoeverre vanuit de kunst nieuw licht geworpen kan worden op de manier waarop de 

onderdoorgangen in de spoordijk moeten functioneren. Zo wordt een culturele 

dimensie toegevoegd aan vraagstukken die meestal als een exclusief functionele en 

technische kwestie worden opgevat.

Dergelijke regiekunst is de kunstvorm die in Leidsche Rijn niet van de grond wil 

komen. Het is een kunstvorm waar erg veel geld mee gemoeid is, en dat is er 

simpelweg niet. Bovendien zijn alle medewerkers van Beyond slechts parttime 

aanwezig. Regiekunst vraagt echter een veel intensievere benadering.

Wapla’s

Voor Leidsche Rijn was een afwateringssysteem ontworpen waarbij het regenwater 

niet via het riool afgevoerd zou worden maar in de bodem bezinkt. Dit had tot gevolg 

dat het wassen van auto's bodemvervuiling zou veroorzaken, daarom werd besloten 

dat een vijftal wasplaatsen  (wapla’s) in de Vinex-wijk gerealiseerd moesten worden. 

Het projectbureau Leidsche Rijn en Beyond wilden kijken hoe kunstenaars een rol 
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konden spelen bij deze Wapla's. 

Samen ontwikkelden ze een ontwerpopdracht die bestond uit het ontwerpen van een 

autowasplaats die kon voldoen aan alle technische voorwaarden en gebruikseisen van 

zo'n voorziening. Van deze ontwerpvoorstellen werd een catalogus samengesteld 

waaruit geïnteresseerde exploitanten een keuze konden maken. De exploitant moest 

vervolgens een exploitatieplan presenteren waarbij zij een van de ontwerpen 

gebruikte. 

Ondanks het enthousiasme voor de ontwerpen voor de autowasplaatsen bij de 

opdrachtgever en de vertegenwoordigers van autowasplaatsen is het projectbureau 

Leidsche Rijn tot op heden er niet in geslaagd exploitanten te vinden die een van de 

wasplaatsen in de beoogde omvang op de voorgestelde locaties kunnen realiseren. De 

ontwerpen van Wapla zijn door de exploitanten omhelsd, maar het exploitatierisico 

in de opzet wordt toch te groot geacht. De ontwerpen van de acht kunstenaars zijn 

samengebracht in de publicatie Wapla – De kunst van het autowassen. De 

ontwerpen spreken nog steeds tot de verbeelding. Misschien dat het plan in de 

toekomst nog uitgevoerd gaat worden. Het ecologische afwateringsysteem is in de 

loop van de jaren ter zijde geschoven uit praktisch oogpunt. Exploitatie zou op dit 

moment dus lang niet zo veel geld kosten als eerder was beraamd.
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5.2.4 Kunstenaarshuizen

In de stedelijke architectuur mengen de nieuwste verschijningsvormen van de cultuur 

met de oudste conventies en archetypes. Het stadshuis is tegelijk drager van 

onvervreemdbare eigenschappen en proefstation van nieuwe vindingen op het gebied 

van de wooncultuur. In het woonhuis in suburbia vindt men de hele breedte van wat 

architectuur kan voorstellen, van verheven tot vulgair. Behalve door de definitie van 

het collectieve domein, wordt de kwaliteit van Vinex-locaties in de eerste plaats 

bepaald door wat de markt besluit over het huis. Het is de vraag of dat het juiste 

uitgangspunt biedt om te komen tot een kritische reflectie op wat het huis ooit 

geweest is, wat het kan zijn en wat het zou kunnen worden.

Het Gebouw

Een aantal kunstenaars wordt uitgenodigd te reageren op de verstedelijking in 

Leidsche Rijn. Dat kan door het bouwen van een huis of het organiseren van een 

actie. Dit gebeurt in het programma-onderdeel Kunstenaarshuizen. 

Het Gebouw naar het idee van de conceptuele kunstenaar Stanley Brouwn werd op 4 

september 2005 geopend in het kader van Pursuit of Happiness, een beeldende 

kunstmanifestatie van Beyond. Het Gebouw was in eerste instantie ontworpen als 

woonhuis en bedoeld om op zijn plek te blijven staan. Vanwege tijd- en geldgebrek - 
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het aanvragen van vergunningen kost erg veel tijd en geld - werd er tijdens de bouw 

besloten het huis neer te zetten als tijdelijk iets. Het Gebouw fungeert nu als 

tentoonstellingspaviljoen en niet als woonhuis. Het blijft het tot 2009 op zijn huidige 

locatie staan, waarna het uiteindelijk doorverhuist naar een definitieve locatie. Het 

Gebouw staat op de grens tussen kunst en architectuur. Vooral vanwege het tijdelijke 

karakter dat Het Gebouw heeft gekregen, valt het eigenlijk eerder onder de categorie 

Parasites dan onder het kopje Kunstenaarshuizen. Stanley Brouwn heeft de kunst 

ontworpen en architect Bertus Mulder de architectuur. 

Het Kasteel

Beyond vroeg acht bekende kunstenaars (waaronder Droog Design, Joep van 

Lieshout en Hans Aarsman & Erik Kessels) om hun ultieme VIP woning te ontwerpen 

op een vrije kavel in ’t Zand. Een VIP-villa is naast zijn spectaculaire architectuur, 

vooral een huis met een bijzondere betekenis, een huis dat de collectieve atmosfeer 

van de wijk beïnvloedt en dat een krachtige uitspraak doet over wonen en 

samenleven. Een eigentijds Rietveld-Schröderhuis. Uit de negen ontwerpen waren er 
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drie voorgedragen door een vakjury om verder te worden uitgewerkt. Bezoekers van 

de tentoonstelling House for sale en website konden hun voorkeur uitspreken voor 

één van deze drie ontwerpen. Het ontwerp Het Kasteel van Hans Aarsman en Erik 

Kessels heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen.  Niet alleen in Nederland maar in alle 

beschavingen staan het vrije denken en spreken onder druk. Het Kasteel wil een 

internationaal 'safe house' zijn voor het vrije woord. Een besloten, informele en 

veilige vesting waar vijf tot tien mensen - met verschillende achtergronden, 

interessegebieden, deskundigheden en levenservaringen - een of twee weken kunnen 

verblijven om gedachten uit te werken en inzichten te geven in een thema waarvoor 

ze bijeen zijn gekomen. 

Beyond wil in de komende jaren de benodigde partijen bij elkaar brengen om het 

gekozen VIP-villa ontwerp te realiseren. Kortom: Het Kasteel op een vrije kavel in het 

Zand, Leidsche Rijn zal ‘for sale’ zijn!

5.2.5 De Parasites

Onder de noemer Parasites kunnen binnen het kunstenplan Beyond projecten 

plaatsvinden op het gebied van mobiele architectuur en experimentele vormen van 

lichte stedenbouw. Bijvoorbeeld woon-werkruimtes die eenvoudig verplaatsbaar zijn 

en weinig voorzieningen nodig hebben. Maar Parasites kunnen ook dienst doen als 

horecapaviljoen, fitnessruimte, bioscoop of ijssalon. Voor dit project engageert 

Beyond zich letterlijk met de fysieke en sociale problemen die een nieuwe 

gemeenschap in een nieuw betrokken gebied tegenkomt. Parasites gaat over 

pionieren, over het verkennen in vorm en functie van wat onder het begrip stad 

verstaan kan worden, met kunstenaars in de rol van verspieder.  De resultaten van 

hun inbreng moeten op voorhand niet worden gefixeerd in programma of vorm: er 

wordt niet bedoeld een verzameling van excentrieke paviljoens te veroorzaken. Wel 

wordt bedoeld een podium aan te bieden voor het ongevraagde, voortgebracht vanuit 

‘het leven zelf’, maar zich uitdrukkend in een vocabulaire van de kunst. Het 

Parasitesprogramma heeft als doel broedplaatsen tot stand te brengen voor nieuwe 

vormen van stedelijkheid en nieuwe vormen van gemeenschap. 

In de zomer van 2003 vond bij informatiecentrum Leidsche Rijn de 

buitententoonstelling Parasite Paradise plaats, waarvoor kunstenaars zesentwintig 

opvallende voorbeelden van flexibele, lichte architectuur maakten. Enkele van deze 

bouwwerken kregen voor langere tijd een onderkomen in Leidsche Rijn, bijvoorbeeld 
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als tijdelijke atelierruimte voor kunstenaars of als buurthuis. 

In 2004 werden drie Parasites geplaatst in Leidsche Rijn. Het gaat om de ontwerpen 

van de kunstenaarsduo's Liesbeth Bik en Jos van der Pol en Daniel Milohnic en Dirk 

Paschke. Beide parasites waren al te zien op de tentoonstelling Parasite Paradise. De 

derde Parasite is de Paper Dome van de Japanse architect Shigeru Ban. 

Nomads in Residence/No. 19

Het creëren van omgevingen waar mensen bijeen kunnen komen, is een van de 

kernen van het werk van het Rotterdamse kunstenaarsduo Liesbeth Bik en Jos van 

der Pol. Hun activiteiten gaan vaak verder dan het scheppen van kunst; ze zijn 

medeoprichter van het werkverband ‘Nomads & Residents, een initiatief dat 

meetings, lezingen en presentaties via e-mailcorrespondentie organiseert en zo een 

informele kennisuitwisseling tot stand brengt, steeds toegespitst op een lokale 

context. Nomads in Residence/ No.19 is ontworpen als een ruime flexibele woon- en 

werkruimte  voor gastkunstenaars, -architecten, -schrijvers en -ontwerpers. Zij 

kunnen hier verblijven onder de titel New Residents. Deelnemers krijgen de 

mogelijkheid om op locatie onderzoek te doen. Op deze manier kan het publiek direct 

kennis nemen van kunstprojecten in de wijk. De bevindingen van New Residents 

verschijnen op de site van Beyond.
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De parasite staat aan de rand van de wijk Terwijde, waar de nieuwbouw grenst aan 

een weiland met grazende schapen. De eenvoudige, zwarte doos voegt zich als een 

moderne boerenschuur in het groen, maar sluit door zijn containerachtige 

verschijning evenzeer aan bij het door bouwactiviteiten beheerste terrein. Het is een 

ruimte die letterlijk een grote openheid uitademt en de mogelijkheid genereert voor 

ideeënuitwisseling. De woon- en werkruimte bestaat uit grote openklappende deuren 

die als deur, muur, podium of platform dienst kunnen doen.

De Parasol

In het meest westelijke deel van Leidsche Rijn, Vleuterweide, bouwden de uit 

Frankfurt afkomstige kunstenaars Daniel Milohnic en Dirk Paschke een Parasite die 

dienst doet als buurthuisje. Zij maakten een combinatie van twee zeecontainers, een 

sanitaire unit en een houten terras en voegden daar een overkapping aan toe die 

bestaat uit tientallen uit Singapore afkomstige, beschilderde parasols van bamboe. 

Het interieur was klaar voor een divers gebruik: alhoewel de kunstenaars zich hebben 

laten ontvallen dat ze het liefst een kaartclub voor oude mannen onderdak bieden, 

zijn er ook twee turntables voor mensen met DJ-aspiraties. Eind 2005 kreeg De 

Parasol, zoals het buurthuisje heet, een nieuwe identiteit: de Aziatische parasols 

werden vervangen door exemplaren van gekleurd raffia die verwijzen naar eilanden
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in de Stille Zuidzee. Op deze manier worden verschillende werelddelen op 

symbolische wijze met elkaar samengebracht. De romantische parasols roepen 

associaties op met exotische gebieden. Hier, in de context van stedelijke vernieuwing, 

doet De Parasol  ook denken aan kleinschalig handelsverkeer, zoals fruit- of 

groentestalletjes aan de kant van de weg, en aan avontuurlijk pionieren in de 

stedelijke wildernis. Afgelopen 26 april is De parasol verhuisd naar Breukelen. De 

lege plek die achterblijft in Vleuterweide wordt door de direct omwonenden 

opgefleurd met bloemen, geschonken door een bloembollenkweker uit Noord-

Holland die het berghok van De Parasol heeft gekocht.

De Paperdome

De derde Parasite is de Paper Dome van Shigeru Ban en is wellicht het meest 

opvallende bouwwerk van Beyond. De Paper Dome is een grote koepelvormige 

theatertent van bijna 10 meter hoog en een doorsnede van 26 meter. De Dome 

bestaat uit een lichtgewicht constructie van ruim 700 kartonnen kokers, waarover 

een wit zeil gespannen is. De ontwerpen van Ban worden gekenmerkt door bijzonder 

gracieuze structuren waarin de lichtval een grote rol speelt. In 2003 stond de Paper 

Dome drie weken op IJburg en gaf daar onderdak aan theatervoorstellingen van 

mede-initiatiefnemer Groep Van Steen. De Paper Dome was de eerste culturele 
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voorziening voor de inwoners van Leidsche Rijn en blijft voor minimaal vijf jaar in 

Parkwijk in Leidsche Rijn staan. Ze biedt ruim 225  zitplaatsen of 700 staanplaatsen. 

Podium bood onder meer plaats aan Leidsche Rijn festival en in de winter van 2005 

heeft het gebouw zelfs dienst gedaan als schaatsbaan. De Paper Dome staat op de 

plek van het toekomstige centrum van Leidsche Rijn. De theatertent blijft zeker tot 

2009 staan, waarna de parasite naar een andere plek zal verhuizen.

De Sainte Bazeilles

In 2006 zijn er in Leidsche Rijn nog twee parasites bijgebouwd. In de Hoge Woerd 

staan twee Sainte Bazeilles. Ze zijn ontworpen door de kunstenaar Dominique 

Gonzalez- Foerster (1965, Strasbourg). De naam zag hij ooit staan op een passerende 

vrachtwagen, en vond hem toepasselijk voor een gebouw dat makkelijk te 

transporteren moet zijn. De Sainte Bazeilles staan op pootjes, waardoor ze een 

insectachtig uiterlijk hebben. De gebouwtjes bestaan uit twee elkaar doorsnijdende 

vormen: een liggende silovorm en een container. Voor de kunstenares zijn het beide 

symbolen van arbeid, waarbij de silo naar de boer en de container naar de industrie 

verwijst. In Leidsche Rijn verdwijnt langzamerhand het platteland en maakt plaats 

voor huizen en bedrijven. De Sainte Bazeilles vatten dat verhaal als het ware samen. 

De ene wordt gebruikt als presentatieruimte voor het centrum natuur- en 

milieueducatie, de andere voor de presentaties over archeologie. De pootjes van de 

parasites staan op een bijzondere archeologische locatie, bijna op de resten van een 

Romeins badhuis. Nergens is de Romeinse geschiedenis van Leidsche Rijn zo aan de 

oppervlakte. Een groot gedeelte van de Hoge Woerd is daarom aangewezen als 

Rijksmonument en bevat de resten van een Romeinse militaire nederzetting. Dit 

castellum is uniek in Nederland omdat de onderdelen (castellum, badhuis, wegen, 

grafvelden en vicus) nog min of meer vrij in het terrein liggen. In het kader van de 

Vrede van Utrecht wordt de komende jaren specifiek aandacht besteed aan artefacten 

uit de Romeinse tijd. Een archeologiebasisstation dat tevens de ruimte biedt om iets 

van deze geschiedenis te tonen, kan bijdragen aan de overdracht van deze historie 

aan het (lokale) publiek.   De laatste twee parasites hebben een veel permanenter 

karakter dan de andere. Het is echter niet vastgesteld dat ze voor de eeuwigheid 

zullen blijven bestaan en ze blijven verplaatsbaar. De functie van de gebouwtjes, 

archeologiebasisstation en presentatieruimte, zal er wel altijd blijven. Door het 

permanentere karakter wankelen deze parasites op de grens met Kunstenaarshuis.
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5.2.6 Witte Vlekken

De groei van een stad is steeds uit te drukken in min of meer organische patronen, die 

laten zien hoe vanuit een bepaald morfologisch uitgangspunt bebouwing wordt 

toegevoegd in een gestage, doorgaans sprongsgewijze fasering. Leidsche Rijn is 

daarop geen uitzondering. Op de ene plek wordt nu al gebouwd, elders pas over enige 

tijd en in nog weer andere zones weer later. Een gefaseerde bouw impliceert daarmee 

de aanwezigheid van diffuse vlekken waar nu nog niets is maar over enige tijd wel iets 

verwacht wordt. Het is hier dat de kunst neerstrijkt voor zo lang het kan. De kunst is 

een tijdelijke investering in het verkennen van de ruimtelijke mogelijkheden, om 

weer te verdwijnen zodra het moment van architectuur daar is. Samen vormen de 

Witte Vlekken een betekenisvolle puntenreeks op de kaart, ieder punt met een 

eigenlijk tijdruimtelijk belang.

Sculptuurproject: Roulette

Aan het einde van de Vleutenseweg leidt sinds mei 2006 een tijdelijke rotonde 

(Koehoornplein) aan de Hogeweide het verkeer Leidsche Rijn in. Deze rotonde op de 

grens van het oude en het nieuwe Utrecht wordt ingezet voor het sculptuurproject 

Roulette. De Duitse kunstenaar Manfred Pernice (1963, Hildesheim) heeft een 
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selectie gemaakt uit de bestaande collectie openbare kunst van de gemeente Utrecht. 

De door hem geselecteerde beelden verhuizen tijdelijk van hun bestaande plek in 

Utrecht naar de rotonde in Leidsche Rijn. Pernice heeft daarvoor een flexibel systeem 

met sokkels ontworpen dat het mogelijk maakt om meerdere beelden tegelijk en in 

wisselende constellaties op de rotonde te tonen. Sommige sokkels zullen tijdelijk leeg 

blijven, terwijl anderen een beeld dragen. Maar de beelden op de rotonde kunnen ook 

van plek verschuiven als de compositie daar om vraagt. Op deze manier ontstaat er 

een soort 'sculpturale choreografie' waarin de beelden zich steeds op een andere 

manier tot elkaar verhouden. De plek die vrijkomt nadat een beeld uit de stad is 

verwijderd, blijft leeg. Eens in de zes maanden worden de sculpturen op de rotonde 

vervangen door andere werken. In mei 2007 start de derde ronde. Over een aantal 

jaren wordt de rotonde opgeheven en zullen de laatste beelden weer terugkeren naar 

hun oorspronkelijke plek. Met die beweging komt ook 'de voorstelling' Roulette tot 

haar einde.

Viva el Monopatin

Het is de bedoeling dat een strak vormgegeven stralend witte skateramp als 

jongerenvoorziening in de wijk wordt geplaatst. De skateramp is in de zomer van 

2003 voor Parasite Paradise gemaakt. De architectonische installatie Viva el 

Monopatin (Leve het skateboard), is in eerste instantie niet bedoeld als perfecte 
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skatevoorziening, maar als een monumentale hommage aan de skatecultuur. Tot op 

heden is het nog niet gelukt om een plaatsingsvergunning voor de skateramp te 

krijgen. Het toestel is niet veilig genoeg bevonden.

5.3 Toekomstbeeld

Beyond heeft nog een aantal projecten op stapel staan. De Eneco stelt de 

hoogspanningsmasten in Leidsche Rijn buiten gebruik, omdat de 

elektriciteitsvoorziening ondergronds gaat. Beyond wil een mast verwerven ten 

behoeve van een parasite-project. Wellicht kan de mast dan als uitkijkpost dienen, 

van waaruit bezoekers het niemandsland onder zich kunnen observeren. Daarnaast 

wordt in de komende jaren de spoordijk Utrecht richting Den Haag en Rotterdam 

verbreed en het traject verdubbelt. Vijftien nieuwe spoortunnels zullen de dijk 

doorsnijden en zullen het noorden en het zuiden van Leidsche Rijn met elkaar 

verbinden. Er wordt gewerkt aan het idee dat deze onderdoorgangen kunnen worden 

getransformeerd in ruimtes voor opmerkelijke ervaringen. Tot op heden stellen Pro-

rail en de NS geen prioriteit om aan dit idee mee te werken. 

Voor de verdere toekomst heeft Beyond ook nog het idee een tuin met autonome 

beelden en een speelplaats ontworpen door kunstenaars te realiseren in het Leidsche 

Rijnpark. Ook het idee van een begraafplaats spreekt op het moment tot de 

verbeelding. 

Na 2010  zullen de projecten van Beyond afgebouwd worden. Het Fonds 

Stadsverfraaiing van de gemeente Utrecht zal de activiteiten en de kosten overnemen.

5.4 De Limes

De Utrechtse Limes maakt deel uit van de militaire grens van het Romeinse Rijk en 

strekt zich uit van Levefanum via Trajectum naar Laurum, ofwel van Wijk bij 

Duurstede via de Kromme Rijn naar Utrecht en langs de Oude Rijn naar Woerden.67 

De Limes bestond uit de grensrivier, de grensweg, castella en wachttorens. Delen van 

de grensweg lagen verhoogd in het landschap, op een soort dijk ter bescherming 

tegen het water. Langs de weg bevond zich een militaire zone: bij castella ontstonden 

kampdorpen en grafvelden. Bovengronds zijn weinig fysieke overblijfselen terug te 

vinden. Eventuele sporen zijn voor het grote deel door klei overdekt. Dankzij de klei 

en de hoge waterstand is wel een zeer rijk archief aan bodemsporen van de Limes

67 Deromeinselijn.nl        
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behouden gebleven.  De Limes ontwikkelde zich, door vestiging van agrariërs en 

handelaren langs het traject, snel van een militaire zone tot een dynamisch gebied 

van economische uitwisseling. Deze vestigingsplaatsen vormen het begin van het 

ontstaan van steden in Nederland. De rivier, aanvankelijk de grens, veranderde in een 

belangrijke handels- en transportroute. De hedendaagse moderne infrastructuur, die 

Nederland tot een belangrijke transportzone maakt, vindt zijn oorsprong in de Limes. 

De Limes is fysiek nauwelijks zichtbaar; de exacte ligging is vaak nog onbekend. Pas 

wanneer bij ruimtelijke ontwikkelingen archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd, 

wordt er weer een stukje blootgelegd, zoals onlangs in Woerden. Door opgravingen in 

de binnenstad kon de locatie van een voormalig castellum worden aangetoond. 

Helaas komt veel van deze informatie pas beschikbaar op het moment dat ruimtelijke 

ingrepen onvermijdelijk zijn. Behoud is dan vaak niet meer aan de orde. Deze 

onbekendheid maakt het moeilijk om de Limes op zichzelf goed te kunnen 

beschermen. 

Het projectbureau Belvedere pleit voor een nationaal gecoördineerd Limes-

programma. Gepleit wordt voor een 'biografie van het Limes-landschap' en het laten 

vervullen van een (eigentijdse) betekenis bij het ordenen en inrichten van onze eigen 

hedendaagse wereld. Daarbij wordt opgemerkt dat een langdurige, meervoudige en 

integrale, culturele inspanning op uiteenlopende schaalniveaus zal moeten worden 

verricht. De provincie Utrecht heeft het pleidooi aangegrepen om voor haar eigen 

grondgebied een Limes-programma te ontwikkelen, zodat deze (weer) deel zal 

uitmaken van ons collectieve geheugen. 

De provincie wil niet alleen de structuurelementen van de Limes veiligstellen, maar 

deze ook benutten als inspiratiebron bij de inrichting van de ruimte. Daarvoor zijn 

twee trajecten uitgezet: aan de ene kant kennisverwerving over de Limes en aan de 

andere kant bekendmaking van de Limes bij een breed publiek. Een belangrijk 

middel daartoe is het zichtbaar maken van de Limes op diverse locaties met 

uiteenlopende schaalniveaus en via verschillende communicatiemiddelen. Daardoor 

ontstaat een parelsnoer van Limes-sites, die het karakter van de Limes als lineaire 

structuur beleefbaar maakt. 

De Limes is door de provincie Utrecht aangeduid als cultuurhistorisch waardevolle 

structuur. De provincie wil dat vanuit de cultuurhistorie randvoorwaarden worden 

vastgesteld, die als kader kunnen dienen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en 

programma's van eisen voor ontwerpen. 

De Limes snijdt door de provincie Utrecht vanaf Woerden via Utrecht en Bunnik naar 

Wijk bij Duurstede. Belangrijke knooppunten van de Limes zijn de grensforten 
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(castella) in de binnensteden van Woerden en Utrecht, bij Fort Vechten en op de 

Hoge Woerd in De Meern. De meeste castella liggen momenteel in een omgeving met 

hoge ruimtelijke dynamiek. In Woerden vanwege de centrumplannen, in De Meern 

vanwege de nieuwbouw van de Vinex-wijk Leidsche Rijn en bij Fort Vechten vanwege 

de plannen rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de landinrichting Groenraven 

Oost. Onder het Domplein in Utrecht ligt eveneens een vroeger castellumterrein in 

een gebied met juist lage ruimtelijke dynamiek. 

Opgravingen in Leidsche Rijn hebben aangetoond dat nog grote delen van de Limes-

weg, met bijbehorende infrastructuur, onder het maaiveld aanwezig zijn. De Limes 

volgt grofweg het tracé van de toenmalige Rijnloop. Kennis van de Limes richtte zich 

tot voor kort vooral op de grensforten. Met de opgravingen in Leidsche Rijn is meer 

zicht verkregen op de Limes als samenhangend grenssysteem enerzijds en 

infrastructureel werk anderzijds.

De provincie Utrecht zocht uitvoerbare ontwerpvoorstellen, die konden bijdragen aan 

een grotere publieksbekendheid en die ertoe zouden bijdragen, dat de Limes als 

historisch en ruimtelijk fenomeen betrokken zou gaan worden bij vraagstukken van 

ruimtelijke ordening en landschappelijke inrichting. Door het (inter)nationale, 

archeologische belang van de Limes te combineren met eigentijdse en provinciale 

vraagstukken op het gebied van ruimtelijke inrichting verwachtte de provincie dat de 

zichtbaarheid van de Limes zou worden vergroot. De wedstrijd voor teams van 

professionele ontwerpers op onder andere het gebied van (landschaps)architectuur 

en stedenbouw, communicatiespecialisten en kunstenaars werd door de provincie 

Utrecht uitgeschreven om de Romeinse tijd opnieuw zichtbaar en beleefbaar te 

maken voor het brede publiek. Architectuurcentrum Aorta coördineerde de 

prijsvraag. Aan vijf teams werd gevraagd hun ideeën verder uit te werken. 

‘De Ommekeer’ behelst een ontwikkeling op eigen kracht van de Limes waarin 

economie de motor is. Bosbouw is het gekozen middel om een win-win situatie te 

genereren. ‘Citroen’ is een concept waarin de Limes zichtbaar wordt gemaakt middels 

de aanplant van winterharde citroenbomen. Naast het zichtbaar maken van de plek, 

biedt het tevens een nieuw streekproduct op. ‘US-US’  kiest voor een Romeinse 

strategie om middels een mentaliteitsplan de Limes bekend en bemind te maken. 

Verhalen en vondsten zijn daar bij de context. ‘Hollandse Water Limes’ is een plan 

waarin lijnen uit het verleden (Limes) met huidige en toekomstige lijnen in het 

landschap (rivieren en waterhuishouding) met elkaar verbonden worden. ‘A tempore 

romanorum’ wil volgens de Romeinse traditie bijdragen aan publieke zaken, 
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infrastructuur, technologie en de rol van taal onderkennen en ondersteunen. Deze 

aspecten komen op elke plek terug.  Het is de intentie van de provincie te bezien of 

een plan of elementen uit de plannen een ruimtelijke uitvoering kunnen krijgen. Ze 

richt zich hierbij vooral op de locatie Fort Vechten, waar de Limes kruist met de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie en waar ook een bezoekerscentrum is ingericht. 

Over het algemeen vond de jury dat er te weinig was ingegaan op de specifieke opgave 

voor de verschillende locaties.68 De provincie is bezig met een onderzoek naar hoe het 

komt dat er over het geheel van de ontwerpwedstrijd te weinig echte 

ontwerpoplossingen zijn gekomen, die vanuit het behoud door ontwikkeling-gedachte 

zijn geïnspireerd. Wellicht was de opgave te ingewikkeld gesteld. In ieder geval kan 

geconcludeerd worden dat er wel veel ontwerpers hebben ingezonden, terwijl er maar 

weinig archeologen in de ontwerpteams vertegenwoordigd waren. De ontwerpers zijn 

daarbij vooral vrij met het Romeinse gegeven omgegaan, er is weinig gekeken naar 

wat er concreet in de bodem zit. Oplossingen zijn vooral gevonden in een abstracte 

verbeelding van 'het Romeinse', in plaats van het concrete omgaan met de fysieke 

resten. Beide werelden lijken vooralsnog behoorlijk gescheiden, de provincie beraadt 

zich op vervolgstappen om met name ook de dialoog tussen ontwerpers en 

archeologen op gang te brengen.

5.5 Belvedere en culturele planologie in Leidsche Rijn

Leidsche Rijn is voor een belangrijk deel ingericht volgens de principes van het oude 

cultuurlandschap. Terug te vinden zijn onder meer oude bebouwingslinten, 

watergangen en archeologische terreinen. Het Leidsche Rijn Park, dat het hart vande 

wijk vormt, moet de komende jaren ontwikkeld worden. De gemeente Utrecht en 

Projectbureau Leidsche Rijn willen de bijzondere identiteit van het gebied ook hier 

nadrukkelijk tot haar recht laten komen.69 Sportieve en recreatieve voorzieningen 

(zoals fiets- en wandelpaden) worden gecombineerd met museale functies (zoals 

natuur- en milieueducatie en tentoonstelling van archeologische vondsten in het 

gebied). Het Park is de schakel tussen de verschillende woonmilieus en de bestaande 

voorzieningen- en infrastructuur. Het is ecologische corridor, attractie en 

identiteitsverstrekker van Leidsche Rijn. De gemeente Utrecht en Projectbureau 

Leidsche Rijn willen daarin de rijke cultuurhistorische waarden van het Parkgebied 

68 Belverdere.nu
69 Ibidem
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tot uitdrukking brengen. Dat sluit aan bij de inrichting van de rest van het stadsdeel, 

waar door vroegtijdige inbreng van archeologische, bouwhistorische en historisch-

geografische waarden een intensieve vervlechting van het oude cultuurlandschap en 

het nieuwe woonlandschap kon worden bereikt. De filosofie hierachter is dat de 

cultuurhistorische relicten en de verhalen die eraan kleven een bijzondere dimensie 

geven aan de woonomgeving, die ertoe bijdraagt dat bewoners er kunnen aarden en 

trots zijn op hun woonplaats. Het Leidsche Rijn Park moet, vanwege zijn centrale 

functie en de vele cultuurhistorische relicten, de ‘schatkamer’ van het collectieve 

geheugen van de wijk worden. 

Dwars door Leidsche Rijn loopt een van de grootste cultuurhistorische vondsten van 

Nederland: een Romeinse weg die ooit de grens, de zogenoemde Limes, van het 

noorden van het Romeinse Rijk markeerde. Langs de weg werden ook resten van 

Romeinse wachttorens en een badhuis gevonden. 

Om dit Romeinse verleden fysiek en tastbaar te maken besloot de gemeente Utrecht, 

in overleg met de Rijksdienst voor Cultuurlandschap, Archeologie en Monumenten 

(RACM) en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, de Romeinse weg in openbaar gebied permanent te visualiseren. 

Daarnaast werden in het kader van het programma Vrede van Utrecht de locaties 

waar vroeger de wachttorens hebben gestaan gemarkeerd. Het is de bedoeling dat de 

Hoge Woerd een locatie wordt waar het Romeins verleden zichtbaar en beleefbaar is. 

De Romeinse weg die hier oorspronkelijk lag, was gemaakt van riviergrind dat tussen 

palen werd gelegd. Deze weg wordt nu in Vleuterweide weergegeven door riviergrind 

dat tussen zwarte asfaltranden is geplaatst. Deze visualisatie is ontworpen door Buro 

Lubbers - Landschapsarchitecten & Stedelijk Ontwerp (Den Bosch). Waar de 

wachttorens vroeger hebben gestaan, liggen nu stalen platen waar lampen in 

gemonteerd zijn. Deze reageren op een barometer en veranderen van kleur, 

afhankelijk van de weersgesteldheid. Het ontwerp van de visualisatie van de 

wachttoren is van de hand van Okra Landscape Architects te Utrecht. Afgelopen 

januari werden de visualisaties onthuld. 

De Visualisatie van het Romeins badhuis is bewerkstelligd  door middel van lage 

walletjes waardoor de contouren en vertrekken zichtbaar werden.70 Een zandbak op 

één van de hoeken nodigt kinderen uit om een deel van de "oude" muren bloot te 

leggen. Een pad van "Romeinse" scherven leidt de bezoeker naar de locatie. Zowel bij 

de ingang van als aan het eind van het pad zijn obelisken geplaatst. Gemeentelijk 

kunstbureau Beyond plaatste in de boomgaard de twee Parasites, de Saint Bazeilles. 

70 Projectenbankcultuurhistorie.nl
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Deze fungeren als informatiepunten voor natuur- en milieu educatie en archeologie. 

De Parasites kunnen diverse groepen, waaronder schoolklassen, ontvangen en 

vormen het startpunt voor historische en natuureducatieve rondleidingen. 

Tevens  is een tijdspad aangelegd waar de bezoeker de ontwikkeling van het gebied 

Leidsche Rijn door de eeuwen heen kan koppelen aan belangrijke historische 

gebeurtenissen. Verder is in de Hoge Woerd een loods opgekocht, die betrokken 

wordt door de Utrechtse Stichting Bouwloods, een leerlingwerkplaats voor 

houtbewerking. De jongeren starten in mei 2006 met de bouw van een replica van het 

in Leidsche Rijn gevonden Romeinse schip, dat voor recreatieve doeleinden gaat 

varen. Het echte schip, dat zich momenteel in het scheepsarcheologisch centrum van 

Lelystad bevindt, zal in het Leidsche Rijn park worden tentoongesteld. Dit alles is tot 

stand gekomen zonder dat de archeologische resten zijn verstoord.
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Conclusie
Uit het historisch overzicht is gebleken dat de beeldende kunst op straat al een lange 

traditie kent, maar niet altijd vanzelfsprekend is geweest. Vanaf de jaren na de 

Tweede Wereldoorlog nam de autonomie en de monumentale kracht in de beelden 

toe in sneltreinvaart toe. In eerste instantie leverde dat veel bewondering op, maar 

binnen een paar decennia sloeg dat om in onbegrip. De kunst werd elitair en slechts 

nog begrepen door een groep insiders. In 1989 stelde Sjarel Ex dat Nederland, qua 

beeldende kunst in de openbare ruimte, vol was en klaar. Het is te gemakkelijk om te 

zeggen dat de kunst dan maar van de straat af moet, terug het museum in. Nederland 

wordt langzaam aan volgebouwd. De restruimte, ofwel de openbare ruimte, wordt 

steeds schaarser. Daarom wordt het wel meer en meer belangrijk om over die ruimte 

na te denken en hoe die kwalitatief goed en duurzaam in te vullen. Stadscentra, maar 

zelfs ook dorpskernen, beginnen steeds meer op elkaar te lijken en verliezen hun 

plaatselijke identiteit. Beeldende kunst kan zeker een bijdrage leveren in het 

terugwinnen van die identiteit door zich onderscheidend op te stellen. In deze 

gedachte ligt een uitnodiging besloten om anders over kunst in de openbare ruimte 

na te denken. Ze kan bijvoorbeeld andere verschijningsvormen aannemen dan het 

gebruikelijke beeld. Soms is ze niet eens meer als kunst te herkennen. Ze kan zich 

onderzoekend opstellen en ideeën uitwisselen met andere disciplines als architectuur 

en stedenbouw, maar ook met de (landschaps)vormgeving en de toegepaste kunst. De 

beeldende kunst heeft inmiddels een plaats verworven aan de tafel met de discussies 

over de (her)inrichting van Nederland. Beeldend kunstenaars blijken waardige 

gesprekspartners te zijn en een andere kijk op ruimtelijke veranderingsprocessen te 

kunnen bieden. 

Kunst in de openbare ruimte is de laatste twintig jaar een veel breder begrip 

geworden. Ze heeft om die reden dan ook te maken gekregen met heel andere 

problemen. Het is haast niet meer van belang om niet elitair te willen zijn of 

maatschappelijk relevant. De kunst wil op gaan in het dagelijkse leven. Rond 1990 

groeide bijvoorbeeld de waardering voor het behoud van relicten uit het verleden en 

cultuurhistorische elementen in het landschap werden aangegrepen om de identiteit 

van een bepaald gebied te onderstrepen. In 1999 deed de Nota Belvedere daar nog 

een schepje bovenop. Binnen dit proces heeft de beeldende kunst een eigen plek 

verworven. Maar er is gebleken dat de zoektocht naar een identiteit in een aantal 

gevallen geforceerd kan gaan. Een identiteit zou niet opgelegd moeten worden (denk 
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weer eens aan Leiden als Rembrandt-stad). Het is een illusie te veronderstellen dat je 

een landschap kunt fixeren. We vergeten immers maar al te vaak dat het Nederlandse 

cultuurlandschap zich altijd gekenmerkt heeft door voortdurende verandering. En 

ook de verhouding van de mens tot het landschap dat hij bewoont is veranderd. De 

afgelopen decennia zelfs in een stroomversnelling: de toegenomen mobiliteit, de 

opkomst van de netwerkmaatschappij, het terugtrekken van de agrarische sector, de 

toenemende urbanisatie hebben de functie en het gebruik van het landschap 

ingrijpend gewijzigd. 

De relatie tussen het individu en zijn omgeving is in vergelijking met vroegere tijden 

omgedraaid.71 Het individu overleeft inmiddels het landschap dat hij bewoont, en 

daarom is zijn omgeving niet meer het geschikte terrein voor herinneringen. De 

veranderingen in het Nederlandse landschap zijn sinds de Tweede Wereldoorlog ook 

wel heel snel gegaan. Met de groei van de verstedelijking en de infrastructuur hebben 

veel mensen het gevoel dat zij hun land niet meer terug herkennen. Daarom zijn er 

het afgelopen decennium veel pogingen ondernomen om het landschap weer te 

koppelen aan onze herinneringen en zo een plek te geven in het collectieve geheugen. 

Om dat te bewerkstelligen is het noodzakelijk mensen weer te betrekken bij hun 

omgeving. Hierbij blijkt dat het identiteitsdenken een steeds belangrijkere rol is gaan 

spelen. Steeds vaker is de zoektocht naar de vermeende culturele identiteit van een 

landschap leidraad bij het ruimtelijk ontwerp. Het gaat vaak haast zover dat een 

omgeving een ‘identiteit’ moet hebben. Met als gevolg dat het begrip ‘culturele 

identiteit’ al weer uitgehold lijkt te worden in vele beleidsnota’s voordat het in de 

praktijk goed is onderzocht…. 

Wat er wel bereikt is met de Nota Belvedere dat monumenten en archeologie een 

stem hebben gekregen, naast de beeldend kunstenaars, in de ontwikkeling van de 

ruimtelijke planvorming. Voorheen werden ze niet belangrijk genoeg geacht. 

Als er gedacht wordt in termen van Culturele Planologie komt er het gevaar om de 

hoek kijken dat cultuur geïsoleerd wordt als iets zelfstandigs in plaats van iets dat 

integraal deel uit maakt van ruimtelijke ordening. Er wordt dan niet alleen 

voorbijgegaan aan de complexe samenhang binnen de ruimtelijke ordening. Deze 

versmalling van het cultuurbegrip leidt tot een esthetisering van de leefomgeving. En 

daarmee wordt de dynamiek die juist zo kenmerkend is voor onze 

(cultuur)landschappen stilgezet. Op dat moment kun je spreken van fixatie in plaats 

van ontwikkeling, en is er misschien zelfs wel sprake van ‘branding’. Je zou ‘de tijd’ 

71Kolen en Lemaire1999,19 
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niet moeten proberen stil te zetten. Er ontstaat  dan een zekere hang naar het 

verleden: nostalgie. En nostalgie kan neigen naar conservatisme of zelfs nationalisme. 

En zo kun je al vrij gemakkelijk concluderen dat de stelling van het Belvederebeleid, 

‘behoud door ontwikkeling’, zich tot dusver meer lijkt te richten op ‘behoud’. De 

culturele identiteit van een plek omvat echter veel meer dan enkel het zichtbare of 

tastbare cultuurhistorische erfgoed. 

De benadering van beeldend kunstenaar Jeroen van Westen lijkt meer met 

ontwikkeling te maken te hebben. “[…] het landschap als perkament dat telkens 

wordt schoon geboend en opnieuw beschreven. Je kunt op die onderliggende lagen of 

verhaallijnen voortbouwen, want nieuwe teksten zijn mogelijk en vaak ook wenselijk 

– maar eronder blijft de oude tekst nog leesbaar er doorheen schemeren.” 72 

Ontwikkeling is wat Nederland altijd heeft gekenmerkt en dus ook niet verloren mag 

gaan. 

We zijn ons misschien wel te veel op het verleden gaan richten in de zoektocht naar 

een nieuwe benadering van de ruimtelijke ordening. Zouden we niet juist meer oog 

moeten hebben voor de toekomst? Welke invloed heeft de verandering van het 

klimaat op het landschap? Of de eenwording van Europa? 

Wat ook problematisch is in de discussie over wat culturele identiteit nu precies is en 

de betekenis daarvan voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald 

gebied, is dat het publieke domein nauwelijks nog ondersteund wordt door een 

bindend collectief geheugen. Zeker als we de nieuwe woongebieden, als Vinex-wijken, 

onder de loep nemen blijkt dat er geen sprake is van een gezamenlijke identiteit. De 

inrichting en ervaring van het huidige publieke domein worden mede bepaald door 

de spanning tussen individuele en collectieve, tussen autochtone en allochtone 

geheugens. 

Uit de beschreven voorbeelden blijkt wel dat met name kunstenaars een stimulerende 

rol kunnen spelen bij, zo ver dat mogelijk is, het zoeken naar een canon, die 

veranderlijk is, particulier, materieel en immaterieel. Doordat zij vaak minder in 

abstracte concepten denken dan ruimtelijke ontwerpers en meer geneigd zijn om het 

rechtstreekse contact met het individu op te zoeken – een tendens in de kunst van de 

afgelopen tien jaar – zijn zij wellicht beter in staat te onderzoeken wat er leeft onder 

de mensen en dat te verbeelden. Ook in de kwestie Leidsche Rijn is dit aan de orde. 

De kunst haakt in op de processen die zich in het gebied ontwikkelen. Met name de 

term ‘stedelijkheid’ wordt geëxploiteerd. Zeker in de eerste jaren van Beyond speelde 

72 Metz 2006, 151
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het identiteitsdenken in relatie tot de oude stad Utrecht een belangrijke rol. 

In Vinex-wijken waren de mensen, over het algemeen genomen, (nog) vreemden voor 

elkaar. Een onderlinge band moest nog gecreëerd worden. In het geval van Leidsche 

Rijn zorgde Beyond voor verhalen en verschillende ontmoetingsplekken. De 

verschillende kunstmanifestaties zorgden er voor dat de bewoners een 

gemeenschappelijke geschiedenis hebben gekregen. En op die manier blijkt het 

mogelijk te zijn een identiteit te scheppen voor een nieuw gebouwde omgeving door 

middel van kunst. 

Nogmaals: het werkveld voor de kunstenaar in de openbare ruimte is een stuk breder 

geworden. Waarschijnlijk dat er tegenwoordig ook kunstenaars zijn die het haast 

gemakkelijk vinden om een autonoom beeld te maken. Het bredere werkveld heeft 

complexe problemen met zich meegebracht en die vormen een geheel nieuwe 

uitdaging voor een kunstenaar. 

‘De kunstenaar moet zo vroeg mogelijk in het proces worden ingeschakeld’ is 

meerdere keren genoemd. Om te voorkomen dat het kunstwerk als mosterd na de 

maaltijd komt bepleiten opdrachtgevers al jaren dat de kunstenaar in een vroeg 

stadium aan tafel moet met de architect, stedenbouwer of landschapsarchitect. De 

overlegsituatie zorgt er voor dat de kunst geïntegreerd raakt in de stedelijke of 

landschappelijke omgeving. Een nobel streven dat in een aantal gevallen tot prachtige 

resultaten heeft geleid. Terecht merkt Sjaak Langeberg op in zijn artikel ‘De man die 

alles kan’ dat echt niet iedere kunstenaar het beste tot zijn recht komt als hij op tijd 

wordt gevraagd.73 Je kunt sommige kunstenaars ook te vroeg vragen, of te laat. Zij 

kunnen bijvoorbeeld achteraf op het proces commentaar leveren. Wel is het feit dat 

door deze ontwikkeling kunstenaars serieuzer worden genomen door architecten, 

stedenbouwers en landschapsarchitecten. En steeds vaker is niet de afdeling Cultuur, 

maar de afdeling Stadsontwikkeling van een gemeente opdrachtgever bij een 

kunstproject. 

En er zijn nog meer kanttekeningen die gezet kunnen worden bij het inzetten van 

kunstenaars in ruimtelijke ordeningsprocessen. Door toedoen van het beleid is 

samenwerking tussen kunstenaars en ontwerpers bij de ontwikkeling van ruimtelijke 

toekomstplannen geen uitzondering meer. Als dit te vaak gebeurt ontstaat het gevaar 

dat het een methode wordt. Tegelijkertijd hebben veel kunstenaars de behoefte om 

maatschappelijk relevant te zijn. Maar is de kunst eigenlijk wel bij machte om als 

breekijzer te kunnen fungeren in planprocessen die zo verweven zijn met 

73 Langeberg 2006,19-20 
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economische en politiek-maatschappelijke belangen en conflicten? 

Met enige stelligheid kan geconcludeerd worden dat in de huidige ontwikkelingen 

binnen de kunst in de openbare ruimte de autonomie van de kunst verloren gaat. De 

kunst krijgt vaak een tijdelijk karakter en blijft niet meer voor de eeuwigheid 

behouden. Dit was de ontwikkeling waar Sjarel Ex zo bang voor was. Bovenstaand 

relaas heeft getoond dat de kunst op straat niet autonoom hoeft te zijn om toch veel 

kwaliteiten te bezitten. De vraag is wel of kunstenaars zich niet hebben laten 

gebruiken om problemen op te lossen waar ze in feite niet voor opgeleid zijn. En of 

daarmee de artistieke en intellectuele onafhankelijkheid niet in gevaar komt als kunst 

instrumenteel wordt ingezet. Meerdere beeldend kunstenaars, denken dat het 

‘inzetten’ van kunstenaars leidt tot een ‘pionpositie’ van de kunstenaar.74 Je moet 

wachten tot je ‘ingezet’ gaat worden. Dat gegeven suggereert al een soort 

afhankelijkheidspositie. Maar voor welke partij die aan tafel schuift geldt dat eigenlijk 

niet? 

Sjarel Ex was er in de tijd al op tegen dat kunstenaars afhankelijk waren van 

verschillende procedures. Door de grotere samenwerkingsverbanden is dit er zeker 

niet minder op geworden. Kunstenaars die ingezet worden binnen de 

planvormingsprocessen van de ruimtelijke ordening moeten van alle markten thuis 

zijn. Zij moeten kunnen vergaderen, en daarbij wordt er van hen verwacht dat ze niet 

alleen zichzelf, maar vooral ook anderen voortdurend kunnen inspireren. Ze moeten 

origineel zijn en nieuwe gezichtspunten aangeven. Kortom: zij moeten een performer 

zijn met inzicht in groeps- en planprocessen, zowel in het maatschappelijke veld als 

in de politiek. En zodra het om grootschalige en ruimtelijke opgaven gaat, moet de 

kunstenaar ook bereid zijn compromissen te sluiten. Boven alles moet je als 

kunstenaar binnen een dergelijk proces eindeloos geduld op kunnen brengen. Het 

kan immers jaren gaan duren eer een project in de praktijk gerealiseerd wordt. 

Kunstenaars die dit allemaal kunnen en willen zijn op de vingers van een hand te 

tellen. En daarnaast rijst de vraag: wanneer is iemand dan eigenlijk een kunstenaar? 

De grenzen tussen vakgebieden vervagen. De kaders van kunstenaar, ontwerper en 

architect lopen in elkaar over bij het ontwerpen van de buitenruimte. Hele nieuwe 

vakgebieden treden aan, zoals die van conceptmanager of creatief antropoloog. De 

kunstenaar wordt heden ten dage ook wel eens als goochelaar gezien. Hij tovert 

dingen tevoorschijn. Want daar gaat het om in de culturele planologie, dat je dingen 

zichtbaar maakt die er niet zijn, en dat mensen daar dan hun identiteit aan kunnen 

74 Van der Lee 2006, 172
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ontlenen. Kunst op straat heeft met nog zo veel meer verschillende partijen te maken 

gekregen. En samenwerken gaat over het algemeen samen met concessies doen. 

Misschien komt er ooit weer een tijd waarin een kunstenaar weer gewoon kunstenaar 

mag zijn.

Om een antwoord op al deze vragen te geven is het nog te vroeg en zijn de meeste 

projecten waarbij kunst betrokken is nog onvoldoende verankerd in de 

planprocessen. 
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Onderzoeksvoorstellen
Het is onmogelijk gebleken om 100% volledig te zijn in een onderzoek als deze. Een 

aantal punten zijn summier, of niet, aan de orde gekomen, maar zijn zeker 

interessant om nader onderzocht te worden. Vandaar een aantal voorstellen voor 

onderzoek.

1.    Er is in het Nederlandse politieke bestuur een lange beleidstraditie waarin de 

overheid acties onderneemt om de ‘gewone mens’ in contact te brengen met 

kunst en cultuur. Het plaatsen van kunst in openbare ruimte is daarbij een 

uitstekend instrument. Eerst waren dat autonome beelden. Langzamerhand 

ontstond er echter een interactie met omgeving en gebruikers. Er kan ook gezegd 

worden dat zich binnen de beeldende kunst een specialisme ontwikkelde, die 

leentjebuur speelde bij autonome kunst en design of toegepaste kunst. De vraag 

of autonome kunst eigenlijk wel op straat thuishoort zou gesteld kunnen 

worden. In veel gevallen komt de omgeving in opstand tegen de autonome 

beelden, tenzij het gaat om relatief neutrale plekken als verkeersknooppunten en 

bedrijventerreinen. Er is geen begrip. Vanuit de psychologie of sociologie zou 

onderzocht kunnen worden waar het onbegrip precies vandaan komt.

2.    De overheid heeft relatief weinig middelen over om beeldende kunstenaars aan 

het werk te zetten en te houden. Bovendien kan de overheid niet ingrijpen in 

particuliere initiatieven (hooguit stimuleren). Wanneer de overheid zelf 

opdrachtgever is, ontstaan er meer mogelijkheden. De percentageregeling voor 

beeldende kunstopdrachten is daar een voorbeeld van. Vaak gaat het hier dan 

om de bouw van scholen. Beeldend kunstenaars hebben uiteraard ook behoefte 

aan enige continuïteit in hun inkomen. Velen stappen dan ook zonder veel 

problemen eens op deze of op de andere trein. De vraag over de aard van de 

kunst op straat  (autonoom of toegepast) komt bijna nooit van kunstenaarszijde, 

maar is het vooral een onderwerp van museumdirecteuren en kunsthistorici. 

Hoe relevant is dat? 

3.   Van Heeswijks Dwaallicht is bijvoorbeeld maar een van de vele enthousiaste 

kunstinitiatieven om aan de slag te gaan in herstructureringswijken. Deze wijken 

worden op een socio-economische manier gezuiverd (de sociale woningbouw 
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verdwijnt doorgaans uit zo’n wijk). Dergelijke kunstacties kunnen de indruk 

wekken, als ze dit fenomeen op zichzelf terzijde schuiven, zoals doorgaans het 

geval is, dat ze die socio-economische zuivering als een onvermijdelijkheid zien 

en niet als het resultaat van een politieke beslissing. Ontstaat er niet een 

zelfcensuur bij de geëngageerde kunstenaar? Is het niet dat de gemiddelde 

kunstenaar die werkt in de openbare ruimte zich te veel blind staart op het 

behalen van concrete resultaten? Is de tijd van kritiek op de maatschappij 

kunnen hebben voorbij? Met betrekking op de grote verbouwing van Nederland, 

doet het er weinig toe welke artistieke tactiek kunstenaars ten aanzien van de 

openbare ruimte inzetten – autonoom of geëngageerd, in de 

tentoonstellingsruimte of op straat. Alles valt of staat met de achterliggende 

instelling van de kunstenaar zelf. Het valt echter wel op dat de voorkeur van veel 

kunstenaars in de openbare ruimte ligt in het aanwenden van kunst om de 

omstandigheden te verzachten, een sfeer van dialoog te simuleren en zo 

samenwerking te verzekeren. Kunst op straat wordt hierdoor zoetsappig en 

braaf. Ze lijkt niet meer te willen provoceren of te becommentariëren. De 

toekomst zal moeten uitwijzen of de kunst op straat in deze periode echt een 

stuk braver aan het worden is. Gaat de scherpte en het becommentariëren van 

de kunst af? Kunstenaars die werken in de openbare ruimte lijken niet meer te 

willen provoceren. Is dat een feit op zich, of kan het gezien worden als een gevolg 

van de samenwerkingsverbanden met andere disciplines? Of is het slechts een 

tijdelijke ontwikkeling die straks weer zal omslaan in iets anders?  

4.    In Nederland is elke vierkante centimeter op de schop geweest.  Het is niet 

onwaarschijnlijk dat dit proces zich nog een aantal keer zal herhalen. Het 

overheidsbeleid zal zich hier continu op moeten aanpassen. De toekomst zal 

leren of het Belvederebeleid overeind zal kunnen blijven. Welke invloeden 

hebben de eenwording van Europa, of de klimaatverandering op de 

Belvederegedachte? 
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