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Ontwikkeling Netwerk Gebiedsontwikkeling en Kunsten (NGeK) 

Notitie van Bestuur Stichting Ruimte Denken, d.d. 14 september 2016 

 

Deze notitie bevat de conclusie en het standpunt van het bestuur van de stichting Ruimte Denken 

over de wenselijkheid van een Netwerk voor Gebiedsontwikkeling en de Kunsten. Hiertoe is een 

traject van gesprekken ingezet aan de hand van een discussienotitie van december 2015 (zie bijlage). 

De unieke traditie om landschapsontwerp/ruimtelijke ordening/architectuur en kunst te integreren, 

gaat voor een groot deel terug naar de omgevingskunst die aan de Arnhemse kunstacademie werd 

onderwezen. Veel van de kunstenaars die anno 2016 vanuit zo'n breed perspectief projecten in het 

publieke domein ontwikkelen, hebben de nodige Arnhemse chromosomen in hun DNA. Door het 

opheffen van deze opleiding en van de meeste instituties die dergelijke langlopende artistieke 

gebiedsontwikkelingsprojecten hebben opgezet, is er geen continuïteit meer in deze traditie en zijn 

er nu nauwelijks jonge kunstenaars die in dit spoor (maar dan anders) verdergaan. Ook binnen de 

opleidingen (landschaps-)architectuur is er weliswaar grote belangstelling voor samenwerking met 

kunstenaars, maar laat het curriculum hier - met oog op de bestaande beroepspraktijk - weinig 

ruimte voor. Wij vinden het heel waardevol om een nieuwe situatie te creëren waarin de ideeën die 

op dit gebied leven bijeen worden gebracht. Sterker nog, zonder zo’n nieuwe situatie zal er iets 

essentieels ontbreken in de toekomstige gebiedsontwikkeling van Nederland: de creatieve vonk die 

Nederland uniek maakt qua leefomgeving en sociale cohesie. 

Het gedachtengoed van ‘kunst in de openbare ruimte’ is na 2010 geëvolueerd naar het meer inzetten 

van de verbeeldingskracht van vrijdenkers bij ruimtelijke ontwikkelingen (Ruimte Denken1). Het gaat 

hierbij niet primair om een kunstproduct als resultaat, het gaat om meer creativiteit in ruimtelijke 

processen die zonder die inzet geregeld vastlopen of hogere kosten met zich brengen (vaak op 

andere maatschappelijke terreinen). Kunstenaars kunnen gevoelslagen aanboren die tot betere 

samenwerking leidt. Deze kunstenaars streven er vanuit hun autonome opstelling naar om impact te 

hebben op de samenleving. Als die impact ook nog eens mooi is, heeft de kunstenaar echt een 

verschil gemaakt. Bij deze benadering gaat het dus om een andere artistieke relevantie dan bij 

kunstwerken in musea.  

Alle ervaringen van de laatste jaren bij ‘cross overs’ tussen kunst en bijvoorbeeld de zorgsector 

wijzen er op, dat er een goede match moet zijn tussen de probleemhebbers en de kunstenaars. Dat 

vraagt om een gedegen selectie van kunstenaars, veel inzet in de ontwikkeling van een 

gemeenschappelijke taal2, andere financiering (zoals the Art of Impact van het Mondriaanfonds), 

meer aandacht hiervoor in  kunstopleidingen en uitwisseling van ervaringen bij projecten. Wij willen 

ons binnen het brede veld van ‘social design’ richten op de sector gebiedsontwikkeling. 

We constateren dat veel organisaties die dit gedachtengoed uitdragen, na 2012 door bezuinigingen 

zijn weggevallen. Er is nu een grote groep ongeorganiseerde zzp-ers en kunstenaars, voornamelijk 

selfmade (wo-)men, en er is weinig nieuwe aanwas. Het zijn vooral oudere vrijdenkers. Daarnaast 

verandert het opdrachtgeverschap: overheden trekken zich meer terug en hanteren 

aanbestedingsprocedures, private partijen en burgers worden actiever. Door het wegvallen van de 

oude structuur kunnen potentiële opdrachtgevers moeilijker zzp-ers en kunstenaars vinden. En 

                                                             
1 Symposium Ruimte Denken, april 2013 in Ede. 
2 Zie “Social design for wicked problems”, een publiek onderzoeksproject in 2013 en 2014 van Het Nieuwe 
Instituut, Tabo Goudswaard, Twijnstra en Gudde en stichting Doen. 
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omgekeerd kunnen de laatsten moeilijker suggesties ontwikkelen en kansen creëren voor nieuwe 

opdrachten. Hierdoor verdwijnt niet alleen de jarenlang opgebouwde ervaring en expertise, ook is er 

minder ruimte voor experiment, voor vernieuwing en ontwikkeling van het vakgebied. 

Uit onze gesprekken is gebleken dat er bij ontwerpers en kunstenaars een grote behoefte is om over 

bovenstaande ontwikkelingen met elkaar in gesprek te gaan, om met elkaar projecten door te nemen 

en recente ervaringen uit te wisselen, samen te werken, en om de ontwikkelde kennis en ervaringen 

vast te houden en met jongeren te delen. Er is behoefte aan meer bekendheid en zichtbaarheid van 

het gedachtegoed en aan nieuwe aanpakken. Ook dienen zich nieuwe kansen aan, zoals de 

Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt. 

Een beperkt aantal organisaties voorziet in een deel van de gesignaleerde behoeften. Dat zijn met 

name het bkkc in Noord-Brabant, Kunstenlab in Overijssel, sommige Centra voor Beeldende Kunst 

(Groningen, Rotterdam, Stroom in Den Haag) en Architectuur Lokaal. Daarnaast is er de opkomst van 

ontwikkelaars van kunstprojecten en culturele programma’s rondom maatschappelijke thema’s, 

zoals de coöperatie TAAK (als vervolg op de Stichting Kunst in de Openbare Ruimte, SKOR) en 

Mothership (Rotterdam). Wat naar onze mening ontbreekt in deze opsomming is een landelijke 

dekking en onbaatzuchtige kennisdeling, -opbouw. 

Wij zien als bestuur van de stichting Ruimte Denken, dat er behoefte bestaat aan een landelijk 

netwerk voor gebiedsontwikkeling en de kunsten (NGeK), waarbij het primair gaat om de uitwisseling 

en het uitdragen van kennis en ervaringen tussen jongere en oudere vrijdenkers, zonder onderlinge 

concurrentie om nieuwe opdrachten. Om het nadeel van vrijblijvendheid te ondervangen is het 

noodzakelijk om gezamenlijke acties te ondernemen. Leden van het netwerk moeten er iets kunnen 

halen. Pas dan zijn ze bereid om ook iets te brengen (tijd, geld).  

De realisering van een netwerk GeK zien we als een project. Als we klein beginnen, zouden acties 

kunnen bestaan uit: 

 Het bespreken van ‘best practices’, valkuilen, etc. 

 Een klankbord bieden voor lopende opdrachten en verwerving van nieuwe 

 Het bij elkaar brengen van gebiedsontwikkelaars en vrijdenkers (via bv. ‘blind dates’) 

 Het koppelen van meesters aan gezellen. 

In een volgende fase kunnen verdere gezamenlijke acties bestaan uit:  

 Lezingen, workshops (thematisch) 

 Excursies 

 Publicaties 

 Tentoonstellingen  

 On-line tijdschrift 

 Leden informatie  

 Nieuws. 

Een goede website is hiervoor onmisbaar. 

De intentie is om onderwijs, ondernemers en overheden (O,O,O) met vrijdenkers in contact te 

brengen. Samenwerking met de eerder genoemde organisaties is een must. Vanuit de ervaring van 

het ‘Landscape and Arts Network (LAN)’ in Engeland is een professionele organisatie nodig, die is 

opgehangen aan een opleiding (in dit geval de universiteit van Leeds).  
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Zo is er binnen het kunstonderwijs een experimenteel curriculum te ontwikkelen voor nieuwe 

generaties kunstenaars en vormgevers. Wij zien zeker kansen voor de zogenoemde ‘Sandberg 

master’ (sept 2017). Sinds een aantal jaren vinden aan het Amsterdamse Sandberg Instituut 

(postgraduate afdeling van de Rietveld Academie) eenmalig aangeboden masterprogramma’s plaats, 

waarin kunst en vormgeving aan maatschappelijke thema's worden gekoppeld, zoals leegstand, 

gezondheidszorg of de staat van de democratie. Kunst en gebiedsontwikkeling is een zeer geschikt 

onderwerp voor een dergelijk masterprogramma. Zeker tegen de achtergrond van de nieuwe 

Omgevingswet in Nederland, meer aandacht voor ruimtelijke ordening in het buitenland, de komst 

van energielandschappen en andere ingrijpende ruimtelijke opgaven met urgentie. Een argument te 

meer is de aanwezigheid van het lectoraat Kunst en Publieke Ruimte aan de Rietveld Academie met 

bijbehorende bibliotheek en SKOR-documentatiebestanden. De masteropleiding biedt studenten 

geen vaste contouren voor een beroepspraktijk, maar onderzoekt met hen de kaders en noodzaak 

van een dergelijk professioneel profiel. Het werken in een dergelijke context is zonder meer een 

specialisme, maar een van de vragen is hoe dat aansluit bij de kwikzilverige, performatieve en 

hybride beroepspraktijk van veel jonge kunstenaars. Vragen en dwarsverbindingen waarop het 

huidige kunstonderwijs (nog) geen passend platform kan aanbieden. Zo’n masteropleiding kan in 

dergelijke ontwikkelingen een sleutelrol vervullen en voorziet in een leemte in de beroepspraktijk.    

Om dit netwerk daadwerkelijk te realiseren is een projectaanpak nodig. Een betaald kwartiermaker 

moet hier binnen een jaar een vorm voor kunnen vinden bestaande uit een professionele kern, 

meewerkende vrijwilligers en betalende leden. De professionele kern kan bestaan uit een betaalde 

netwerkcoördinator plus een webbeheerder, waarvan in elk geval de coördinator werkt in opdracht 

van de stichting Ruimte Denken en is gedetacheerd bij een onderwijsinstelling. 

Het hierboven geformuleerde standpunt van het Bestuur van de Stichting Ruimte Denken vormt de 

basis voor een subsidieaanvraag voor een project om de noodzakelijke infrastructuur te realiseren 

voor een vernieuwde beroepspraktijk. Onderdeel van de opdracht is om te zoeken naar een 

structurele financiering van de netwerkorganisatie. 


