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Voorwoord

Als ik door de stad fiets, geniet ik van de eigenaardige 
verrassingen onderweg: de onthullende uitingen van 
bewoners, de schoonheid van een gevel, een grappige 
gevelsteen, een bijzonder patroon. Het is de ontroerende 
hand van de mens die je even uit je dagelijkse sleur haalt.

Maar er zijn ook veel ‘rechttoe rechtaan’ gebouwen waar 
weinig teken van de mens te vinden is, zowel van de 
bewoners van het gebouw als van de makers. Met name 
de laatste 75 jaar zijn er veel van deze zielloze functionele 
blokken gebouwd. Ze communiceren niet: er zijn geen 
overgangen naar de omgeving, er is geen decoratie en / 
of toegepaste kunst. Ze doen niets. Ze spreken niet tot je 
verbeelding. Er is geen handreiking van en naar de mens. 
Een verarming voor onze openbare ruimte. 

Architectuur wordt de moeder der kunsten genoemd en 
ook wel bouwkunst. Maar tegenwoordig is architectuur 
meer bouwkunde dan bouwkunst. Dat is ook niet zo gek; 
gezien de technische eisen waaraan een gebouw moet 
voldoen èn het vereconomiseren van elke vierkante 
centimeter, blijft er weinig speelruimte over. Een architect 
komt vaak niet meer aan de kunst toe. 

Hans van der Zant: ‘Een architect krijgt een heel boekwerk 
mee aan beleidskader en bouwregels, de kunstenaar kan, 
los van die kaders, in vrijheid over de opgave denken en 
deze locatiespecifiek maken. Al die regels waar architecten 
mee te maken hebben, duwen de architect in een keurslijf 
waar een ontwerp niet altijd beter van wordt.’ 

Misschien wordt het tijd om voor die bouwkunst dan weer 
de samenwerking op te zoeken met een kunstenaar.

In de gebouwde ruimte komt de cultuur van een 
samenleving tot fysieke uitdrukking. Als je daar naar kijkt, 
dan is onze cultuur nu straatarm. Kunst geeft betekenis 
wordt ook vaak gezegd. Lange tijd was de kerk de grote 
opdrachtgever in de gebouwde kunst. Het uit te dragen 
verhaal was duidelijk. Maar aan welke betekenis heeft men 
in deze tijd behoefte? 

De tijd van de grote verhalen is voorbij en iedereen heeft 
zo zijn eigen ‘kleine’ verhaal. In sociaal opzicht hebben 
mensen minder houvast. Mensen nemen (online) deel 
aan verschillende deel-werelden. De mens behoort 
niet meer tot een groter geheel. Deze individualisering 
heeft als nadeel dat mensen weinig steun ervaren en 
gedesoriënteerd raken. Mensen trekken zich terug en uiten 
zich alleen nog online in hun eigen bubbel. 
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In dit onderzoek onderzoek ik waarom men zo anoniem is 
gaan bouwen, of ik de enige ben die de rijkdom mist en wat 
toegepaste kunst kan betekenen voor de gebouwde ruimte. 
Ik las diverse stukken en selecteerde tien projecten 
waar wel kunst is toegepast. Ik sprak met de betrokken 
ontwikkelaars, kunstadviseurs, ambtenaren, architecten, 
kunstenaars, ontwerpers en gebruikers over de waarde 
van deze kunsttoepassingen en kunsttoepassingen in het 
algemeen.

Dit persoonlijke onderzoek is geen afgerond verhaal; het 
is meer een inventarisatie van de huidige stand van zaken, 
een blik op het verleden en een uiteenzetting van opties 
en aanbevelingen voor de toekomst. Geenszins volledig, 
maar hopelijk is het een aanzet tot meer bewustzijn van 
de waarde van verbeelding. Zodat we weer meer gaan 
samenwerken en de gebouwde ruimte meer laten spreken.

Marjet Wessels Boer, 2022 
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Toegepaste kunst

In mijn onderzoek heb ik het steeds over toegepaste kunst. 
De meningen over wat en wanneer iets (toegepaste) kunst 
of (toegepast) ontwerp of vormgeving is, liggen ver uit 
elkaar. Kort door de bocht zie ik het zo: 

Kunst is de meest autonome vorm, is gelaagd en spreekt 
tot de verbeelding, maar is niet persé toegankelijk en 
verbindend. 
Ontwerp is vaak meer verbindend en toegankelijk, maar 
kan ook gelaagd zijn en tot de verbeelding spreken. 
Vormgeving is meer esthetisch en dienend aan de functie, 
ook vanuit conceptueel oogpunt. (Een fluitketel met een 
vogelfluitje). 
Decoratie verbijzondert en accentueert elementen van 
de drager. Denk aan de vele 19e eeuwse panden met 
gekleurde baksteen randjes en boogvlakken boven de 
ramen. 

Toegepast kunstenaars kunnen ook beeldend 
kunstenaar, illustrator, vormgever en/of ontwerper 
zijn. In mijn onderzoek heb ik het samengevat als 
‘toegepast kunstenaar’, al betekent dat niet dat toegepast 
kunstenaars alleen dát zijn. Het gaat er mij in dit onderzoek 
vooral om wat de kunsttoepassing kan betekenen voor 
onze openbare ruimte.

Goede toegepaste kunst verrijkt en vermenselijkt het 
leefklimaat in de stedenbouw en architectuur, het geeft 
identiteit en betekenis aan een plek, maakt een plek uniek.
Het kan de samenhang en de menselijke maat 
terugbrengen, de architectuur met een extra visuele 
laag accentueren of verrijken, de troostende werking van 
schoonheid hebben of van verwondering, en nog zoveel 
meer.

Kunst of design wordt, zeker door de kunstsector zelf, maar 
mondjesmaat geïntegreerd in de gevels van gebouwen. 
Kunst wordt veelal gezien als een kers op de taart en wordt 
pas bij voltooiing van een wijk toegevoegd. Het zoeken naar 
locaties voor deze ‘losse’ kunst is daarbij geen eenvoudige 
opgave; ruimte wordt steeds schaarser. 

Toegepaste kunst hoeft echter geen toevoeging achteraf 
te zijn, maar kan ook onderdeel zijn en vooraf worden 
meegenomen. Het onderscheid tussen architectuur, 
vormgeving en kunst is tegenwoordig te star; het geheel 
zou veel meer mogen versmelten. 
Daarover gaat dit onderzoek.
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‘Toegepaste kunst zorgt ervoor dat je een sterkere 
band krijgt met je omgeving en er meer van gaat 
houden, erom geeft. 
Het creëert verbondenheid met medebewoners en 
maakt je trots op je omgeving.’ Chris Kabel
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‘Kunst heeft een enorme meerwaarde; geeft gelaagdheid, 
rijkheid, er is op meer manieren naar die plek gekeken. 
‘Kunst is altijd zorgvuldig, het heeft een belangeloze 
intrinsieke kijk. Het vraagt zorgvuldigheid terug.  
Je moet voelen dat het voor deze plek is, dat het specifiek 
is. Mensen gaan dan anders kijken. Specifiek ontworpen 
huisnummers bijvoorbeeld zijn echt voor jou en niet een 
standaardproduct.’ Korth Tielens Architecten

‘Met kunst voeg je een narratief toe. Het is echt een andere 
discipline, iets wat ik zelf nooit zou kunnen maken. Ik vind 
het leuk iets aan het ontwerp toe te voegen wat ik zelf 
nooit had kunnen bedenken.’ Machiel Spaan

‘Decoratie is in principe een versierende, detaillerende 
bijdrage aan architectonische vormgeving en kan zorgen 
voor een adembenemende verbijzondering en verfijning 
daarvan. 
Toegepaste kunst heeft wat meer pretentie en wil een 
gelaagd uitgangspunt, dat in principe geschikt is voor 
autonome kunstwerken, relateren aan architectuur en 
openbare ruimte.’ P. Struycken

‘Je ziet schoonheid, er is aandacht gegeven, daar wordt je 
vrolijker van. Conceptuele architectuur is veel meer voor 
de publiciteit, detail heeft meer lokale betekenis dan zo’n 
icoon.’ Machiel Spaan

‘Toegepaste kunst heeft ook een opvoedende functie, het 
kan ogen openen. Geef mensen verwondering of laat ze 
twijfelen. Alles is niet zo één-dimensionaal. 
Het mag ook gewoon mooi zijn. Het hoeft niet altijd een 
sociale of of historische component te hebben, het is 
allemaal al zo zwaar, het mag ook een vlucht zijn uit de 
werkelijkheid.’ Chris Kabel

‘We passen kunst met name toe bij tenders waar getoetst 
wordt op kwaliteit. De kosten van een kunstwerk zijn 
relatief laag maar het effect is groot op de beleving van 
een bouwwerk. Kunst geeft eigenheid, hoort specifiek 
bij een ontwerpopgave en mensen worden door de 
toepassing van kunst trots op hun woonomgeving. Om een 
tender te winnen is kunst een heel mooi middel om je te 
onderscheiden.’ Hans van der Zant

‘Toegepaste kunst geeft een meer veilig gevoel, zoals de 
schilderingen van United Paintings in de Favela’s doen; 
door schilderen wordt de buurt beter. Wat aandacht heeft 
gekregen genereert aandacht.’ Stefan Glerum

‘Doordat het kunstwerk van Stefan Glerum het hele 
gebouw identiteit heeft gegeven en schoonheid, heeft het 
de Polderweg extreem gelift. Het is niet meer herkenbaar 
als sociale woningbouw.’ Van Bergen Architectura
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‘Veel gebouwen lijken allemaal op elkaar. De grootste 
gemene deler is dat ze allemaal vergeten iets met kunst 
te doen.’ FARO Architecten

‘Kunst is niet dienstbaar. Het is de taak van de kunstenaar 
om dienstbaar te zijn aan de kunst.’ Martijn Sandberg

‘Anders zit je maar tegen zo’n witte plek aan te kijken en 
dit maakt je wijk wel bijzonder.’ Bewoner

‘Aan de overkant gebeurt niks en dit springt eruit.’ 
Bewoner

‘Het geeft een bepaalde klasse.’ Bewoner

‘Het zorgt dat je er klik mee hebt.’ Bewoner

‘Veel flatgebouwen zijn doods, deze heeft uitstraling.’ 
Bewoner
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Inleiding

Gebouwen zijn meer dan losse objecten. Ze maken deel uit 
van een omgeving en dragen bij aan de ontwikkeling van 
een straat, een buurt of een stad. Gebouwen huisvesten 
mensen die ze vaak intensief gebruiken. Vandaag, morgen 
en door de jaren heen. Daarom hebben we behoefte aan 
een architectuur die communiceert. 

Sinds het modernisme zijn ornament en decoratie lange 
tijd uit de architectuur verbannen. Het was te duur, 
niet functioneel en overbodig. Met de massaproductie 
van losse bouwelementen als vloer, muur, plafond en 
raam, werd architectuur helemaal vrijgemaakt van 
tekens en versiering. Optimalisering van de bouw leidde 
tot anonimisering; het handschrift van de maker is 
verdwenen. De huidige (woning)bouw is naast anoniem, 
ook vaak te snel leesbaar. Haar verschijning is als een 
digitaal beeld terwijl gebouwen decennia stil blijven 
staan. De vele vereiste variaties, uitgebreid omschreven 
in de bouwenvelop, lijken juist alle creativiteit te hebben 
verdreven. 

Als ontwerper voor de openbare ruimte kijk ik graag naar 
hoe architectuur onze leefomgeving vormgeeft. Hoe 
verhoudt ze zich tot ons, hoe omhult het, hoe reikt het naar 
ons uit? Wat is het verhaal? Waar zijn de aanwijzingen? Hoe 

komt het materiaal, de verhouding van de ramen en deuren 
op mij over? Hoe transformeren de overgangen en hoe 
eindigt het gebouw? Hoe zijn de overgangen van de privé 
naar de publieke ruimte?

In de huidige architectuur mis ik de gelaagdheid; ik wil 
iets onbewust kunnen afpellen en na jaren nog weer 
iets anders ontdekken. Ik zoek naar een cumulatie van 
waarnemingen. Zowel in zijn geheel als tot in het detail van 
een steen of coating. 

De meeste gebouwen verhouden zich tot hun omgeving 
en springen qua vorm en verschijning niet uit de band. 
Het is dan lastig om je te onderscheiden. Architecten of 
ontwikkelaars zoeken naar nieuwe manieren om identiteit 
aan hedendaagse architectuur te geven. Bij gebrek aan 
uniciteit wordt soms de noodgreep toegepast door in 
grote letters een naam op de gevel te zetten, of een olijk 
lasergesneden stippenpatroon in de balustrades aan 
te brengen. Of er wordt ontworpen met data; gevels 
laten kundige stromende patronen zien. Echter omdat 
deze vaak tot stand gekomen zijn met behulp van 
computerprogramma’s, ontberen deze uitingen meestal 
iets eigens en diepgang. 

Helaas geeft dit de architectuur niets menselijks, of een 
werkelijke verbinding met de omgeving. Deze blokken 
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missen niet alleen identiteit, ze missen -in tegenstelling tot 
vooroorlogse bouw- de overgangen naar haar omgeving. De 
overgang en verzachting van de grenzen van het gebouw; de 
overgang van binnen naar buiten, van privé naar publiek.
We zijn deze overgangen van privé naar publiek tweezijdig 
verloren. Zowel fysiek door de opkomst van de ‘dozenbouw’ 
en het verdwijnen van de puntdaken, erkers en stoepen 
als inhoudelijk met het verdwijnen van menselijke tekens; 
ornamenten, versieringen en toegepaste kunst. 

Gelukkig is er in de architectuur hernieuwde aandacht 
voor verbijzonderingen of toegepaste kunstimplementatie. 
Gebouwen kunnen door het gebruik van verbijzonderingen 
en de juiste overgangen, ritmes, materiaalkeuze en 
vlakverdelingen nog steeds de mens bereiken. 
Met name in de tactiliteit van materialen hebben we door de 
industrialisatie en andere bouwmethodes veel ingeleverd. 
De huid en het reliëf van gegoten bronzen ornamenten, 
handgevormde klei, gebeeldhouwde steen of glas in 
lood is nou eenmaal rijker dan het platte gepoedercoate 
lasergesneden staal of geprinte glas dat we nu veelal voor 
verbijzonderingen gebruiken.

Alhoewel Hildo Krop en Schip-achtige baksteen details 
in deze tijd onbetaalbaar zijn geworden, kunnen we ook 
met de nieuwe betaalbare productietechnieken (3d 
printen, lasersnijden, keramische prints, beton reliëfs 

enzovoort) gebouwen weer meer gelaagdheid, eigenheid 
en menselijkheid geven. De kunst zit hem echter in het 
ontwerpen; het is essentieel dat de kunsttoepassing 
een persoonlijke signatuur draagt en bedacht is voor het 
gebouwde. Je ziet het wanneer het uit een databank komt. 

Veel architecten ontwerpen verbijzonderingen nu zelf. 
Enkele bureaus werken samen met kunstenaars of 
ontwerpers. Vaak worden kunstenaars echter op een te 
laat moment bij ontwerp & bouwproces betrokken, zeker 
wanneer dit gebeurt in het kader van een gemeentelijke 
kunstopdracht. 

Kunst of design wordt, zeker door de kunstsector zelf, maar 
mondjesmaat geïntegreerd in de gevels van gebouwen. 
Kunst wordt veelal gezien als een kers op de taart en wordt 
pas bij voltooiing van een wijk toegevoegd. Het zoeken naar 
locaties voor deze ‘losse’ kunst is daarbij geen eenvoudige 
opgave; ruimte wordt steeds schaarser.

Toegepaste kunst hoeft echter geen toevoeging achteraf 
te zijn, maar kan ook onderdeel zijn en vooraf worden 
meegenomen. Het onderscheid tussen architectuur, 
vormgeving en kunst is tegenwoordig te star; het geheel 
zou veel meer mogen versmelten. Daarover gaat dit 
onderzoek.
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Geschiedenis

Kunst
Musea waren er niet altijd. Vroeger was kunst vooral te zien 
op pleinen en (semi) openbare ruimten, te midden van het 
gewone dagelijkse leven. Leven en kunst hoorden bij elkaar. 
Veel kunst was verweven in onze gebouwde omgeving.
Kunst was niet elitair. 
Wanneer je kunst alleen in musea toont, sluit je iedereen die 
daar niet komt uit van het verruimen van zijn of haar blik. 
Daarbij is juist dat verweven aspect in het dagelijks leven 
essentieel. Het onverwacht ontdekken. Het combineren van 
functie en verbeelding, het verbinden van hoofd en hart. 

In de catalogus van ‘Structuur 67’*, omschrijft kunstenaar 
Peter Struycken al treffend wat een gebrek aan 
verbeeldingsmogelijkheden in je omgeving met je doet: 

‘De mens leert zijn omgeving kennen via de zintuigen, en 
om zijn persoonlijkheid te kunnen ontplooien moeten de  
zintuigen in voldoende mate worden geprikkeld. Onze huidige 
omgeving geeft net voldoende informatie aan onze zintuigen 
om ons te kunnen handhaven. Maar ook niet meer dan dat. 
Naarmate een omgeving gevarieerder is vormgegeven, zal zij 
meer kans bieden op ‘beleving en ervaring’ en daarmee op 
geestelijke groei.’

Architectuur en kunst 20e eeuw
Tot het begin van de twintigste eeuw vond de 
samenwerking met kunstenaars grotendeels plaats 
onder leiding van de architect, om de beeldfunctie 
van zijn architectuur te concretiseren. Gedurende de 
negentiende eeuw kregen de beeldende kunsten in de 
architectuur een steeds sterker decoratieve werking. Het 
gemeenschappelijke motief -het beeldende- ging teloor. 
Met name in de 20e eeuw is architectuur gerationaliseerd 
en werd de eeuwenlange samenwerking tussen kunst en 
architectuur verbroken.

Sinds het Nieuwe Bouwen zijn ornament en decoratie 
lange tijd uit de architectuur verbannen. Kunst was te duur, 
niet functioneel en onnodig. Door de snelle verstedelijking 
van Nederland, de verregaande optimalisatie en 
kostenefficiëntie in het bouwen en massaproductie 
van losse bouwelementen werd architectuur helemaal 
vrijgemaakt van tekens en versiering.  

De invloed van de aannemer en bimbureaus is erg groot 
geworden, architecten tekenen steeds vaker alleen het 
concept. Bimbureaus zijn degenen die nu alles tot in detail 
uittekenen en het uiteindelijke beeld bepalen. Bij het 
bimbureau legt kwaliteit het eerder af tegen efficiëntie.

*een tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum in 1967
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Heden

De functionaliteit in de architectuur evolueerde naar 
ons moderne landschap, gekenmerkt door anonieme 
architectuur zonder verbeelding. 

Transitie zones
Zoals ik al schreef in mijn inleiding, mist de huidige 
architectuur niet alleen identiteit, ze missen ook de 
overgangen naar haar omgeving. De gevels zijn niet alleen 
inhoudelijk, maar ook fysiek plat. De grenzen tussen 
openbaar en privé zijn daarmee letterlijk en figuurlijk veel 
scherper geworden. Vroeger was er veel meer diffuus 
gebied tussen private en openbare ruimte. Er waren erkers, 
galerijen, stoepen, portieken en voortuinen waar mensen 
zich toonden. De voorbijganger werd geconfronteerd met 
andermans persoonlijke liefhebberijen, huishouden en 
gedachtegoed. 

Etaleren doen we nu vooral op social media in onze eigen 
bubbel. Een blokje om maak je daar wat minder makkelijk.
En dat terwijl de onverwachte confrontatie met het andere 
je helpt om je blik te verruimen, je te verwonderen en je 
verbeelding aan te spreken. Dit is precies wat kunst ook 
doet; het verruimen van je voorstellingsvermogen. Het 
helpt betekenis aan een plek te geven en vermenselijkt de 
samenleving. Het maakt de ruimte leefbaar en beleefbaar.

Nu het individualisme steeds krachtiger duelleert met de 
samenleving is het aanbrengen van transitieruimte meer 
dan ooit noodzakelijk. Kunst kan deze overgangen, zowel 
fysiek als inhoudelijk in de architectuur introduceren, 
als dragers van betekenis, als smeermiddel in de 
geïndividualiseerde maatschappij.

Uitzonderingen
Gelukkig waren er in de 20e eeuw ook uitzonderingen 
en tegenreacties. Niet alleen vanuit het gedachtegoed 
in de architectuur (denk aan Corbusier, Aldo van Eyck) 
maar ook in de kunst. Na de Tweede Wereldoorlog 
was er een opleving in de gebouwgebonden kunst. De 
muurschilderingen, sgraffito’s, mozaïeken, glas-in-
betonramen, intarsia’s, reliëfs en (wand) tapijten werden 
speciaal ontworpen voor een gebouw. De Arnhemse 
school richtte zich specifiek op de synthese van kunst en 
architectuur. 

Percentageregeling
De percentageregeling, die bestaat sinds 1951, hield 
jarenlang de toepassing van kunst in overheidsgebouwen 
gaande met als resultaat soms heel mooie twee- en 
driedimensionale werken. Maar door privatisering van 
overheidsinstellingen en het afstoten van taken werd de 
regeling steeds minder toegepast. Vanuit de architectuur 
werd het steeds meer als een moetje gezien. Ook werd de 
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kunst vanaf de jaren tachtig autonomer en zocht ze niet 
meer de ontmoeting op met de architectuur.
De percentageregeling is niet helemaal verdwenen. 
Sommige gemeenten passen hem nog dapper toe. 
Ook het Atelier Rijksbouwmeester en Bureau 
Spoorbouwmeester passen nog steeds kunst toe in hun 
gebouwen, al zijn deze werken lang niet altijd geïntegreerd 
in het gebouwde en / of van buiten zichtbaar. 

Impact percentageregeling
Uit de interviews van de Boekmanstichting die onlangs 
de percentageregeling voor beeldende kunst bij 
Rijksgebouwen onderzocht, blijkt dat de artistieke kwaliteit 
van het werk meer centraal staat dan de gewenste impact 
van het werk, terwijl het tegenovergestelde vaak gewenst 
is: Kunst hoeft niet herkenbaar te zijn als product, maar 
kan ook opgaan in de omgeving. 

Quotes onderzoek Boekmanstichting: 
‘Of iets mooi is of goede kunst, doet er niet toe. Het gaat 
om de impact die het heeft op bijvoorbeeld de stad. Impact 
moet je centraal stellen.’ 

‘Het realiseren van kunst is geen doel op zich, maar gaat 
meer uit van de vraag: kunnen we met kunst een plek 
verbeteren? Als het antwoord nee is, dan hoeft hier ook geen 
budget aan uitgegeven te worden.’ 

‘Esthetiek, verfraaiing en gebiedsontwikkeling: de meest 
genoemde reden door de gemeenten voor het toepassen van 
beeldende kunst, is verfraaiing van de omgeving.’ 

Woningbouwverenigingen
In de traditie van de socialistische woningbouw-idealen 
van de Amsterdamse School pasten diverse coöperaties 
nog lange tijd kunst toe in hun gebouwen. Maar met de 
woningwet van 2015 kwam hieraan een eind. Of zoals één 
van de geïnterviewden zei: ‘Coöperaties zeggen nu: bedenk 
het zelf maar.’ Gelukkig zijn hierop uitzonderingen. Ymere 
is hierin toonaangevend met een eigen kunstadviseur 
in dienst en een rijk oeuvre aan woningbouw. In de tien 
onderzochte voorbeelden zijn er dan ook vier in opdracht 
van Ymere uitgevoerd.

Gemeenten
Er zijn nog enkele gemeenten die de oude 
percentageregeling hanteren. De gemeente Amsterdam 
heeft een nieuwe percentageregeling ingesteld; ‘de 
Percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte’, die 
inhoudt dat bij vaststelling van investeringsbesluiten voor 
ontwikkelgebieden minimaal een half procent van de 
inrichtingskosten openbare ruimte in de grondexploitatie 
bestemd wordt voor kunst in de openbare ruimte. Helaas 
is dit niet direct stimulerend voor toegepaste kunst in de 
architectuur, maar meer voor losse sculpturen. Wellicht 
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kan het geld ook ingezet worden voor bijvoorbeeld 
bijzondere bruggen of straatmeubilair.

Herwaardering monumentale wandkunst
Tijdens de wederopbouw was synthese tussen architectuur 
en de beeldende kunst erg belangrijk en zijn er prachtige 
werken gerealiseerd. Door renovaties en afbraak is 
veel verloren gegaan. Gelukkig is er de afgelopen jaren 
hernieuwde aandacht voor deze werken en worden ze nu 
vaker behouden en/of herplaatst.

Street art
De stad is de afgelopen decennia enorm veranderd, en 
steeds meer street art en graffiti plekken verdwijnen 
of worden niet langer gedoogd. De openbare ruimte 
als vrijplaats voor experiment maakt plaats voor de 
‘opgeruimde’ stad. Wellicht bedoeld als compensatie 
verschijnen op diverse lege wanden nu grote 
muurschilderingen die in opdracht gemaakt zijn. 
Het experimentele karakter heeft hierbij echter 
plaatsgemaakt voor veelal illustratieve beelden, met een 
‘opgeruimd’ concept.

Ontwikkelaars
Ontwikkelaars pakken steeds vaker de handschoen op 
en integreren bijvoorbeeld kunst in hun gebouw om meer 
kans te maken bij een tender. (Het meetbare bewijs dat 

kunst waarde genereert!). Enkele ontwikkelaars geven bij 
oplevering van een nieuwbouwwijk een kunstwerk ‘cadeau’ 
aan de buurt, al dan niet samen met de gemeente. 
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Toekomst

De hand van de maker
Alhoewel niet alle geïnterviewden dit onderkennen, lijkt 
er voorzichtig hernieuwde aandacht voor het detail, het 
ambacht en duurzaamheid. Als tegenreactie op het ver 
geoptimaliseerde bouwproces wordt weer gezocht naar de 
sporen van de maker en de menselijke maat. Het materiaal 
wordt serieuzer genomen, tactiele materialen worden meer 
gebruikt, en er zijn weer kleine reliëfs in de gevel. M3H 
architecten: ‘Mensen willen iets herkennen, in plaats van de 
kipfilet de kippenbout’.
Grote prefab wanden komen nou eenmaal heel anders 
over dan een met de hand gemetselde bakstenen muur 
met kleine imperfecties en mooie details. Niet alleen de 
baksteen zelf heeft de maat van de hand van de mens, je 
ervaart in het gemetselde ook de aandacht van de maker; 
zijn energie, zijn oog en aandacht. 

Terwijl gebouwen in onze renderingen steeds ‘echter’ 
werden zijn gebouwde woningen ook steeds meer op 
renderingen gaan lijken. Het snelle beeld met veel façade 
en namaak is vertrouwd geworden. Bij het kopen van een 
nieuwbouwwoning is het ook lastig om op een render 
kwaliteit van materialen te herkennen. Toch lijkt het of 
we langzaam het verschil leren zien, de snelle beelden 
beter kunnen doorprikken, op zoek zijn naar meer 

oorspronkelijkheid. In plaats van laminaat wil iedereen nu 
visgraat parket van echt hout. Vooroorlogse woningen met 
originele details waren nog nooit zo populair. Ook groeit het 
besef van schaarste, zowel in ruimte als in grondstoffen en 
energie. Kwaliteit wordt steeds meer op waarde geschat. 
We willen ons meer onderscheiden met ‘mooier’ en 
‘unieker’ en ‘echter’. Wat aandacht heeft gekregen krijgt 
aandacht.

Gelijktijdig wordt er ook nog steeds veel ‘anoniem’ 
gebouwd. Met name in steden, waar elke vierkante 
meter telt, worden veel ‘gridwoningen’ met zoveel 
mogelijk glas gebouwd. Alhoewel glas als transparant 
wordt gepresenteerd, is het van buitenaf een afsluitend, 
weerkaatsend materiaal dat de openbare ruimte er niet 
gezelliger op maakt. Het beperkte geveloppervlak dat 
overblijft, wordt vaak puur functioneel vormgegeven. Een 
goed ontwerp en detaillering doet veel, maar het blijft 
lastig om je met minimale architectonische middelen te 
onderscheiden en de verbeelding aan te spreken. 

Ook ziet niet elke ontwikkelaar de meerwaarde van een 
uitgesproken gebouw. Thomas Widdershoven van Thonik: 
‘Over het algemeen willen handelaren courant goed en geen 
gekke fratsen.’ Men is bang om iets nieuws te proberen. Dit 
terwijl we in de stad, misschien wel door het gebrek aan 
natuur, juist nog meer behoefte hebben aan verwondering. 
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‘Ik vind dat er heel veel platte gebouwen bij zijn 
gekomen, er wordt weinig waarde meer toegedicht aan 
gebouwen an sich. Het is visuele armoede. Denk aan 
al die industriegebieden, al die lege dozen. Kunst moet 
niet een oplossing zijn voor een probleem. Een (goede) 
kunsttoepassing geeft een extra betekenislaag aan een 
gebouw of omgeving. Dat is echt gaaf. 
Ik denk aan / hoop op samenhang, er is weinig verbinding 
maatschappelijk. We zouden meer aandacht moeten 
generen voor aandacht, details.’ Milou van Ham

‘Er is behoefte aan iets wat er niet meer is, we zijn wel op 
zoek naar betekenis. Het leven, samen zijn, thuis voelen, 
samen één met de gemeenschap, het wordt al snel zo’n 
cliché antwoord. Het is ook plek afhankelijk.’ 
Stang Gubbels

‘Religie was dat ongrijpbare, op dat vlak is er nu wel een 
leegte. Wij zijn nu consumenten in plaats van gelovigen. 
Kopen verbinden we met identiteit.’ 
Thonik & MMX-Architecten 

‘Het is een ongrijpbare tijd, we zoeken houvast en we zijn 
ons steeds meer aan het terugtrekken. Er is behoefte aan 
identiteit en met kunst kan je iets specifiek maken, je eigen 
maken.’ Machiel Spaan

‘Er is nu heel veel oppervlakkig. Men zoekt in het 
privéleven naar zingeving. In de kunst gaat het meer om 
betekenis en diepgang. Dat je er niet naar moet zoeken 
moet maar dat je het gewoon op straat tegenkomt, ermee 
wordt geconfronteerd.’ FARO Architecten

‘Er is meer behoefte aan iets bijzonders. Een student zei 
laatst; ik wil niet in eenheidsworst wonen.’ 
Van Bergen Architectura

‘Kennelijk is er behoefte aan architectuur die leesbaar 
en herkenbaar is en die bepaalde associaties oproept. 
Daarnaast zijn er nieuwe technieken voorhanden die 
vakmanschap - nadat ambacht te duur geworden was in 
de vorige eeuw - weer mogelijk maakt, zoals bijvoorbeeld 
metselwerkpatronen en details.’ 
Neutelings Riedijk Architecten 

‘Ergens in geloven is nog steeds belangrijk. Het mag ook 
ontroerend, mooi en bijzonder zijn.’ Heren 5 Architecten 
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Tugelawegblokken
M3H Architecten & Atelier NL
Locatie: Amsterdam
Opdracht: Ymere Ontwikkeling
Oplevering: 2015
Beeld: Allard van der Hoek 

M3H Architecten werkte bij de verniewing van twee van de 
vijf blokken aan de Tugelaweg nauw samen met Atelier NL. 
De nieuwe gevels vormen een eigentijdse vertaling van de 
oorspronkelijke gevels van Leliman.
Atelier NL bedacht een geïntegreerde kunsttoepassing 
van in kleur geglazuurde bakstenen, gebaseerd op de 
oorspronkelijke tegeltableaus van de bestaande gebouwen. 
Het kunstwerk is een subtiel kleurenspel over de gehele 
gevel en reageert op het ontwerp van M3H Architecten; het 
accentueert de belangrijke plekken zoals de entrees, balkons 
en overgangen maar is bovenal prachtig geïntegreerd. 
Iedere zijde van het gebouw heeft een andere beleving, 
afhankelijk van de manier waarop je de gevel benadert. Vanaf 
de ene richting prachtig ingetogen, vanuit de ander hoek een 
verrassing van kleur, zonder het geheel te overschreeuwen.

Voorbeeldproject #1

https://www.m3h.nl/project/tugelawegblokken-amsterdam/%20
https://www.ateliernl.com/projects/tugelaweg-icw-m3h-architects
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Verwevenheid

In mijn werk probeer ik kunsttoepassingen zoveel mogelijk 
te verweven met de omgeving, zowel inhoudelijk als fysiek. 
Door kunst niet als een schilderij aan de muur of op een 
sokkel te plaatsen valt het letterlijk van zijn voetstuk. 
Het wordt onderdeel van zijn omgeving en dat maakt 
haar toegankelijker. Indien goed geïntegreerd, creëert of 
accentueert de kunsttoepassing een ruimte om te beleven 
in plaats van een vlak om naar te kijken.  

In de toegepaste kunst in de architectuur zie je diverse 
vormen. Van ornamenten en sierranden die de architectuur 
accentueren, via meer autonome werken die de 
architectuur uitdagen, tot werken die versmelten. 
Soms bakent de architect het terrein af en definieert de 
rol die een kunstenaar in het gebouw mag spelen. Het is 
praktisch om losse onderdelen als balustrades, deuren, en 
glas aan te wijzen als geschikte locaties voor kunst. Wel 
ontstaat hiermee het risico op een invuloefening, die geen 
echte verbinding aangaat met de ruimtelijke context.

Zo is het glas in lood van Stefan Glerum voor de Polderweg 
te Amsterdam een duidelijk afgebakend vlak in de 
architectuur. Maar door de eigenzinnige getrapte vorm van 
de raamvlakken, die vaker terugkomt in het gebouw, is het 
wel een onderdeel van een groter verhaal. Daarbij is het 

raam ook sociaal geïntegreerd; in het glas in lood wordt het 
verhaal van de omgeving verteld. Samen met de ruimtelijke 
werking van het gekleurde licht is het raamwerk zo op 
diverse lagen aanwezig. 

Boris Tellegen daagt met zijn geraffineerde bakstenen 
reliëf, dat hij maakte voor het Huis van Hendrik in Haarlem, 
de architectuur echt uit; zelfs de ramen bewegen mee 
in hun vorm. Het werk legitimeert ook de variatie van 
bakstenen op andere plekken in de gevel. 

De vanzelfsprekendheid en tegelijkertijd de subtiele 
variatie en verandering van de geglazuurde bakstenen van 
Atelier NL voor de Tugelawegblokken zijn ook een sprekend 
voorbeeld. Elke bewoner heeft een ‘eigen’ stukje en toch is 
het duidelijk één werk. 

Het werk van Milou van Ham en dichter Tsead Bruinja voor 
de Schrijversbuurt laat zien hoe een heldere en simpele 
ingreep een buurt kan verweven. De meanderende tekst 
schrijft de straten letterlijk aan elkaar. 

Hoe ver integratie kan gaan, zie je wanneer de toegepast 
kunstenaar zelf zijn werkveld bepaalt, zoals bij het Thonik 
gebouw. De strepen zijn niet als een laagje of schil bovenop 
de architectuur als een ‘kunstig effect’ aangebracht. De 
belijning is het wezen van het gebouw.
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‘Architectuur en kunst moet op elkaar aansluiten, 
als ware het een symbiose. De kunst moet locatie- 
en gebouwspecifiek zijn ontworpen, anders wordt 
het een trucje wat je toepast.’ Hans van der Zant 
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‘Het is interessant als de architect en de kunstenaar 
met elkaar gaan praten, een dialoog aangaan. De 
kunsttoepassing is geen invuloefening, geen los object. Een 
kunstenaar alleen een deur laten ontwerpen vind ik niet 
interessant. Ik vind dat de kunst verweven moet zijn, dat je 
het niet kan losschroeven, dat het één is. Het werk was er 
nooit gekomen als de kunstenaar er niet was. De kunst was 
er ook niet gekomen zonder het gebouw.’ Machiel Spaan

‘Verwevenheid vraagt veel van de samenwerking. Ik geloof  
in nieuwsgierigheid naar elkaar in een proces. Als het lukt 
kom je met elkaar tot een vanzelfsprekend geheel. Als er 
echt een clash is kan het ook goed zijn.’ 
Korth Tielens Architecten

‘Het werk moet driedimensionaal worden, je wilt weg 
van het idee dat het erop geplakt is, dan wordt het een 
soort graffiti. Als het diepte heeft dan doet het meer met 
de openbare ruimte, dat zie je het vanuit verschillende 
hoeken. We werken vaak met de kunst in de gevel, zodat 
het een ruimtelijke ervaring oproept.’ Machiel Spaan

‘Kunst mag best schuren – vooral qua thematiek -, maar 
moet wel een bijdrage leveren aan de uitdrukking van het 
gebouw en de architectuur versterken. Daarvoor geven wij 
altijd kaders mee. Het mag niet lijken alsof de kunst later is 
toegevoegd.’ Neutelings Riedijk Architecten

‘Geïntegreerde kunst is een eigen vakgebied: het is site-
specifieke kunst, dus onderdeel van de ruimtelijke context 
die als óók sociaal moet kunnen landen.’ Loes ten Anscher

‘Werk dat ik maak in de openbare ruimte en architectuur 
is echt specifiek om op die locatie te ervaren, niet ergens 
anders. Dan zou het niet die gelaagdheid hebben. Het 
kunstwerk gaat echt een verbinding aan met die plek. Het 
is geslaagd als je het één niet los kan zien van het ander, 
alsof het kunstwerk er altijd al was.’ Martijn Sandberg

‘Het pleidooi dat wanneer een ontwerper het heft in eigen 
handen kan nemen, dit kan leiden tot een heel andere 
uitkomst, dat zie je aan ons Thonik gebouw.’ Thonik 

‘Ik ben daar niet zo uitgesproken in, in ons werk is kunst 
wel vaak afgebakend. Omdat ik ergens ook wel vind dat je 
mag zien dat het een kunstwerk is.’ FARO Architecten

‘Glas is een geschikte drager voor een kunsttoepassing, 
omdat je het relatief eenvoudig in een ‘frame’, kozijn kunt 
plaatsen.Een kunsttoepassing geïntegreerd in de gevel is 
technisch vaak complexer. Het moet wel gegarandeerd 
kunnen worden en onderhoudsvrij zijn.’ Heren 5 Architecten 

‘Om te zorgen dat de kunst een geïntegreerd onderdeel 
uitmaakt van het gebouw en ook is meegenomen in de 
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kostenraming, geven we de kunstenaar vooraf altijd een 
boekje met randvoorwaarden mee. Hierin staat:
de locatie, de afmetingen, de materialiteit en hoofd 
thematiek passend bij het gebouw of de plek. Binnen deze 
randvoorwaarden krijgt de kunstenaar veel vrijheid om met 
‘out of the box’ ideeën te komen.’ 
Neutelings Riedijk Architecten

‘Je ziet nu overal van die muurschilderingen dat vind ik 
zo’n gruwel, die doen hun eigen ding, die hebben niet 
gesproken met de buurt. Ook zonde dat er geen kale muur 
meer over is. Maar vooral dat ze niet kijken wat doet dat 
met de buurt.’ Stang Gubbels

‘Kundige illustraties van grote afmeting, niet of nauwelijks 
geïntegreerd, en daar ook niet kritisch op, lijken op dit 
moment het beeldend element in de stedelijke ruimte te 
gaan vormen. Het zijn aantrekkelijke plakplaatjes op groot 
formaat.’ P. Struycken

‘De kunsttoepassing moet een natuurlijke 
vanzelfsprekende aanwezigheid hebben. Over het werk 
‘Vragen en antwoorden’ bij het Edisoncollege zei een 
leerling; dat is geen kunst dat hoort bij het gebouw.’ 
Milou van Ham

‘Integratie heeft te maken met schaal en gedoseerde 
zelfstandigheid van de decoratie of toegepaste kunst of 
kunst binnen gebouw en omgeving. 
Gebonden kunst en decoratie dragen bij aan een groter 
geheel. De regie daarover moet vanuit de architectuur 
worden gevoerd. Als de architectuur dat nalaat zal ze 
worden overwoekerd door ongerichte aanmaak van beeld. 
De ‘tags’ zijn daarvan het voorbeeld.’ P. Struycken

‘Je krijgt pas echt verwevenheid als de kunsttoepassing 
zich op gelijke schaal als de architectuur begeeft. Anders 
is het een schilderijtje, en is het gebouw een decor voor de 
kunst.’ Machiel Spaan

‘Je wil wel uitlokken dat mensen het tegenkomen en erover 
gaan nadenken.’ FARO Architecten

‘Ik ben wel heel erg voor verweven, het mag ook wel beetje 
verstopt zijn. Je zou wel alle huizen één klein geheimpje 
kunnen geven i.p.v. één groot werk in de wijk. Ik hou wel 
van subtiel.’ Stang Gubbels
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Studio Thonik
Thomas Widdershoven i.s.m. MMX-architecten
Locatie: Amsterdam
Opdracht: Studio Thonik
Oplevering: 2020
Beeld: Ossip van Duivenbode

Aan de Wibautstraat ontwikkelde grafisch ontwerpbureau 
Thonik hun eigen gebouw. ‘Wanneer creatieven hun eigen 
werkplek ontwikkelen, zorgt dat voor meer diversiteit en 
kwaliteit in de stad’, aldus Thonik. Het grijs-wit gestreepte 
gebouw is een ontwerp van Thonik’s medeoprichter Thomas 
Widdershoven in samenwerking met Arjan van Ruyven 
(MMX Architecten).
De lijnen op de gevel verbinden grafisch ontwerp en 
architectuur. De combinatie van verticale, horizontale en 
diagonale lijnen zijn vernuftig in hun eenvoud, alsmede 
het materiaalgebruik; Trespa. Toch resulteerde dit in een 
uitzonderlijk gebouw. De strepen zijn niet als een laagje 
of schil bovenop de architectuur als een ‘kunstig effect’ 
aangebracht. De belijning is het wezen van het gebouw. De 
opdrachtgever Widdershoven week af van de conventies 
op meerdere vlakken. Zo is het gebouw nu kantoor en 
werkruimte, maar het is ook mogelijk om in het pand te gaan 
wonen. De hiervoor noodzakelijke noodtrap en de balkons aan 
de zijgevel, maken het gebouw nog eigenzinniger. 

Voorbeeldproject #2
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Inpassing

Waar
Voor kunsttoepassingen in een gebouw werden vroeger 
vaak situatief en/ of architectonisch bevoorrechte plekken 
gebruikt. Bij de ingang van het gebouw, bij hoekstenen 
en bekroningen in de buitenwanden, bij sluitstenen en 
rozetten van bogen en ribben. En bij de benadrukking van 
begrenzingen van vlakken. Diverse architecten noemden 
plekken waar mensen dichtbij komen als geschikte plekken 
om te verbijzonderen; de entree, voordeur, huisnummer 
brievenbus of het balkon. Een voordeur raakt iedereen elke 
dag een paar keer aan. Maar ik hoorde ook meermaals: ‘er 
zijn wel geschikte dragers maar ze staan integratie in de 
weg. Het gebouw in zijn geheel is de geschikte drager.’ 
Bovendien is er niet alleen de bewoner; er wordt zeker 
zoveel (met afstand) door voorbijgangers naar het gebouw 
gekeken. 
In de getoonde voorbeelden werden de locaties soms door 
de architect aangewezen, soms werden ze in samenspraak 
gekozen. 

Type gebouw
Ook vroeg ik of er bepaalde gebouwen zijn die kunst 
meer nodig hebben, zoals een publiek gebouw of juist 
reguliere woningbouw. Publieke gebouwen zijn vaak al 
rijker van architectuur, en hebben daarom soms minder 

‘nodig’. Tegelijk is een publiek gebouw een uitzondering 
in het stedelijk weefsel en van meer betekenis voor de 
samenleving. Bij schrale architectuur kan kunst veel 
meer toevoegen en is kunst misschien zelfs noodzakelijk. 
Maar je moet dan wel oppassen dat de kunsttoepassing 
geen reparatie of een ‘opleukertje’ wordt en het geheel 
middelmatig blijft. In het algemeen zou niet zozeer naar 
het gebouw zelf moeten worden gekeken, maar wat de 
kunsttoepassing doet voor zijn of haar omgeving, zoals 
Hans van der Zant dat treffend opmerkte. 

Schaal
Schaal of maatverhouding is essentieel bij integratie; 
de kunst moet zich kunnen verhouden tot het gebouwde. 
De schaal wordt door toegepast kunstenaars ook als 
een aantrekkelijk aspect genoemd; het werken in de 
architectuur is zo interessant omdat het vaak zoveel 
verschillende schalen moet hebben. Het beeld moet zowel 
van veraf als dichtbij, en soms ook van buiten én van 
binnen interessant zijn. Dit maakt het werk veel gelaagder. 
Zo zie je in het Deventer Raamwerk van Loes ten Anscher, 
van dichtbij de detaillering van handgevormde afgegoten 
klei. Elke vingerafdruk is een wereld op zichzelf. 
De Binderklinker van Chris Kabel is niet alleen een handige 
steen om je groen aan op te binden, maar speelt over 
de hele gevel met de klassieke accentuering van de 19e 
eeuwse architectuur.
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‘Ik hou ook wel van saaie gebouwen, blinde muren. 
Er moet contrast zijn tussen gebouwen, ene wel rijk andere 
niet. Het moet geen Dubai worden. Het hoeft niet allemaal 
vol met kunst, het moet allemaal leuk vaak, dat vind ik niet 
nodig.’ Stang Gubbels

‘Rijke architectuur heeft het niet nodig, denk aan Piraeus 
(al is daar wel een kunstwerk geïntegreerd van Arno van 
der Mark). Bij meer sobere architectuur kan het veel 
betekenen.’ Van Bergen Architectura

‘Bij een kunsttoepassing gaat het niet alleen om een 
verrijking van het gebouw maar zeker ook om de 
gebouwde omgeving. Kunst verrijkt de leefbaarheid in een 
woonomgeving.’ Hans van der Zant

‘De kerk is traditioneel een belangrijk publiek gebouw, net 
als stadhuizen, musea, rechtbanken. Deze voor de stad 
belangrijke publieke gebouwen zijn bij uitstek gebouwen 
die herkenbaar (moeten) zijn in het stedelijk weefsel. (In 
tegenstelling tot woningen, waarbij een minder uitbundige 
uitstraling past). Ons inziens is het vooral belangrijk voor 
publieke gebouwen, om die een herkenbare identiteit en 
betekenis te geven en ze te verankeren in de context.’
Neutelings Riedijk Architecten
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Het Rozenprieel 
M3H Architecten & Chris Kabel
Locatie: Haarlem
Opdracht: Ymere Ontwikkeling
Oplevering: 2021
Beeld: N / J Studio, Luuk Kramer Fotografie

In het hart van de 19e eeuwse volkswijk het Rozenprieel in 
Haarlem ‘repareerde’ M3H architecten in opdracht van Ymere 
een deel van een bouwblok. De twaalf nieuwe woningen 
nestelen zich op een verrassende wijze in de bestaande 
morfologie, o.a. door de samenwerking met Chris Kabel. 
Het Rozenprieel was ooit een wijds groen gebied vol 
kwekerijen. Om deze wijk iets van de groene glorie terug 
te geven heeft Chris Kabel de Binderklinker ontwikkeld; 
een witte geglazuurde uitstekende baksteen met een gat. 
Deze steen nodigt bewoners uit om klimplanten langs de 
gevel te leiden. De verstrooing van de binderklinker met wit 
geglazuurde stenen over de gevel, speelt met de klassieke 
gevel compositie. De horizontale witte ‘spekranden’ in de 
gevel, die zo kenmerkend zijn voor de 19e-eeuwse gebouwen, 
keerden zo op een speelse manier terug in de splinternieuwe 
huurwoningen.

Voorbeeldproject #3

https://www.m3h.nl/project/rozenprieel-haarlem/%20
https://www.chriskabel.com/Binder-Klinker
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De makers

Vak apart
Het toepassen van kunst in de architectuur is een vak 
apart. Toegepaste kunst in de openbare ruimte vraagt 
vergeleken met autonome kunst (in galeries of musea) 
een andere manier van werken. Je moet voorbij de 
grenzen van je eigen werk denken, kunnen inspelen 
(zowel fysiek als inhoudelijk) op de aanwezige elementen. 
Ook qua materiaal en techniek beschikt de toegepast 
kunstenaar over een ander palet. Vaak werk je, gezien de 
grote oppervlaktes, levensduur en beperkte budgetten 
met industriële technieken en materialen. Maar ook dan 
kan je robuust materiaal wel tactiel gebruiken, zoals het 
beeldverhaal van staal van Stang Gubbels -dat aandoet 
als kant- laat zien. Andersom werkt het minder; een foto 
van een tactiel en kwetsbaar materiaal als een tulpenblad 
achter gehard glas verliest veel tactiliteit (Jennifer Tee,  
Metrohal Centraal Station, Tulpen Palepa). Qua concept 
moet toegepast werk in de openbare ruimte in eerste 
instantie toegankelijker zijn, zonder dat het mag gaan 
vervelen omdat je er decennia naar moet kijken. 

Toegepast kunstenaars kunnen zich heteronoom opstellen 
door net als architecten te luisteren naar de opgave en de 
plek. Zij onderzoeken en herdefiniëren wat er in de opgave 
en de plek doorklinkt, wat de behoeftes zijn. Je moet 

ideeën kunnen zien in de context, of het geheel bij elkaar 
past, verbindingen legt en de plek versterkt.
Maar naast het uitvinden van wat de plek en haar 
gebruikers nodig hebben, moet de toegepast kunstenaar 
het ook nog weten te verbinden met eigen artistieke visie 
en uitgangspunten. 

Wanneer de kunstenaar de eigenheid van de opgave en plek 
te pakken krijgt en zijn beeldend antwoord daarop klopt, 
gebeurt er iets bijzonders. Dingen vallen op hun plek; door 
de beeldende ingreep wordt iets zichtbaar wat misschien 
wel voelbaar, maar moeilijk te rijmen en te bevatten was. 
Het werk geeft de plek betekenis en een gezicht.

Van toegepast kunstenaars wordt ook wel gezegd dat het 
‘design thinkers’ zijn; een design thinker kan ‘integratief’ 
denken, is zowel creatief als analytisch en heeft een 
sterk empathisch vermogen. Hij kan vanuit verschillende 
invalshoeken naar een probleem kijken en zich voorstellen 
wat iets betekent in het leven van mensen. Ook durft 
een design thinker te experimenteren. In plaats van 
het probleem als gegeven te accepteren, onderzoeken 
design thinkers het gegeven probleem en de context 
ervan en kunnen ze het probleem herinterpreteren of 
herstructureren om tot een bepaalde framing van het 
probleem te komen die een route naar een oplossing 
blootlegt.
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‘Een kunstenaar moet het vermogen hebben om 
denkbeelden die de inhoud van zijn werk bepalen op 
schaal, dosering en toegankelijkheid geschikt te maken 
voor de openbare ruimte. Er zijn bij ieder werk in de 
openbare ruimte altijd beperkende omstandigheden, 
maar ook onverwachte mogelijkheden. Het behoort tot 
het vakmanschap om bij voorbaat de geschiktheid te 
voorzien van een bepaalde inhoud voor een uitwerking in de 
openbare ruimte.’ P. Struycken

‘De meeste kunstenaars waar wij mee werken zijn 
product ontwerpers, minder autonoom, die kunnen goed 
samenwerken.’ Machiel Spaan

‘Ik werk heel graag met een opdracht, dat het ergens 
naartoe gaat. Dat het een doel heeft. Niet iedere kunstenaar 
kan dat, sommige doen alleen hun eigen ding.
Je moet ook in concept kunnen denken. Ik probeer bij 
iedere opdracht op zoek te gaan waar het is voor wie het, ik 
wil niet altijd mijn sausje erover heen doen. Ik vind dat niet 
interessant. Ik zou het heel saai vinden om mijn hele leven 
in dezelfde stijl te doen.’ Stang Gubbels

‘Je moet wel kunnen samenwerken. Je hoeft geen ervaring 
te hebben, maar moet wel een bepaalde mindset hebben, 
je kunnen inleven in het gebouw en de plek. De kunstenaar 
moet ook ruimtelijk kunnen denken.’ FARO Architecten

‘Ik hou niet van een strikt vormgegeven opdracht. Ik heb 
liever de functie van vraagstukken oplossen en puzzelen. 
Problemen maken het uitdagend. Mijn verhaal is altijd 
context gebonden, in openbare ruimte moet het wel 
inhoudelijk en waardevol zijn. Het moet niet puur mijn 
fascinatie voor iets zijn. Het is ook een prettig handvat.’ 
Stefan Glerum

‘Ik luister naar de plek. Je moet doen waar de plek om 
vraagt.’ Martijn Sandberg

‘Bij een opdracht zijn kaders die je niet zelf hebt gemaakt, 
dat is soms heel leuk, die kaders duwen je opzij, je wordt 
gedwongen ergens over na te denken.’ Boris Tellegen

‘Alle prikkels voor de zintuigen zijn in elke omgeving in 
beginsel wel altijd aanwezig, ze manifesteren zich alleen 
niet zo, dat zij een ervaring of beleving tot gevolg hebben. 
Hier kunnen wij iets aan doen, want er is een bepaalde 
organisatie en vormgeving voor nodig om de dingen die wij 
met onze zintuigen kunnen registreren een ervaring of een 
beleving te laten zijn.’ P. Struycken

‘Een kunstenaar moet open staan voor samenwerking en 
wisselwerking met de architect. In dat proces moet een 
kunstenaar ook bereid zijn concessies / aanpassingen te 
doen.’ Neutelings Riedijk Architecten
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‘Wij als architect hebben een veelheid aan aspecten waaraan 
we moeten denken, kunst kan zich meer bezighouden met 
het beeld en het verhaal.’ Machiel Spaan

‘Je hebt de mens en het gebouw, een vormgever kan het 
stapje ertussen toevoegen; de ervaring en sensibiliteit.’ 
Chris Kabel

‘Een kunstenaar kan zich een vrijere rol permitteren. Je koopt 
ook vrijheid. Ik zou me die kleuren nooit kunnen permitteren. 
Het is belangrijk dat je voor elke opgave een kunstenaar kan 
uitkiezen die bij de opgave en plek past.’ Machiel Spaan

‘Je zoekt toch wel naar de insteek van de ander.’ 
FARO Architecten

‘Als je eenmaal architect bent kan je nooit meer zo vrij 
denken als een kunstenaar.’ Van Bergen Architectura

‘Een Architect krijgt een heel boekwerk aan kader en 
regels mee, de kunstenaar kan los van die kaders over de 
plek denken en iets specifiek maken. Al die regels waar 
architecten mee te maken hebben, die duwen hem in keurslijf 
waar het niet beter van wordt.’ Hans van der Zant

‘De rol van de kunstenaar kan anarchistisch zijn, kunst laat je 
met andere ogen kijken.’ Martijn Sandberg

‘De kracht van kunst is, dat er door de kunstenaar specifiek 
gekeken wordt en dat het niet in het belang van een ander 
is.’ Korth Tielens Architecten

‘Een kunstenaar zou op en top kunstenaar moeten kunnen 
zijn. De architect moet ontwerpcontouren bepalen en zich 
niet bezighouden met de invulling van de inhoud.’ Van 
Bergen Architectura

‘Ik houd van een fascinatie, het enthousiasme en het talent 
wat ze overdragen.’ Heren 5 Architecten 

‘Ik vind de interactie zo leuk, multidisciplinair is zo mooi; 
iemand te gast in jouw team, het grenzen verleggen. Je 
weet niet waar het heen gaat. Het is echt een ambacht om 
er iets moois van te maken, je moet allerlei kwaliteiten 
bundelen.’ Heren 5 Architecten 

‘De kunstenaar is een vrijdenker en omdenker; stelt ter 
discussie. Een architect ziet eerder praktische bezwaren.’ 
Sharon Oldenkotte-Vrolijk

‘Het is een wisselwerking tussen architect en kunstenaar. 
Beiden moeten daarin flexibel zijn en open staan voor de 
ideeën van de ander.’ Neutelings Riedijk Architecten

‘Een Architect mag blij zijn dat een kunstenaar een 
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ander licht werpt. Ik kan me voorstellen dat een architect 
sommige kunstgerelateerde dingen zelf kan, maar het 
is een verrijking als frisse ogen vanuit een ander vak 
kijken. Je moet voorbij gaan aan ijdelheid. De architect 
en de kunstenaar moeten beiden openstaan voor de 
samenwerking.’ Korth Tielens Architecten

‘Die vrije blik van de kunstenaar maakt hem wel 
onderscheidend van wat wij ons kunnen voorstellen. Dat 
zit ook in de verbeelding, die gaat voorbij de logica van het 
gebouw.’ Machiel Spaan

‘Sommige architecten kunnen die extra laag zelf toepassen. 
Er zijn verschillende soorten architecten, sommige hebben 
controle op elk detail en het complete beeld. De meesten 
werken nu meer pragmatisch; wij doen het gebouw, en voor 
die extra laag zoeken we iemand. Die architecten hebben 
niet een heel eigen signatuur. Wij als toegepast kunstenaars 
kunnen er dan niet meer een organisch geheel van maken. 
We worden er vaak te laat bij gevraagd.’ Chris Kabel

‘Alles wordt nu 3d uitgewerkt, architecten hebben daar 
niet op ingespeeld: een aannemer tekent nu alles precies 
uit zoals hij het wil. De architect is hierdoor steeds meer 
degene die de concepten bedenkt, technisch wordt het 
door bimbureaus uitgewerkt. Die bureaus zijn in een gat 
van de markt gesprongen. Daar wordt het beeld niet beter 

van, maar wel de uitvoerbaarheid en de prijzen. Er is nog 
geen optimum gevonden tussen de invloed van de architect 
en de aannemer. Een aantal architecten hebben de strijd 
opgegeven , anderen proberen nog zoveel mogelijk zelf uit 
werken. Als bimbureaus een kunstwerk moeten invoeren, 
dan hebben ze daar de grootste moeite mee. Bij bimbureaus 
zit geen creativiteit, alleen technische knowhow.’ Hans van 
der Zant

‘Als grafisch vormgever ben ik veel meer gewend om 
vlakken in te vullen en zie daardoor andere mogelijkheden, 
zelfs in de architectuur, waar toch veel restricties gelden.’ 
Thonik 

‘Waarin ik als architect gescherpt ben in de samenwerking 
met een grafisch ontwerper, is de onbevangen visie op 
architectuur, al kan daarbij de persoonlijkheid van Thomas 
een rol hebben gespeeld. Hij denkt los van dogma’s en 
bevraagt werkelijk alles. De ontwerpkeuzes die hij maakt 
zijn soms nogal.. onorthodox.’ MMX-Architecten 

‘Een verhalend beeld maken, moet je kunnen. Een architect 
kan vast een mooie decoratieve kleurverdeling maken, maar 
weet waarschijnlijk niet hoe je met beelden een verhaal 
vertelt. Een illustrator is geoefender in beeld analyseren, de 
leer van de tekens en hoe je tekens verwerkt in een beeld 
om een boodschap over te brengen.’ Stefan Glerum
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Wanneer
Een veel gehoord punt is dat kunstenaars vaak te laat 
bij een opgave betrokken worden. De geïnterviewde 
kunstenaars gaven aan het liefst in een vroeg stadium te 
starten. Sommigen zouden samen met de architect vanuit 
het niets willen beginnen, anderen noemden het inspelen 
op een eerste schets als een goed vertrekpunt. Architecten 
vragen meestal een kunstenaar erbij als er al iets van een 
schetsontwerp of zelfs een voorlopig ontwerp is.   

Bij het winnen van tenders wordt kunst steeds vaker 
als middel ingezet. In een korte tijd wordt dan, in 
samenwerking en/of op basis of van een eerste 
ontwerp van het gebouw, een schetsontwerp van de 
kunsttoepassing ontwikkeld. Het is echter belangrijk om de 
ruimte te behouden de kunsttoepassing met het gebouw 
mee te ontwikkelen. Soms wordt zo’n eerste beeld al zo 
omarmd, dat opdrachtgevers of architecten bang zijn het 
nog te veranderen, met het gevaar dat ze bij het definitieve 
ontwerp van het gebouw niet meer bij elkaar passen.
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‘Hoe eerder hoe beter.’ Martijn Sandberg

‘Zo vroeg mogelijk. Dan gaat het elkaar beïnvloeden. We 
bedenken zelf wat er kan gebeuren, maar ik omarm het als 
een kunstenaar het groots wil aanpakken, ik zie het echt 
als een enorme verrijking.’ Heren 5 Architecten 

‘We denken conceptueel anders, dat kunnen we al eerder 
benutten. Dus niet samen op de ontwerpstoel, maar eerst 
samen concept definiëren.’ Atelier NL

‘Ik vind allebei tof; enerzijds als er nog niks is, anderzijds is 
houvast ook fijn. Maar soms is het teveel een invuloefening, 
had het ook beter ingepast kunnen worden.’ Stang Gubbels

‘Begin, s.o. of v.o, misschien niet gelijk al een ontwerp 
maken, maar wel leuk om samen te sparren. Het gaat om 
uitwisselen van verhalen. Kunstenaar en architect kijken 
heel anders tegen een opgave aan.’ Machiel Spaan

‘Mijn ervaring is dat het goed werkt wanneer het concept 
staat. Zodat je concreet iets hebt om over te praten.’ 
Korth Tielens Architecten 

‘Samenwerken moet helemaal vanaf het begin, anders ben 
je vaak het sausje, de probleemoplosser. Soms ben ik meer 
de sausjesman dan kunstenaar.’ Chris Kabel

‘Er mag al wel vorm zijn. Niet teveel onduidelijkheid in het 
begin. Ik ben wel toegepast. De ruimte, die een architect 
maakt inspireert mij.’ Loes ten Anscher

Bij het V.O. was er genoeg informatie, voldoende grip. Maar 
ook veel ruimte om breed te gaan. Iets van kaders is wel 
lekker.’ Boris Tellegen

‘Ligt eraan, ook leuk als er nog niks is. Maar meestal 
denken we bij het ontwikkelen; leuk als we hier iets met 
kunst doen.’ FARO Architecten

‘In de tenderfase moet kunst er als zoete koek in gaan, 
maar daarna mag het zeker wel een vertaalslag krijgen.’ 
Van Bergen Architectura

Als je later binnenkomt in het proces moet je je toch 
verhouden tot het geheel.’ Thonik & MMX-Architecten
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Polderweg Oostpoort
Heren 5 Architecten & Stefan Glerum 
Locatie: Amsterdam
Opdracht: Ymere Ontwikkeling
Oplevering: 2015
Beeld: Niels Gerson Lohman, Luuk Kramer Fotografie

Het nieuwbouwcomplex Oostpoort met 72 sociale 
huurwoningen is ontworpen door Heren5 Architecten langs de 
Polderweg in Amsterdam. 
Het ontwerp is een interpretatie en aansluiting op de rijke 
baksteen-architectuur van de voormalige Oostergasfabriek. 
Twee gigantische glas-in-lood ramen in het gebouw vertellen 
de geschiedenis van het voormalige Polderweggebied. Het 
kunstwerk is gemaakt door Stefan Glerum. In het glas-in-
loodraam aan de voorzijde zien we verwijzingen naar de 
verschillende functies die de gasfabriek door de jaren kende. 
Het raam aan de achterzijde vertelt de persoonlijke verhalen 
die bij de locatie horen. Van de openbare baden voor 
fabrieksarbeiders van de gasfabriek, tot de muzikanten 
van de Rode Fanfare die daar repeteerden. Door de ligging 
van het complex zijn de ramen vanuit de trein en vanaf de 
binnentuin van het wooncomplex zichtbaar. In de avond is het 
oplichtende glas-in-lood een echte blikvanger.
Binnen breekt de kunsttoepassing uit het platte vlak; het 
invallende licht kleurt de ruimte.

Voorbeeldproject #4

https://heren5.eu/portfolio/polderweg-oostpoort-amsterdam/%20
https://www.stefanglerum.com/stained-glass-ymere
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Het publiek

Toegankelijkheid
Opvallend veel geïnterviewden ergeren zich aan de 
momenteel populaire illustratieve schilderingen op 
blinde muren. Het zijn veelal figuratieve ‘aantrekkelijke 
plakplaatjes op groot formaat’ die niet met hun ruimtelijke 
of sociale context spelen. Ze zijn zelden gelaagd, spelen 
niet in op de verbeelding. Ze worden te illustratief, braaf en 
uitleggerig gevonden. 

Maar hoe toegankelijk moet werk zijn? We gaan pas actief 
tot betekenis geven over, wanneer we geconfronteerd 
worden met iets wat onze nieuwsgierigheid wekt. 
Er moet meer zijn dan wat je ziet, iets moet ook 
onmerkbaar op je verbeelding werken. Het is zeer de vraag 
of deze ‘plakplaatjes’ ons nieuwsgierig maken. 

Te illustratieve, uitleggerige kunst laat vaak te weinig aan 
de verbeelding over, en spreekt slechts een kleine groep 
mensen aan. Tegelijkertijd heeft het abstracte element 
dat opkwam in de 20e eeuw, de beeldende kunst er 
niet populairder op gemaakt. De vele metalen ‘palen’ in 
Nederland uit de jaren 70 zijn daar een voorbeeld van. 

Beide typen: de abstracte sculpturen en de grote 
‘plakplaatjes’ hebben gemeen dat ze geen ‘tentakels 

uitslaan’; er ontstaan geen inhoudelijke of fysieke 
verbindingen met hun context en omgeving. Kunst die zo 
op zichzelf staat, staat niet open voor verbinding. 
Werk voor een grote groep vereist een bepaalde mate van 
veelzijdige aanknopingspunten.
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‘De abstractie moet er op verschillende schalen 
zijn, het hoeft niet gelijk allemaal zichtbaar te 
zijn, je moet er steeds nieuwe dingen in zien. 
Meerdere schalen is ook belangrijk, zodat je iets 
kan ontdekken na jaren, een geheimpje.’ Heren 5 
Architecten 
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‘Vroeger had je blinde muren, nu zijn van die 
muurschilderingen daarop heel hip. Ze zijn te figuratief, te 
uitleggerig.’ Boris Tellegen

‘Opleuken is geen kunst, daarvoor ben je bij mij niet aan 
het juiste adres. Het moet meerwaarde hebben.’ 
Martijn Sandberg

‘Je oog moet blijven kleven. Het moet schuren, je moet 
eraan blijven plakken.’ Chris Kabel

‘Er moeten wel genoeg lagen in zitten zodat je kan stapelen 
met betekenissen.’ Loes ten Anscher

‘Soms zie je zo’n lelijk herhaald patroon, dan denk ik, had 
de juiste kunstenaar gevraagd, dan was het veel beter.’ 
Stang Gubbels

‘We moeten soms alles uitleggen, omdat het autonome 
niet altijd begrepen of gewaardeerd wordt.’ Machiel Spaan

Bij scholen vind ik het belangrijk dat het niet te kinderlijk 
wordt, omdat het kinderen dan aan zou spreken. Kinderen 
kunnen ‘echte’ kunst prima aan.’ Korth Tielens Architecten

‘Het mooie van kunst is dat je iets laat zien wat we nog niet 
kennen, dat is ook de taak. Je moet worden gevangen door 

iets wat je niet begrijpt.’ Van Bergen Architectura

‘Als je gaat kijken naar wat het volk wenst dan wordt het 
vreselijk, je moet ook opvoeden, het moet ook wennen, 
anders gaat het vervelen op langere termijn.’ Stang Gubbels

‘Directe toegankelijkheid van kunst, zodat je het meteen 
zou begrijpen vind ik niet belangrijk. Ik heb daar moeite 
mee, dan neem je het vak niet serieus. Kunst mag heel erg 
zichzelf zijn, je mag het langzaam ontdekken. Kunst hoeft 
niet iets uit te leggen.’ Korth Tielens Architecten

‘Hoe meer de kunst geïntegreerd is hoe minder die 
vraag speelt van herkenning. Ik vind figuratieve kunst 
in de architectuur niet zo interessant. De kunst moet 
een verbondenheid met de architectuur hebben. In 
Islamitische kunst is figuratie verboden en dat spreekt 
mij aan. Figuratie kan de verwevenheid in de weg staan.’ 
Machiel Spaan

‘Mensen moeten het verhaal kunnen begrijpen, het moet 
een indrukwekkende basis-schoonheid hebben, een kind 
moet het mooi vinden en een leven lang meedragen.’ 
Heren 5 Architecten 

‘Als iedereen tevreden is met het kunstwerk, dan klinkt 
dat verdacht en kun je jezelf afvragen of het wel een goed 
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kunstwerk is. Ik vind in de kunst onderscheid en verschil 
interessanter dan gelijkenis en overeenkomst. Kunst is nooit 
eenduidig, maar juist altijd meerduidig. Kunst is gelaagd als 
poëzie, huldigt de dubbelzinnigheid.’ Martijn Sandberg

‘Als er een oplossing is met dieren dan grijp ik die graag aan. 
De toeschouwer identificeert zich in een beeld makkelijker 
met een dier dan met een persoon, die al snel een bepaalde 
gelijkenis heeft.’ Stefan Glerum

‘Het ligt heel erg aan waar het is; in een woonwijk is dat heel 
anders dan bij een stadhuis. In een heel sociale woonwijk 
moet het misschien niet te abstract zijn, daar kan je meer 
bereiken door iets anders te doen. Het is wel toegepaste 
kunst.’ Stang Gubbels

‘In de openbare ruimte is een uitwerking noodzakelijk 
die een visuele toegankelijkheid garandeert zonder 
voorkennis van de inhoud. Dat betekent dat een werk op 
een vanzelfsprekende manier, zoals bij decoratie, deel moet 
uitmaken van een architectonisch geheel. Of dat het visuele 
aanknopingspunten vindt in een associatieve verwijzing 
of visuele theatraliteit (zoals bij dynamische lichtwerken. 
Het achterhalen van de inhoud is voor een (dood) enkele 
geïnteresseerde mogelijk op dezelfde manier als in vrij werk.’ 
P. Struycken

‘Het is leuk als het er in eerste instantie toegankelijk 
uitziet, maar dat je dan nog meer lagen tegenkomt, langer 
moet kijken, iets kan ontdekken. Ik vind dat het wel in één 
keer goed zichtbaar moet zijn, maar dat het dan drie lagen 
van betekenis heeft.’ FARO Architecten

‘Voor een deel vind ik toegankelijkheid heel legitiem, je 
moet wel rekenschap geven aan de burger. Hoe richt je 
je proces in, je moet niet perse doen wat de bewoners 
vragen, maar wel communiceren waar de rijkwijde zit. Het 
legitimeren. Er moeten tegelijkertijd ook wel uitspraken 
gedaan mogen worden. Dat moet niet overal; met iets wat 
alleen het vakgebied mooi vindt, daar moet je niet iedereen 
mee vermoeien (het mag er dus wel in zitten, je hoeft het 
alleen niet zo uit te dragen).’ MMX-Architecten 
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Participatie
Kunstenaars worden door gemeenten vaak ingeschakeld 
om lelijke of saaie plekken in (nieuwbouw)wijken te 
verrijken met kunstwerken die een ‘prikkelende’ invloed 
op de gebruikers moeten hebben. Naast dat het moet 
‘opleuken’, moet het ook vaak de buurt verbinden, 
eventueel iets over de historie onthullen en iets eigens, iets 
unieks aan de buurt toevoegen. 
Buurtbewoners willen, áls ze al kunst willen, vaak 
functionele kunst, bijvoorbeeld iets dat mensen bij elkaar 
brengt (sociaal) of dat de wijk veiliger maakt (praktisch). 
Dit blijft een lastig aspect van het werk van de toegepast 
kunstenaar. Lang niet iedereen zit op kunst te wachten - 
maar als het er eenmaal staat of hangt, wil niemand het 
kwijt. 

Om buurtbewoners erbij te betrekken is ‘participatie’ de 
afgelopen decennia er in verschillende vormen geweest. 
Van actief mee-ontwerpen en mee-schilderen (denk aan 
de schuttingen) tot meepraten, meedenken, het kiezen van 
de kunstenaar of het kiezen van het kunstwerk. In de tijd 
dat bewoners actief mee moesten ontwerpen, bedacht ik 
vaak een format of raamwerk waarin bewoners een deel 
van de beeldinhoud konden aandragen, zonder dat ik de 
regie verloor. Dit leidde in mijn geval bijvoorbeeld tot een 
bakstenen letterbak vol aluminium silhouetten, gedeeltelijk 
aangedragen door bewoners. Een ander voorbeeld 

is de fantastische vondst van Loes ten Anscher door 
vingerafdrukken van bewoners te gebruiken. Toch beperkt 
deze vorm van participatie de kunstenaar flink. Het leidt 
soms tot ‘excuuskunst’ die zonder de eis van participatie 
wellicht een veel interessanter beeld had gegeven. 

Het opleggen van participatie vereist ook een 
gemeenschap die wil meewerken en representatieve 
afgevaardigden. Wanneer aan deze beide voorwaarden 
wordt voldaan (een goed raamwerk en een meewerkende 
gemeenschap), ontstaat wel een werk wat door bewoners 
op handen gedragen wordt. Ook als bewoners verhuizen, 
blijf het verhaal zijn werk doen. Dat bewoners meewerken 
aan het proces is vaak belangrijker dan het één op één 
terugzien van de geleverde input. 

Er is hierin een extreem voorbeeld: het rotonde-kunstwerk 
dat Hans Aarsman en reclameman Erik Kessels voor 
Lopik bedachten. Ondernemers van het naastgelegen 
bedrijventerrein mochten meedenken over de kunst 
en maakten twaalf miniaturen. De ontwerpen werden 
vervolgens verguld en in een dichte kist gestopt en 
begraven. Alleen een verlichte pijl met de tekst ‘het goud 
van Lopik’ wijst aan dat de vergulde schaalmodellen in de 
grond zitten. 
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Ideale model
Het is vaak moeilijk om bewoners te motiveren. Op 
informatieavonden is de opkomst klein. De kunstenaar 
moet ze er soms bij de haren bijslepen. De laatste jaren 
wordt daarom vaak voor een nieuw model gekozen; 
bewoners mogen stemmen op ontwerpen. Soms is hun 
stem doorslaggevend, soms medebepalend. Ook dit model 
is niet ideaal; veelal gebeurd het delen van de ontwerpen 
en stemmen online. Het is dan vaak de kunstenaar met de 
meeste vriendjes die wint. Het kan wel interessant zijn om 
via sociale media feedback te verkrijgen.
Maar ook dan geldt, dat het serieus verdiepen in en 
beoordelen van de voorstellen al gauw teveel tijd kost, 
waardoor impulsief wordt gekozen en gereageerd. Dit 
terwijl kunst in de openbare ruimte juist niet draait om 
een eerste indruk, maar om iets wat jaren moet blijven 
intrigeren - of op zijn minst, niet storen. 
  
Ik denk dan ook niet dat je bewoners moet vragen wat 
voor kunst ze willen en/of dat ze mee moeten ontwerpen. 
Een kunstenaar moet zelf ook eerst de plek en bewoners 
doorgronden voor hij weet welk werk er past. Dat is al 
een hele opgave. Van de kunstenaar wordt soms erg veel 
welzijnswerk verwacht, wat los van dat dit een specialisme 
op zich is, soms ook teveel leidt tot compromiskunst.
Participatie is wel essentieel om elkaar te leren kennen 
en uit te wisselen, een kunstenaar moet toetsen wat 

bewoners aanspreekt, maar participanten moeten niet gaan 
ontwerpen. Een bewoner kent de locatie wel, maar is niet 
gespecialiseerd in toegepaste kunst.
     
Dat zou pleiten voor het ‘oude’ model: een kleine 
representatieve buurtcommissie, die nauw betrokken 
wordt bij de keuze van de kunstenaar, het bepalen van de 
thematiek van de opdracht en het verloop van het proces. 
Daarbij moet zowel de opdrachtgever als de kunstenaar 
zich goed verdiepen in wensen van bewoners en de plek. 
In een ideale wereld zou het proces er zo uit moeten zien: 
opdrachtgever en kunstenaar voelen zich representant 
van de gebruikers, wier behoeften zij onderzoeken. De 
verantwoordelijkheid voor de te nemen beslissingen ligt in 
dit geval bij de opdrachtgever; niet bij de gebruikers. 

De gebruiker denkt in dit model mee, wordt waar nodig 
geconsulteerd en in alle fasen van het proces van de 
noodzakelijke informatie voorzien. Een goed ontwerp wordt 
door de gebruiker omarmd en ‘zorgt’ er in het positieve geval 
ook voor. Dat ‘zorgen voor’ is iets wat bij opdrachtgevers 
vaak blijft liggen. Dit zou je kunnen opvangen door als 
opdrachtgever bij oplevering twee inwoners als voogden te 
benoemen. Bewoners zien als eerste wanneer er iets mis 
is met een werk en zouden dan direct de opdrachtgever 
kunnen informeren. Dit draagt bij aan de betrokkenheid na 
oplevering en toezicht op onderhoud.



‘‘ ‘‘

44 45

‘Bij de kunst voor de Noord-Zuidlijn kregen de toekomstige 
metrogebruikers de gelegenheid op diverse manieren hun 
mening over de schetsontwerpen te geven. 
Een adviescommissie en het stadsbestuur maakten – mede 
op basis van die reacties – de uiteindelijke keuze.’ 
Onno van den Muysenberg 

‘Het is goed om met bewoners te communiceren, maar dat 
betekent niet dat ze moeten beslissen. Neem ze mee in het 
proces. Meenemen niet negeren. Informeren.’ Machiel Spaan

‘Kijk naar zelfbouw, daar zijn ook heel goede dingen 
uitgekomen. Misschien moet je wel een andere doelgroep 
vragen dan alleen architecten, zodat je uitdaagt om andere 
samenstellingen te generen dan het klassieke traject. Vraag 
bijvoorbeeld eens advocaten of kunstenaars.’ 
MMX-Architecten 

‘Het gaat om wat men in België zo mooi sociaal-artistiek 
werk noemt; met op de ene pool het sociale en op de andere 
het artistieke. Het is de kunst om als kunstenaar zoveel 
mogelijk in het midden te blijven zodat de balans goed is. 
Vandaar dat ik graag met een helder format werk, waarbij 
ik ruimte geef voor het sociale, maar controle hou op het 
eindbeeld.’ Loes ten Anscher

‘We leggen graag verbanden voor de buurt.’ Atelier NL

‘Het moet vooral niet de dwingend zijn, soms kan je er iets 
uithalen.’ Boris Tellegen

‘Ik vind het echt leuk om iets te maken wat ergens 
thuishoort, en dan zoek je naar dat thuis wat is dat dan.’ 
Machiel Spaan

‘Je hebt een grote verantwoordelijkheid, mensen moeten er 
wel in wonen. Uiteindelijk moeten we niet vergeten voor wie 
we het doen, je doet het voor mensen.’ Heren 5 Architecten 

‘Mensen kiezen vaak wat ze al kennen, dan kom je nooit 
vooruit. De kunstenaar zou het verhaal moeten toelichten 
aan de bewoners, dat helpt voor de acceptatie.’ 
Van Bergen Architectura

‘Bij transformatie van een gemeenschap werkt het vaak 
beter en/of is het noodzakelijker.’ Heren 5 Architecten 

‘Ik vind het wel interessant als je ze erbij betrekt, om uit 
te vinden wat ze willen, dan wordt het hun ding, dan gaan 
ze het omarmen. Ik zou ze niet mee laten ontwerpen, 
misschien wel laten kiezen uit twee voorstellen en 
meenemen in het proces. Bijvoorbeeld wanneer de 
kunstenaar iets met konijnen gaat doen dan ga je ook 
konijnen tekenen maar die gebruik je niet in het eindwerk, 
daar maak je een tentoonstelling mee.’ Stang Gubbels
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‘Samenwerken met bewoners is belangrijk maar niet een 
heilig doel. Ik beschouw het als een middel waar ik met 
liefde gebruik van maak, binnen wat ik noodzakelijk acht 
voor de totstandkoming van mijn werk. Het is laveren 
tussen allerlei belangen. Ik stem mijn werken af op de 
doelgroep en ik wil de doelgroep leren kennen, als het 
mogelijk is. De wederzijdse betrokkenheid die dat met 
zich meebrengt ervaar ik als een belangrijke meerwaarde. 
Met sociale kunstwerken (dat je oplossingen moet 
aandragen voor sociale problemen) heb ik grote moeite. 
Kunst(toepassingen) in de openbare ruimte moeten, vind ik, 
daar verre van blijven. Milou van Ham

‘Ik vind het goed dat de buurt vanaf het begin erbij 
betrokken wordt om ermee kennis te maken. Ik ben wel 
voor buurtparticipatie. Als je het kan gebruiken komt het 
ten goede van het kunstwerk. Als het een invuloefening 
is, hoef je de kunst er niet voor in te zetten. De kunstenaar 
is geen ‘problem solver’. Je kan ook luisteren naar de 
betrokkenen. Kijken en reageren.’ Martijn Sandberg

‘In mijn praktijk is toelichting naar gebruiker(s) toe 
vanzelfsprekend. Bij een bepaald type opdracht leidt dat 
tot participatie of is die zelfs noodzakelijk. Bv bij het maken 
van een palet voor kleurgeving, met aantallen kleuren 
tussen de ca. 18 en > 400, voor interieur of exterieur of van 
producten. Ik garandeer de visuele samenhang tussen de 

kleuren, maar laat de keuze in de toepassing op basis van 
sfeer, smaak of functionaliteit over aan de gebruiker(s). 
Soms wordt één gebruiker verantwoordelijk, bv een 
binnenhuisarchitect, soms, zoals in een kantoor, iedere 
afzonderlijke gebruiker van zijn ruimte.’ P. Struycken

‘De gebruiker kan op een juiste manier betrokken worden 
door hem uit te nodigen. Die uitnodiging moet aansluiten 
bij zijn alledaags vermogen tot oordelen. Dat alledaags 
vermogen wordt ingegeven door cultuur. Cultuur is wat 
mensen gezamenlijk vinden. De opdrachtgever heeft 
hierin ook een taak. De opdrachtgever moet zijn opdracht 
(soms in overleg met mij) geschikt maken voor deelname 
van gebruikers.’ Inhoudelijk kan een gebruiker niet 
meebeslissen. Dat is het domein van de kunstenaar. De 
architect / opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze 
van de kunstenaar. Hij doet dat eventueel in overleg met 
oordeelkundige gebruikers / buurtbewoners.’ P. Struycken

‘Ik ben er geen voorstander van dat mensen volledig 
inspraak hebben in het ontwerp. Wat ik goed vind aan 
participatie is dat het wederzijdse betrokkenheid genereert. 
Soms willen bewoners echt zelf kunst, hebben het 
geïnitieerd, dan werk je vanzelfsprekend met ze samen. 
Het liefst wil je een opdrachtgever en gebruiker die oprecht 
gemotiveerd kunst willen. Ik vind weerstand heel lastig. Ik 
wil het niet door hun strot duwen.’ Milou van Ham
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Spaarndammerhart
Korth Tielens Architecten, Marcel Lok Architects & Martijn 
Sandberg
Locatie: Amsterdam
Opdracht: Heijmans Vastgoed / Eigen Haard
Oplevering: 2020
Beeld: MWA Hart Nibbrig, Peter Cuypers, Dennis De Smet

In de Spaarndammerbuurt te Amsterdam, de wijk vermaard 
om de architectuur en beeldende kunst van de Amsterdamse 
School, ontwierp Korth Tielens Architecten in samenwerking 
met Marcel Lok Architects en DS Landschapsarchitecten het 
woonblok Spaarndammerhart. 
Martijn Sandberg heeft, geheel in de traditie van 
de Amsterdamse school, diverse geïntegreerde 
kunsttoepassingen ontworpen. Van de subtiele sculpturale 
huisnummers tot teksten die je omringen. 
Via de drie gewelfde poorten met de raadselachtige beeldtaal 
‘anno 1917’, ‘anno 2020’ en ‘anno 3025’, betreedt je ‘De Oude 
Weg Naar De Nieuwe Tijd, De Nieuwe Weg Naar De Oude Tijd’ 
ingelegd in de bestrating van het binnenhof. 
De verbijzonderingen van Sandberg maken de relatie met de 
historische panden in de wijk voelbaar. Ze laten je nadenken 
over het begrip tijd.

Voorbeeldproject #5

https://korthtielens.nl/architecture/spaarndammerschoollocatie/%20
https://www.marcellok.nl/
http://msandberg.nl/text.php%3Fkunstwerkid%3D476%26lang%3Dyes
http://msandberg.nl/text.php%3Fkunstwerkid%3D476%26lang%3Dyes
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Opdrachtgeverschap en bemiddelaars

Een opdracht wordt natuurlijk sterk bepaald door de 
input en wensen van de opdrachtgever. Tegelijkertijd zal 
een toegepast kunstenaar de opdracht waar nodig willen 
herdefiniëren. Dit vraagt om ruimte en dialoog met de 
opdrachtgever.

Bij geïntegreerde kunst in de architectuur heb je 
niet altijd één duidelijke opdrachtgever. Soms is dit 
het architectenbureau zelf, maar vaak is er ook een 
ontwikkelaar en soms ook nog een kunstadviseur/ 
bemiddelaar bij betrokken. 

De kunstadviseur /bemiddelaar draagt geschikte 
kunstenaars aan, helpt de opdracht te definiëren, 
bemiddelt tussen de diverse partijen en verzorgt vaak de 
fondsenwerving.

De ontwikkelaar houdt zich inhoudelijk meer op de vlakte, 
luistert naar de kunstadviseur en/of speelt dit door naar de 
gekozen architect. Idealiter wordt de architect betrokken 
bij de keuze van de kunstenaar. Vaak komen de architect 
en de kunstenaar er samen dan inhoudelijk wel uit. Een 
goede opdrachtgever zorgt ook voor een goede afwikkeling 
van de opdracht met een gezamenlijke oplevering en een 
publicatie van het eindresultaat.

Veel kunstopdrachten in opdracht van gemeenten zijn 
heel anders opgezet en worden als omslachtige processen 
ervaren, met teveel betrokkenen. De kunstopdrachten 
direct in opdracht van architecten en/of ontwikkelaars 
worden veelal juist als heel plezierig ervaren: meer to the 
point, er worden sneller knopen doorgehakt. Ook dit pleit 
weer voor meer directe samenwerking tussen architecten 
en toegepast kunstenaars.
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‘De architect zou het creatieve aanspreekpunt moeten 
zijn en de ontwikkelaar over het budget, anders zitten we 
op elkaars stoel. Bij kunst vindt iedereen er wat van en de 
discussie van mooi en lelijk moet je zien te vermijden.’ 
Van Bergen Architectura

‘Een ontwerper kan over processen nadenken, kunst is niet 
alleen invulling, de kracht zit in een veel eerder stadium. Het 
bedenken van de kaders.’ Atelier NL

‘Soms zijn er heel bepalende opdrachtformuleringen, soms 
zijn ze juist zo algemeen en vaag dat je vermoedt dat er geen 
visie is. Goed opdrachtgeverschap is misschien wel een 
vak, in ieder geval een taak die niet iedereen zomaar kan 
uitvoeren.’ Milou van Ham

‘De kunst was een eis van de gemeente. De hoofdarchitecten 
waren wel geïnteresseerd maar niet de projectarchitecten / 
projectleiders, dat maakte het lastiger.’ Chris Kabel

‘Een goede opdrachtgever wil echt een kunstwerk. 
Faciliteert op een efficiënte manier de route die genomen 
moet worden om het werk te ontwikkelen en realiseren. Is 
kritisch. Denkt na over de inpassing, ook qua bewoners. En 
organiseert ook een feest na de oplevering.’ Milou van Ham

‘Er is met materialen veel meer mogelijk dan je zou denken,
 

er wordt door opdrachtgevers / architecten te weinig risico 
genomen.’ Chris Kabel

‘Je hebt iemand nodig die de vertaling kan maken 
tussen kunstenaar en opdrachtgever. Bij een ervaren 
kunstenaar is het minder van belang. Als je de kunst 
integraal in de architectuur wilt toepassen is het wel 
goed een ‘kunstadviseur’ te hebben die de opdrachtgever 
vertegenwoordigd .’ Machiel Spaan

‘Een goede kunstadviseur heeft kennis van zaken en een 
uitgebreid netwerk en, is goed in casting’ 
Korth Tielens Architecten

‘Ik heb liever dat er geld naar de kunstenaar gaat dan naar 
de bemiddelaar.…het gaat om de kunst!’ 
Heren 5 Architecten 

‘Ik heb een agent, soms is dat heel fijn als er een buffer 
tussen zit, maar één op één werkt beter, dan hoor je het 
verhaal direct van de klant. Het eerste telefoongesprek , 
daar zit zo vaak de kern in, later mis je vaak de essentie.
Gemeenten zijn geen heldere klanten/ hebben geen 
eenduidige wensen.’ Stang Gubbels
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Centre Céramique
Kinkorn Tilburg & Stang Gubbels
Locatie: Maastricht
Opdracht: Gemeente Maastricht
Oplevering: 2021
Beeld: H. Vlassink & Mike Bink

Het Centre Céramique is een multifunctioneel gebouw 
in Maastricht, ontworpen door Jo Coenen. 
Het herbergt onder andere de stadsbibliotheek en diverse 
expositieruimtes. Het interieur is onlangs geheel vernieuwd 
door Kinkorn.
Stang Gubbels tekende de geschiedenis van Maastricht in 
een hekwerk van 64 meter lang rondom de vide. Op de 44 
panelen van lasergesneden staal vind je de Romeinen tot 
eigen verzinsels, ruiter op hert, st. Servaas, de Mosasaurus, 
keramiek, Napoleon, de engel van Maastricht, rare vogels en 
snuiters en nog veel meer. Door het gebouw heen vind je nog 
allerlei andere objecten van ‘huiskunstenaar’ Stang.
Met het werk van Stang heeft het Centre Ceramique 
een heel herkenbare en eigen signatuur gekregen.  

Voorbeeldproject #6

https://kinkorn.com/en/projects/centre-c%25C3%25A9ramique/
https://stang.nl/post/669090135627939840/voor-centre-c%25C3%25A9ramique-in-maastricht-tekende-stang
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Pitches, tenders en prijsvragen

Een goed ontwerp begint bij een goede samenwerking 
en maakt voortschrijdende inzichten mogelijk tussen 
opdrachtgever en uitvoerders. Helaas worden er steeds 
vaker meervoudige opdrachten voor kunstenaars 
uitgeschreven waar alles van te voren wordt vastgelegd, 
net zoals bij de tenders voor architecten. Een pitch 
voor een kunsttoepassing an sich maakt integratie in 
de gebouwde ruimte nog lastiger. Bij een meervoudige 
opdracht is het uitwisselen en sparren met de 
opdrachtgever en/of architect heel beperkt, zo niet 
onmogelijk. Dit staat echte samenwerking in de weg. Een 
kunstenaar kan zich in zo’n geval veel minder kwetsbaar en 
open opstellen, dingen uitproberen en vragen. 

Wanneer ik als ik als enige de opdracht heb, voel ik tevens 
wederzijds meer persoonlijke commitment. Het gegeven 
vertrouwen daagt me enerzijds nog meer uit, maar geeft 
ook ruimte. Waar kunst en architectuur verweven wordt 
zou een kunstenaar niet in een competitie voor de architect 
moeten werken. Alhoewel ik in het algemeen geen 
voorstander ben van pitches en tenders, kan ik met wel 
voorstellen dat een architect en een kunstenaar samen als 
team meedoen aan een tender. 

Het vragen om gratis voorstellen onder het mom 
‘prijsvraag’ vind ik broodroof en een onderschatting van 
het vak. Alleen voor beginnende kunstenaars die nog 
werkervaring moeten opdoen is zo’n opzet geoorloofd. Het 
tegendeel -een waslijst aan ervaring- wordt echter vaak 
gevraagd. Uit nood zijn er nog diverse kunstenaars en of 
architecten die hier toch aan mee doen. 
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‘Voor kunstenaars (en architecten) is het concept of het 
idee als het ware je handelswaar. Ik vind niet dat je voor 
een selectie zomaar allemaal schetsontwerpen kan vragen. 
Een pitch zou ook een gesprek kunnen zijn i.p.v. een 
ontwerp.’ Korth Tielens Architecten

‘Dialoog is heel belangrijk bij een pitch, maar bij een 
aanbesteding moet alles volgens de norm gaan. Alles wat 
daarbuiten valt, ook wat veel beter is, valt weg.’ Chris Kabel

‘De architect / opdrachtgever dient, al of niet met 
deskundige assistentie, zijn huiswerk te doen en zich op 
de hoogte te stellen van werk en mogelijkheden van een 
kunstenaar voor het type werk van zijn gading. 
Meervoudige opdrachten zijn alleen geschikt wanneer de 
opgave dermate specifiek is dat die voor iedere genodigde 
kunstenaar ongekend gecompliceerd is. Voor een minder 
specifieke opdracht zijn er altijd geschikte kunstenaars 
te vinden. Om daarvoor een meervoudige opdracht uit te 
schrijven betekent nodeloos werk laten verrichten. Iedere 
geschikte kunstenaar zal immers een goed werk kunnen 
maken. Het wordt in het geval van een meervoudige 
opdracht anders een kwestie van ‘smaak’ welke 
kunstenaar de uitvoering mag doen. Het probleem van 
‘smaak’ dient de architect / opdrachtgever voorafgaand op 
te lossen door zijn keuze van een kunstenaar.’ P. Struycken

‘Open prijsvragen en publiceren van denkbeelden, 
ongehonoreerd, zijn nuttig en noodzakelijk om je als 
kunstenaar kenbaar te maken. In opdracht, om een 
architect / opdrachtgever van ‘ideeën’ te voorzien zijn 
ze uit den boze om dezelfde reden als een meervoudige 
opdracht.’ P. Struycken

‘Het is lastig in te schatten wat de opdrachtgever echt voor 
ogen heeft. Als je de enige bent is dat wel het allerfijnste, 
want dat weet je dat ze je echt willen, dat geeft heel veel 
vertrouwen. Open prijsvragen verpesten de markt. Een 
gemeente kan dat niet maken.’ Milou van Ham
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De Schrijversbuurt 
FARO Architecten, Milou van Ham & Tsead Bruinja 
Locatie: Leiden
Opdracht: Portaal Leiden
Oplevering: 2012
Beeld: I See For You © Föllmi Photography

De nieuwbouwwijk die FARO Architecten ontwierp voor 
De Schrijversbuurt te Leiden is een hedendaagse interpretatie 
van de 19e eeuwse architectuur. Ze wordt gedomineerd door 
grote horizontale gootelementen als verwijzing naar het 19e 
eeuwse lijstwerk. Hierop prijken nu poëtische zinnen, die met 
de woningen mee door de wijk slingeren. Hoe je ook door de 
buurt loopt, de zinnen zijn steeds schakelbaar. 
Kunstenaar Milou van Ham bedacht samen met de dichter 
Tsead Bruinja de teksten. De letters, die in samenwerking met 
Moniek Driesse zijn ontwikkeld, zijn in één aaneengesloten lijn 
‘geschreven’. De lettervorm refereert aan de hoek waarin de 
daken zijn geplaatst. 
Door deze unieke beeldtaal is de wijk letterlijk aan 
elkaar geschreven. Het wandelen door de straten 
voelt alsof je door een gedicht loopt. Met een 
doordacht ontwerp en mooie uitvoering is op relatief 
eenvoudige wijze iets heel bijzonders gemaakt. 

Voorbeeldproject #7

https://faro.nl/projecten/nicolaas-beetsstraat/%20
https://www.milouvanham.com/portfolio-item/zigzag-glimlach/%20
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Initiatief en mogelijkheden

Er moet de komende tijd heel veel gebouwd worden. 
Hoe krijgen we weer een gebouwde omgeving die tot 
de verbeelding spreekt? Waar liggen de kansen en 
mogelijkheden voor meer toegepast kunst? En wie zou wat 
moeten doen? 

Onderwijs
Het integreren van kunsttoepassingen is meestal geen 
onderdeel van het lesprogramma. Op academies zouden 
meer samenwerkingsprojecten geïnitieerd moeten worden. 
Kunst-, design- en architectuurafdelingen werken nog 
maar weinig samen. En dat terwijl ze zoveel raakvlakken 
hebben en voor elkaar kunnen betekenen.
Afgelopen najaar mocht ik lesgeven tijdens de kunstweek 
die de TU Delft bouwkunde voor het eerst organiseerde; 
een week lang kregen alle eerstejaars les van een 
(toegepast) kunstenaar, over de betekenis van een locatie. 
Het was een heel waardevolle week. Tegelijkertijd schrok 
ik ervan hoe groot het verschil soms was in benadering 
tussen de ‘kunst’ en de ‘architectuur’ docent over 
bijvoorbeeld de betekenis van een plek. De architect 
benaderde de plek aan de hand van het programma van 
eisen, de kunstenaar startte met de eigenschappen van de 
plek.

Cultuurfondsen
Ook cultuurfondsen zouden interdisciplinaire 
samenwerking meer kunnen stimuleren, bijvoorbeeld 
door het actief uitschrijven van een matchingsregeling 
waarbij het honorarium door het fonds wordt betaald. 
Soms wordt er ook te weinig gebruik gemaakt van 
fondsenmogelijkheden door commerciële partijen. Het 
aanvragen kost teveel tijd of is te onzeker om op te 
bouwen. 

Ontwikkelaars
Sommige ontwikkelaars zien toegepaste kunst als hèt 
middel om zich te onderscheiden en tenders te winnen en 
integreren kunst vanaf dag één in hun project. Anderen 
geven een kunstwerk ‘cadeau’ bij oplevering van een wijk 
(veelal losse werken in de ruimte). Helaas hebben lang 
niet alle ontwikkelaars deze ambitie, of de kennis of het 
netwerk in huis om kunst toe te passen.

Overheid
De gemeente wordt vaak genoemd als de partij die 
toegepaste kunst kan stimuleren.
Onder andere door haar mee te nemen in de bouwenvelop 
en onderdeel te maken van tenders. Niet alleen bij 
woningbouw, maar ook bij publieke gebouwen. Zo was het 
lange tijd gebruikelijk om kunst te integreren bij scholen. 
Omdat het bouwen van scholen financieel al een hele 
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uitdaging is, moet hier wel apart geld voor gereserveerd 
worden. Bij scholen hoort ook het schoolplein. De 
kunsttoepassing zou bijvoorbeeld ook een bijzonder 
speelobject kunnen zijn. 
Het gaat immers om de verbijzondering van de gehele 
gebouwde ruimte, de inrichting van de openbare ruimte 
hoort daar ook bij. Denk daarbij ook aan bruggen, 
bestrating, bijzonder hekwerk, openbare verlichting etc. 
De afgelopen tijd is dit in grote mate gestandaardiseerd om 
‘verrommeling’ tegen te gaan. Zolang de kunsttoepassing 
echter zorgvuldig ontworpen en geïntegreerd is, is dit niet 
aan de orde.
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‘Wij initiëren kunsttoepassingen in onze ontwerpen vaak, 
maar proberen de opdrachtgever ook te overtuigen kunst in 
opdracht te geven, liefst voordat we hier zelf in investeren.’
Korth Tielens Architecten

‘Zowel gebouwopdrachtgever als architect kan 
opdrachtgever zijn, wij hebben met beide constructies 
goede ervaring. Beide vormen hebben voor- en nadelen, 
geen duidelijk voorkeur.’ Neutelings Riedijk Architecten

‘Architecten kunnen de klant overtuigen wat kunst kan 
doen, zeker bij renovatie van oude gebouwen. En daarmee 
het gebouw van generiek naar specifiek brengen, naar een 
plan met een herkenbaar lokaal verhaal.’ 
Heren 5 Architecten 

‘Tenders zijn niet per se geschikt voor kunsttoepassingen. 
Opdrachtgevers willen eerst zeker zijn dat het gebouw er 
komt en dat het allemaal uit kan. In een te vroeg stadium 
worden ze nerveus. Tenzij de kunst echt past bij het verhaal 
van de tender. Als mensen het voor zich zien, het bijdraagt 
aan het verhaal en ze het in hun hart sluiten dan willen ze 
wel.’ Heren 5 Architecten 

‘Qua geïntegreerde kunstwerken kunnen we nog wel wat 
leren. Wij (mijn generatie architecten) is daarin ook niet zo 
in opgevoed.’ FARO Architecten. 

‘Verplicht op een opleiding dat ze in een opdracht met een 
kunstenaar moeten samenwerken.’ 
Thonik & MMX-Architecten 

‘Architecten moeten erom vragen, zeker in het voortraject 
als er nog niet bezuinigd hoeft te worden.’ 
FARO Architecten.

‘Als buurt kan je daarvoor zorgen, je kan het aanvragen bij 
de gemeente.’ Stang Gubbels

‘Door kunst altijd mee te nemen in je denken, ook 
bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van stedenbouwkundige 
plannen. Welke plannen zijn belangrijk voor de identiteit 
van een stad of plek en verdienen een verbijzondering?’ 
Neutelings Riedijk Architecten

‘De architect zou het initiatief kunnen nemen, maar 
misschien niet in het begin omdat opdrachtgevers dan 
soms terughoudend zijn. Tegelijkertijd is dat soms wel 
technisch noodzakelijk. De architect zal dan met een goed 
verhaal de opdrachtgever kunnen overtuigen voor een 
eerste investering.’ Heren 5 Architecten 

‘Alleen in de tenderfase worden handvaten aangereikt 
om iets extra te doen. Als je al een grondpositie hebt om 
ergens te bouwen, doet niemand iets voor extra kwaliteit. 
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‘De gemeente Amsterdam kan door erfpacht meer eisen 
stellen qua welstand.’ Thonik & MMX-Architecten 

‘Geef grond uit aan creatieve eindgebruikers. Je versterkt 
zo de creatieve sector, ze zijn zelfstandig. Je krijgt bouwers 
met meer liefde voor de vorm en het beeld, daarin zijn 
ze getraind. Je krijgt meer verantwoordelijkheid voor het 
gebouw. Ze geven meer identiteit aan het gebouw.’ 
Thonik & MMX-Architecten 

‘Een mogelijkheid zou zijn om bij het uitschrijven 
van de opdracht aan de architect, al een visie op het 
opnemen van beeldende kunst in het gebouw te vragen.’ 
Boekmanstichting

Het liefst zet men er dan catalogus woningen neer. Dus 
alleen binnen stedelijk gebied daagt de gemeente de 
markt uit om iets extra te doen. Kunst is meestal een 
ondergeschoven kindje, nu vaak een sluitpost.’ 
Hans van der Zant

‘Beleidsmakers met interesse in visuele cultuur.’ 
P. Struycken

‘De gemeenten die tenderen zijn de enigen die het kunnen 
stimuleren, zij hebben grond in handen.’ Hans van der Zant

‘Er zou een reservering moeten zijn voor kunst aan de 
voorkant, van de gemeente. Architect en kunstenaar 
moeten dat niet zelf integreren, dat is teveel gevraagd.’ 
Van Bergen Architectura

‘Ontwikkelaars hebben vaak niet de kennis in huis en 
weinig of geen ervaring om kunst toe te passen in hun 
projecten. Bij BPD hebben we een afdeling Kunst & Cultuur 
om dit te borgen. Hierdoor kunnen mijn collega’s een 
beroep doen op onze expertise op het gebied van kunst en 
cultuur.’ Sharon Oldenkotte-Vrolijk

‘De overheid kan het afdwingen. Welstand zou erom 
kunnen vragen.’ FARO Architecten.



‘‘

6160

Exposure
Van verschillende kanten hoorde ik dat er te weinig 
erkenning is van toegepaste kunst in de gebouwde 
omgeving. Er zijn weinig tot geen goede overzichten (online 
of in boekvorm) van hedendaagse kunsttoepassingen in 
de architectuur. Kunst in de architectuur draagt ook lang 
niet altijd een bordje met een naam van de makers. Het 
is niet altijd makkelijk voor architecten om een geschikte 
kunstenaar te vinden. We zouden meer moeten laten zien 
wat er allemaal kan.

In de pers krijgt een goed nieuw gebouw op zich wel 
aandacht, soms mede door het toepassen van kunst. Er zijn 
ook diverse architectuurprijzen. 
In de kunstwereld wordt toegepaste kunst echter nog 
teveel ondergewaardeerd, een kunstenaar is snel te 
commercieel en te weinig autonoom. Dit terwijl ‘Dutch 
Design’ wel weer een belangrijk paradepaardje is. Kunnen 
we toegepaste kunst in de architectuur niet hierop mee 
laten liften? Toegepaste kunst draagt immers ook bij aan 
de (inter)nationale culturele positie van een stad of land.
De kracht van het toepassen van kunst zou veel meer 
kunnen worden uitgedragen. Hetzij in speciale expositie of 
programmering (bv bij pakhuis de Zwijger). 

Financiering
Wie gaat die kunst dan betalen? Toegepaste kunst is 
relatief vaak goedkoop, zeker als je het vergelijkt met 
bouwbudgetten, terwijl de impact enorm kan zijn.
Wanneer een kunstenaar vroeg bij het ontwerp betrokken 
wordt, kan hij in samenspraak met de architect goed 
onderzoeken waar kansen liggen en wat haalbaar is. Vaak 
kan de kunstenaar met al aanwezige elementen spelen, 
waardoor extra materiaalkosten beperkt zijn.   
  
Een kunstenaar een schetsontwerp laten maken is 
iets waar je nooit op zou moeten bezuinigen. Met een 
schetsontwerp kan je voor een schijntje onderzoeken 
wat kunst kan betekenen voor je gebouw. Wanneer 
dit overtuigend is zijn de relatief lage kosten voor de 
uitvoering geen belemmering meer. Mocht de fee voor 
het schetsontwerp wel een belemmering zijn, dan kan ik 
me goed voorstellen dat de cultuurfondsen hier een rol 
in kunnen spelen. Voor de kosten van de realisatie is het 
afhankelijk van de aard van het project, of hier publiek geld 
voor kan worden aangevraagd.
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‘Gebiedsontwikkelaars zouden veel meer geprikkeld 
kunnen worden en de mogelijkheden gepresenteerd 
moeten krijgen.
Het is te vanzelfsprekend daarom valt het niemand op. 
We moeten zorgen dat er meer draagvlak is, dat er meer 
ambassadeurs zijn. We hebben meer exposure nodig.’ 
Milou van Ham

‘Het is best lastig een geschikte kunstenaar te vinden. Er is 
bijvoorbeeld niet een lijstje van 10 kunstenaars waarmee 
we aan de slag kunnen.’ FARO Architecten

‘Door architecten te enthousiasmeren en als vraag door 
opdrachtgevers en gebruikers. Het is een kwestie van 
cultuur. Gangmakers kunnen de culturele belangstelling 
voeden.’ P. Struycken

‘Kunstenaars zouden een database voor architecten 
kunnen opzetten.’ Loes ten Anscher

‘Kunstenaars zouden meer lezingen moeten geven aan 
(jonge) architecten over implementatie. Misschien moet de 
BNA het initiëren met een lezingenreeks.’ Loes ten Anscher

‘Op de grachtengordel hebben ze elkaar wel verschrikkelijk 
aangestoken om het zo mooi mogelijk te maken.’ Thonik 

‘Het bedrag voor kunst is relatief laag vergeleken met de 
kosten van het gebouw. Echt zo zonde om dat niet te doen, 
dan misgun je jezelf en de wereld zoveel.’ 
Korth Tielens Architecten

‘Bouwbudgetten zijn mega, als je kunst gelijk inpast is het 
niet duur.’ Machiel Spaan

‘Ze zouden de woningbouw de verhuurdersheffing moeten 
teruggeven bij het maken van een kunstwerk.’ 
FARO Architecten

‘Het gebouw wordt er echt meer waard van.’ 
Heren 5 Architecten 

‘De opdrachtgever moet de kunst betalen, de gemeente 
doet dat al indirect want als je kwaliteitseis hoog is, krijg je 
een lagere grondprijs.’ Hans van der Zant

‘De architect draagt de verantwoordelijkheid voor de 
organisatie en financiën, om te zorgen dat het kunstwerk 
gerealiseerd kan worden. De kunstenaar is artistiek 
verantwoordelijk. Architect en kunstenaar hebben samen 
de regie, een goede wisselwerking en samenwerking is 
essentieel voor het eindresultaat.’ 
Neutelings Riedijk Architecten



62

Huis Van Hendrik
Heren 5 Architecten & Boris Tellegen
Locatie: Haarlem
Opdracht: Ymere Ontwikkeling
Oplevering: 2013
Beeld: Willem Sluyterman van Loo, Bas Uiterwijk 

In de wederopbouwwijk Parkwijk te Haarlem ontwierp 
Heren 5 Architecten het woongebouw ‘Het Huis van Hendrik’. 
De kromming in de Bernhardlaan en van het buurblok waren 
de aanleiding voor de gevouwen vorm. 
Op de knik is een baksteen reliëf van zeven bouwlagen hoog 
van Boris Tellegen geïntegreerd. 
Boris Tellegen en Heren 5 Architecten hebben zich bij het 
ontwerp van het gebouw en het kunstwerk laten inspireren 
door de wederopbouw architectuur in Parkwijk, waarin kunst 
vaak op een vergelijkbare wijze in gebouwen werd verwerkt. 
Voor zowel de kunttoepassing als de rest van de gevel zijn 
dezelfde bakstenen in een palet van geel, grijs en blauwgroen 
gebruikt. Tellegen paste de stenen op een andere manier toe 
en maakte er een ruimtelijk grafisch spel van vlakken en lijnen 
mee. De schuine lijnen in het metselwerk verwijzen naar het 
achterliggende trappenhuis. Zelfs de ramen volgen mee in 
vorm. Gebouw en kunstwerk vormen zo elkaar. Bouwkunde is 
weer bouwkunst. 

Voorbeeldproject #8

https://heren5.eu/portfolio/huis-van-hendrik-haarlem/%20
https://deltainc.nl/projects/facade-2/
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Conclusie

Meerwaarde voor de openbare ruimte 
Toegepaste kunst draagt bij aan de kwaliteit en beleving 
van de openbare ruimte. Toegepaste kunst in de 
architectuur leidt tot trots, waardering, eigenheid en 
verbinding in een buurt, zelfs als het niet mooi wordt 
gevonden. Het is een lelijk ding, maar het is wel óns lelijke 
ding. Toegepaste kunst werkt als een aanknoopingspunt 
om je mee te verbinden. Verbinding moet overigens niet 
verward worden met te ver doorgevoerde participatie van 
bewoners en gebruikers, een fenomeen dat af en toe lijkt 
door te schieten naar maatschappelijk werk. Toegepaste 
kunst is een vak apart.

Meerwaarde voor de architectuur
De meeste architecten die ik sprak zien toegepaste kunst in 
hun werk als een grote meerwaarde. Kunstenaars hoeven 
niet aan alle technische eisen te denken en kunnen zo vrijer 
werken dan architecten. Toegepaste kunst zet de kijker op 
een subtiele manier aan het werk, en leidt tot nadenken en 
actief verhouden tot de omgeving en de architectuur.
Toegepaste kunst is dan ook niet te verwarren met 
architectonische noodgrepen, zoals willekeurig 
vormgegeven gebouwnamen of computer-gegenereerde 
stippenpatronen op balkons. Toegepaste kunst in 
de architectuur is geen lastminute toevoeging. Juist 

samenwerking vanaf het begin van een bouwproject leidt 
tot synergie die de afzonderlijke kunstvormen overstijgt. 
Die samenwerking is, ondanks de in het verleden én heden 
bewezen meerwaarde, nog steeds geen dagelijkse praktijk. 

Meerwaarde voor de kunst 
Niet alleen kan kunst veel betekenen voor de architectuur 
en onze openbare ruimte, de laatste twee kunnen ook 
veel betekenen voor de kunst. Toegepaste kunst in de 
gebouwde ruimte is een gebied dat de kunstsector te 
weinig benut. Niet in de laatste plaats omdat kunst in deze 
context toegankelijk is voor iedereen en zo een breed 
publiek kan bereiken. De kunst krijgt ook een andere 
context, een specifiek podium. De (toegepast) kunstenaar 
wordt gedwongen binnen bepaalde kaders te werken, 
ergens op te reageren. Zowel in schaal, als in verschillende 
typen licht en omstandigheden (zoals drukte en 
seizoenen), wordt het werk telkens anders ‘tentoongesteld’ 
en ervaren te midden van de samenleving. Wat ik ook vaak 
hoorde is dat de kunstenaar nog hogere eisen stelt aan 
werk in de publieke ruimte, dan aan werk voor particulieren 
of galeries. Werk in het openbaar brengt immers een grote 
verantwoordelijkheid met zich mee; iedereen heeft er een 
mening over en het werk blijft jaren staan. 
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Nawoord

Wat begon met een persoonlijk onderzoek naar de 
synthese tussen kunst en architectuur, mondde uit in dit 
document. Het onderzoek voerde me langs architecten, 
kunstenaars, adviseurs, projectontwikkelaars en 
deskundigen, die ik zeer dankbaar ben voor hun tijd 
en inzicht. Zij (of wij, want ik reken mezelf ook tot de 
beroepsgroep) zijn degenen die de wereld in belangrijke 
zin vormgeven. Niet alleen voor onszelf maar ook voor de 
toekomstige generaties die zich vormen in de openbare 
ruimte. Dat is een grote verantwoordelijkheid, ook -of 
misschien juist- in een tijdsgewricht waarin de geborgen 
samenleving zo wankel is. Ik hoop dat we op onze manier 
kunnen bijdragen aan een mooiere wereld.
De mensen die ik sprak waren allen overtuigd van de kracht 
van verbeelding. Laten we nog meer bouwers inspireren!
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De Nederlandsche Bank
 Marius Frans Duintjer & Peter Struycken
Locatie: Amsterdam
Opdracht: De Nederlandsche Bank
Oplevering: 1979

Tot voor kort stond rondom De Nederlandse Bank een 
hekwerk. Het hekwerk was in eerste instantie grijs 
geschilderd. Omdat het gebouw in de jaren zeventig al kampte 
met haar impopulaire verschijning werd kunstenaar Peter 
Struycken gevraagd voor de inpassing van een werk in de 
geometrische raster structuur van het hek. 
In een virtuele drie-dimensionale kleurruimte, gevuld met 
twee kleuren, bepaalde hij de vier zijden van het hekwerk 
rondom het gebouw als één geheel. Bij uitvoering werd ieder 
rastervak in de diepte óf licht óf donker geschilderd. 
Hierdoor ziet men, als men recht voor een stuk hekwerk staat, 
alleen de grijze voorzijde. Als men even schuin wegkijkt, ziet 
men pas de lichte en donkere figuratie. 
Vanuit elke kijkrichting heeft het werk een andere beleving. 
Nu de bescherming niet meer nodig is, is het enige mooie stuk 
van De Nederlandse Bank verwijderd. Een groot gedeelte van 
het hekwerk is straks te bewonderen in een nieuwe opstelling 
als omheining van een natuurtuin in het landschapspark Mien 
Ruys te Bergeijk. 

Voorbeeldproject #9

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hekwerk_De_Nederlandsche_Bank
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Aanbevelingen

- Zet kunstopdrachten uit in het begin van een bouw- of 
renovatieproces, benut de ogen en manier van denken van 
de kunstenaar in de breedste zin.

- Verplicht kunsttoepassingen in de bouwenvelop.

- Vraag niet teveel participatie in de vorm van welzijnswerk 
of cultuurmakelaarschap van de toegepast kunstenaar/
ontwerper, dat is een vak apart.  

- Verdiep je grondig in de buurtbewoners en hun wensen. 
Bedenk hoe je ze kan meenemen in het proces. Organiseer 
een goede informatievoorziening naar de buurt, selecteer 
een adviescommissie met geëngageerde buurtbewoners 
die betrokken wordt bij het hele proces en selecteer 
‘adoptie’bewoners bij oplevering. 
 
- Laat partijen die met elkaar moeten werken elkaar kiezen; 
geef keuze op basis van portfolio’s en gesprekken.
  
- Schrijf alleen meervoudige opdrachten/tenders uit waarin 
kunstenaars in teamverband met een architect strijden. 
Indien de keuze voor de architect al vaststaat, kies dan 
samen voor één kunstenaar. Zo maak je een dialoog mogelijk 
tussen opdrachtgever, architect en kunstenaar. 

- Behoud ruimte in de opdracht om elkaar te vinden en te 
ondervragen. Zorg dat de kunstenaar niet teveel in een 
hoek wordt geduwd. Betrek waar mogelijk de kunstenaar/ 
ontwerper bij de opdrachtformulering en het vinden van de 
locatie(s). Maak geen invuloefening.
     
- Het doel is gezamenlijk, wat van wie komt is niet belangrijk. 
Werk samen. Kom van je voetstuk en wees niet bang om de 
dialoog aan te gaan. Kunst schuurt soms, met een reden. 
Dat kun je uitleggen. Begrip leidt tot waardering.     

- Maak zoveel mogelijk onderhoudsvrij werk, en pleeg 
onderhoud waar nodig. Verwijder of renoveer in slechte staat 
verkerend werk. Maak hier vooraf afspraken over. 
     
- Promoot toegepaste kunst m.b.v. diverse media en 
symposia. Verleid bouwers tot het toepassen van kunst.
     
- Stel een prijs in voor toegepaste kunst, eventueel vanuit 
de industrie; bijvoorbeeld een speciale subcategorie 
‘kunsttoepassing ‘ bij de Brick awards van Wienerberger, of 
een Steel Award.

- Maak toegepaste kunst onderdeel van het onderwijs bij 
de verwante disciplines als Beeldende kunst, (landschaps)
Architectuur en Stedenbouw, organiseer gezamelijke 
opdrachten.
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Met dank aan:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

Machiel Spaan - M3H Architecten

Coen Kampstra - Faro Architecten

Arjan van Ruyven - MMX-Architecten 

Michiel Riedijk - Neutelings Riedijk Architecten

Merijn de Jong - Heren 5 Architecten

Gus Tielens - Korth Tielens Architecten

Michael Van Bergen - Van Bergen Architectura

Nadine Sterk - Atelier NL 

Thomas Widdershoven - Studio Thonik

Chris Kabel

Milou van Ham 

Loes ten Anscher

Martijn Sandberg

Stefan Glerum

Peter Struycken

Boris Tellegen

Stang Gubbels

Hans van der Zant - projectontwikkeling en 
projectmanagement

Sharon Oldenkotte-Vrolijk - Directeur Kunst & Cultuur BPD

Onno van den Muysenberg - Programmamanager Kunst en 
Cultuur Zuidas en Senior Beleidsadviseur Kunst en Cultuur, 
Gemeente Amsterdam

Micha de Haas - Stadsbouwmeester van Amersfoort, 
Architectenbureau Micha de Haas

Ineke Brunt - Adviseur Kunst (Strategie & Beleid), Ymere

Willem Sluyterman van Loo 

Charlotte Brooks 
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Stadhuis Deventer
Neutelings Riedijk Architecten & Loes ten Anscher
Locatie: Deventer
Opdracht: gemeente Deventer
Oplevering: 2016
Beeld: Daria Scagliola & Stijn Brakkee

Het nieuwe stadhuis van Deventer, een ontwerp van 
Neutelings Riedijk Architecten, is een stukje stad op zich met 
steegjes en pleintjes dat op zorgvuldige wijze is ingepast in de 
kleinschalige binnenstad. 
De openbare gevels hebben een opvallend raamwerk 
van kozijnen: in elk eikenhouten kozijn zijn vinger- en 
teenafdrukken van de inwoners van Deventer te zien, een idee 
van Loes ten Anscher. Ze zijn op drie locaties in het gebouw te 
vinden: in het atrium, de binnenplaats en aan de voorgevel aan 
het Grote Kerkhof. 
De afdrukken zijn eerst handmatig in klei gevormd en daarna 
gegoten in aluminimum. Met haar team wist ten Anscher 
op betrokken en inspirerende wijze 2264 vingerafdrukken 
te verzamelen en heeft de Deventer bewoners zo letterlijk 
onderdeel van het stadhuis gemaakt. 
Daarmee heeft de kunstenaar sterk bijgedragen aan het 
draagvlak voor het nieuwe stadhuis, dat door de hoge kosten 
behoorlijk onder druk was komen te staan. 

Voorbeeldproject #10

https://neutelings-riedijk.com/city-hall-deventer%20
http://www.loestenanscher.nl/kunstprojecten/projecten/deventer-raamwerk/
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