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Voorwoord 

Op een maandagmorgen zat ik in de publiekshal van de gemeente 

Houten te wachten op een afspraak met een ambtenaar. Er kwam een 

moeder met haar zoontje aangewandeld. Ze namen de zijuitgang naar 

het grote plein. Het verbaasde me dat zij de hoofdingang niet namen. Ik 

zag het zoontje aan de mouwen van zijn moeder trekken. Hij wilde per 

se via déze uitgang naar buiten. Moeder wilde dit niet; de bakfiets 

stond bij de hoofdingang. Ze vroeg waarom hij door die deur wilde. Het 

zoontje, amper drie jaar, wees met zijn vingertje: ‘Ik vind DAT zo mooi! 

Kom mama! Ik wil dat zien! Kom mee kijken!’ Moeder gaf toe en liep 

met haar zoon naar buiten. Hij had de grootste lol met één van de 

fonteinen van de gemeente Houten. Hij heeft zeker enkele minuten 

gefascineerd gekeken naar het dansende water. De moraal van dit 

verhaal? Kunst is de moeite waard om voor om te lopen, kunst is er om 

gefascineerd naar te staren en om naar te kijken met een onbevangen blik. 

Kunst is er tenslotte om van te genieten, ieder op zijn eigen(wijze) manier. 

 

  

De desbetreffende fontein: “De Spuiter” 
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Dankwoord  

Een scriptie schrijven heeft naar mijn mening iets weg van een marathon 

lopen. Achter elke marathonloper staat een heel team klaar om te helpen op 

zowel professioneel als persoonlijk gebied. 

Mijn scriptiebegeleider, Martijn de Ruijter, wil ik bedanken voor zijn 

eerlijkheid en zijn ´bluntness.´ Dankzij die rauwe eerlijkheid heb ik mijn 

scriptie kunnen voltooien.  

Zonder een vraag is er geen antwoord en dus ook geen scriptie. Ik wil alle 

medewerkers van de gemeente Houten bedanken voor hun antwoorden, 

vriendelijkheid en inspiratie. Met name Gerco Wicherson, Chantal Stuart en 

Dennis Wildenbeest hebben mij ontzettend geholpen. Verder wil ik ook alle 

mensen die ik heb geïnterviewd bedanken voor hun waardevolle informatie.  

In mijn persoonlijke omgeving wil ik graag een pluim uitdelen aan degenen 

die mijn scriptie hebben nagekeken op taalgebruik en spelling: Ed en Frank 

Boon en Yolanda Zwijnenburg.  

Tijdens een vierjarige opleiding ontmoet je soms speciale mensen. Ik heb 

tijdens mijn opleiding vier zeer speciale mensen mogen ontmoeten: Yati 

Kruyt, Sanne van der Vliet, André Mus en Manon Nout. Zonder jullie waren 

het vier saaie jaren geworden! 

Op alle momenten waarop ik er de brui aan wilde geven en ik had besloten 

om toch huisvrouw te worden, had ik iemand achter mij staan. Mijn partner 

heeft mij meermaals omgepraat om toch door te zetten. Ook heeft hij met 

regelmaat mijn scriptie gered wanneer er rookwolkjes uit mijn computer 

kwamen. 

Als laatste wil ik graag mijn katten bedanken. Zij hebben me door moeilijke 

tijden heen gesleept door mij, goedschiks of kwaadschiks, te laten zien dat er 

meer in het leven was dan mijn scriptie.  

 

  

Tijger 
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Samenvatting 

Achtergrond 

In Nederland staan veel objecten in de openbare ruimte en deze vergen 

allemaal onderhoud. Onderhoud kost geld en daarvan is in het huidige 

klimaat van bezuinigingen weinig beschikbaar. Talloze vragen met betrekking 

tot beheer en behoud doemen op. Wanneer men rekening moet houden 

met het budget, moeten keuzes worden gemaakt. De gemeente Houten 

heeft in 2012 een project opgestart om dergelijke vragen te beantwoorden. 

Dat zal als een testomgeving worden gebruikt om nieuwe procedures voor 

gemeenten te ontwikkelen om kunst in de openbare ruimte beter te kunnen 

onderhouden. Het onderzoek zal als basis dienen voor het project 

Doel 

De gemeente Houten verwachtte een aantal resultaten uit dit onderzoek:  

 De opdrachtverstrekking wordt geoptimaliseerd; 

 Het beheer van de collectie is geoptimaliseerd; 

 De taken en verantwoordelijkheden van de betrokken afdelingen zijn 

beschreven; 

 Er zijn richtlijnen voor onderhouds- en restauratie-budgetten 

opgesteld. 

 

De hieruit voortvloeiende hoofdvraag is: Op welke vlakken kunnen de 

huidige werkmethoden en procedures met betrekking tot monitoren, beheer 

en behoud en preventieve maatregelen in de gemeente Houten van kunst in 

de openbare ruimte worden geoptimaliseerd?  

Methode 

Het onderzoek bestaat uit een combinatie van interviews met experts en 

ambtenaren uit andere gemeenten. Na de interviews is literatuuronderzoek 

verricht naar de huidige geaccepteerde standaarden en theorieën. Deze 

standaarden en theorieën vormen het uitgangspunt voor de aanbevelingen.  

Resultaten 

De zwakke punten van de gemeente Houten toonden al snel sterke 

overeenkomsten met die van andere gemeenten. Vooral de slechte 

registratie en documentatie bleek een terugkerend thema te zijn, bij zowel 

de experts als de gemeenten. Dit onderzoek biedt praktische en theoretische 

handvatten voor de beheerder van de gemeentelijke collectie in de 

openbare ruimte.  
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Summary 

Background 

Public space in the Netherlands is filled with artwork owned by Dutch 

municipalities. Maintenance for these artworks unfortunately comes at a 

price. Money has become scarce in the current economic climate and as a 

result some ethical questions about maintenance have arisen. When one has 

to consider a budget difficult choices have to be made, but how does one 

make the right choice?  

The municipality of Houten started a project in 2012 in order to answer the 

aforementioned questions. The municipality of Houten will be used as an 

example in order to develop new procedures for other municipalities to 

better manage and maintain their collection in the public space.  

Goal 

The municipality of Houten expected the following results from this 

research:  

 Optimisation of order issuance.  

 Optimisation of the maintenance procedures for the collection of 

artwork in public spaces. 

 A clear definition of the responsibilities and duties of all involved 

departments. 

 Guidelines for the budget for maintenance and restoration of 

artwork. 

The main question of this research is: How can the procedures regarding 

areas related to monitoring, maintenance, preservation and preventive 

measures of art in public spaces in municipalities be optimised?  

Method 

The study consists of a combination of interviews with experts and officials 

from other municipalities. After the interviews, a desk study was performed 

to determine the current generally accepted best practices and theories. 

These standards and theories are a starting point for the recommendations. 

Results 

Interviews conducted at the municipality of Houten as a part of this research 

displayed some weaknesses and strengths of the current policies concerning 

art in public spaces. Particularly the inadequate registration and 

documentation proved to be a recurring theme according to both experts 

and municipalities. This research finally gives some practical and theoretical 

tools for the manager of the public art collections. 
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Inleiding 

Voor u ligt het afstudeeronderzoek van mijn bachelor opleiding 

Cultureel Erfgoed van de Reinwardt Academie met als onderwerp: “Het 

beleid van de gemeente Houten ten opzichte van beheer en behoud van 

objecten in de openbare ruimte.” 

In Nederland staan veel objecten in de openbare ruimte. Deze objecten 

hebben het zwaar te verduren. IJzel, hagel, vorst, wind en vandalen 

belagen de objecten keer op keer. Na een tijd is er onderhoud nodig, 

zowel groot als klein onderhoud. Dat onderhoud kost geld, een schaars 

goed tijdens een recessie. Wanneer men rekening moet houden met een 

budget, moeten keuzes worden gemaakt.  

Vragen omtrent beheer en behoud worden continu gesteld bij de 

gemeenten. De gemeente Houten heeft in 2012 een project opgestart om 

dergelijke vragen te beantwoorden. Dit onderzoek dient als basis voor het 

uitvoeren van dit project .  

Vraagstelling  

De gemeente Houten heeft 55 kunstvoorwerpen in de openbare ruimte 

staan. Deze voorwerpen vergen onderhoud in verschillende gradaties. 

Voor het dagelijks onderhoud (bijvoorbeeld grasmaaien rond het 

voorwerp of jaarlijks in de was zetten van bronzen voorwerpen) is een 

budget beschikbaar gesteld. Voor groot onderhoud of voor herstel van 

schade is geen budget beschikbaar. Bij het opstellen van een begroting 

blijkt het zeer lastig voorzieningen te treffen om aan te spreken in 

gevallen van vandalisme. Ten eerste is het niet duidelijk hoeveel budget 

er nodig is. Daarnaast heeft de gemeente Houten geen richtlijnen voor 

kunstenaars waaraan kunst in de openbare ruimte moet voldoen. 

Hierdoor staat er kunst in de openbare ruimte die niet ‘hufterproof’ is en 

die dus veel geld kost om jaarlijks te onderhouden. 

De gemeente Houten wil het opdrachtgeverschap professionaliseren, 

zodat het beheer in de toekomst efficiënter kan worden uitgevoerd. De 

vraag die hierbij centraal staat luidt: “Hoe kan men de bedrijfsprocessen 

verbeteren ten aanzien van het onderhoud?”. Tenslotte zijn de 

verantwoordelijkheden van de betrokken afdelingen nauwelijks 

beschreven. De gemeente Houten wilt graag dat als resultaat van het 

onderzoek: 

 Optimalisatie van de opdrachtverstrekking; 

 Het beheer van de collectie is geoptimaliseerd;  

 Taken en verantwoordelijkheden van betrokken afdelingen 

beschreven zijn; 

 Richtlijnen voor onderhouds- en restauratiebudgetten zijn 

omschreven. 
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De hieruit voortvloeiende hoofdvraag is:  

Op welke vlakken, met betrekking tot monitoren, beheer & behoud en 

preventieve maatregelen, kunnen de huidige werkmethoden en 

procedures voor kunst in de openbare ruimte in de gemeente Houten 

worden geoptimaliseerd? 

Om een antwoord op deze vraag te kunnen formuleren zijn eerst de 

volgende deelvragen beantwoord: 

Huidig 

1. Wat is het huidige kunstbeleid van de gemeente Houten ten opzichte 

van haar kunst in de buitenruimte? 

1.1. Wie zijn betrokken bij beheer en behoud van de kunst in de 

openbare ruimte in gemeente Houten? Zijn hier verbeteringen 

mogelijk? 

1.2. Wat is de huidige beheermethode van kunst in de openbare 

ruimte in de gemeente Houten?  

1.2.1. Wie zijn hierbij betrokken? 

1.3. Wat is het huidige beleid van de gemeente Houten ten aanzien 

van het reserveren van een budget voor kunst en hoe wordt dat 

budget besteed? 

1.4. Welke technische randvoorwaarden stelt de gemeente Houten 

momenteel aan buitenkunst die in opdracht wordt gemaakt? 

1.5. Hoe zijn de rechten van de kunstenaar in deze randvoorwaarden 

verweven? 

2. Hoe monitort de gemeente Houten momenteel de kunst in de 

openbare ruimte? Waarin verschilt dit van andere gemeenten en zijn 

hier verbeteringen mogelijk? 

3. Welke Nederlandse gemeenten hebben een voorbeeldfunctie voor de 

gemeente Houten wat betreft kunst in de openbare ruimte en welke 

punten kan de gemeente Houten hier uit meenemen bij het opstellen 

van toekomstig beleid?  

 

Nieuwe werkmethode 

4. Wat is de gewenste situatie van de gemeente Houten t.a.v. het beleid 

m.b.t. het beheer en behoud van kunst in de openbare ruimte?  

4.1.  Wat wil de gemeente Houten bij oplevering van een 

object vastleggen als het gaat om rechten van de kunstenaar en 

om het beheer in de toekomst te vereenvoudigen?  

5. Welke financiële middelen kunnen worden aangesproken om de 

ideale situatie te bekostigen? 
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Implementatie 

6. Hoe ziet een geoptimaliseerde procedure van de gemeente Houten 

ten opzichte van nog te realiseren objecten in de openbare ruimte 

eruit? 

7. Hoe ziet een geoptimaliseerde werkmethode van de gemeente 

Houten ten opzichte van beheer & behoud van objecten in de 

openbare ruimte eruit? 

8. Hoe zien de geoptimaliseerde richtlijnen van de gemeente Houten 

ten opzichte van onderhouds- en restauratie budgetten eruit?  

Leeswijzer 

Het verslag is uit drie delen opgebouwd, namelijk: 

 Deel 1: Evaluatie huidige werkwijze 

 Deel 2: Werken naar een nieuwe methode 

 Deel 3: Nieuwe werkwijze 

In het eerste deel wordt de huidige methodiek geëvalueerd en vergeleken 

met de standaarden die gelden voor collectiemanagement. Er wordt 

kritisch gekeken naar de bedrijfsprocessen en naar de verschillende 

facetten van goed collectiebeheer.  

Het tweede deel bevat de best practices die ik ben tegengekomen tijdens 

een rondgang bij verschillende gemeenten in Nederland. Na de best 

practices volgen aanbevelingen m.b.t. registratie, de collectiemanager en 

de minder kwetsbare informatiedragers. Hiervoor zijn zowel nationale als 

internationale richtlijnen gebruikt. 

In het derde deel wordt de nieuwe werkwijze uiteengezet met een 

beschrijving van vernieuwde werkmethoden en een richtlijn voor het 

budgetteren. Het bevat ook een hoofdstuk waarin wordt beschreven 

welke middelen nodig zijn in een good-, better-, en best scenario. 

Kijkwijzer 

De collectie van de gemeente Houten bestaat uit 55 objecten. Ter speelse 

kennismaking is bij elk hoofdstuk een leespauze ingelast door de lezer 

een reeks foto’s aan te bieden. 
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I. Evaluatie huidige methode 
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1 Introductie collectie gemeente Houten 

De gemeente Houten ligt Onder de rook van Utrecht. Het dorp Houten is 

op 21 oktober 1811 gesticht. De gemeente bestaat uit de stad Houten, 

maar heeft ook drie kleinere kernen: Tull en ’t Waal, 't Goy en Schalkwijk. 

Op 1 januari 2013 telde de gemeente 48.451 inwoners.1 

De gemeente Houten heeft 55 beelden in de openbare ruimte staan. 

Daarnaast zijn er zeven beelden in het bezit van derden. Omdat deze 

werken niet in bezit zijn van de gemeente, vallen zij formeel niet onder de 

verantwoordelijkheden van de gemeente Houten. Volgens Bureau Argus 

Kunstzaken is het in het belang van de gemeente Houten om deze 

beelden te monitoren, vanwege de veiligheid en de representatieve 

waarde van deze beelden in de openbare ruimte.2 

1. 1 Verzamelingsgeschiedenis kunst in de openbare ruimte 

Het vroegste werk uit de collectie van de gemeente Houten is de poort 

van het voormalige kasteel Wulven en dateert uit 1635. Tussen 1635 en 

1948 is geen documentatie aangelegd over aankopen van kunst in de 

openbare ruimte. In 1948 is een oorlogsgedenkteken in natuursteen van 

                                                             
1 Gemeente Houten. 26 Jan. 2013.  Jan.-Feb. 2013. <https://www.houten.nl/over-
gemeente-houten/feiten-en-cijfers/kerncijfers>. 
2
Bureau Argus Kunstzaken: Onbekend.  

Willem van Kuilenburg geplaatst. Weer 30 jaar later wordt in 1978 de 

‘Stalen Deur’ aangekocht.2  

Vanaf dat moment is het duidelijk dat het aantal objecten in de openbare 

ruimte toeneemt. Deze groei vertoont een directe correlatie met de 

groeitaak van Houten. In 1979 zijn de eerste grote uitbreidingen (à 10.000 

woningen) begonnen. Deze groei was onderdeel van de eerste groeitaak 

en was het gevolg van het aanwijzen van gemeente Houten als groeikern 

voor de stad Utrecht. Hiernaast heeft de gemeente Houten in de jaren ‘90 

van de vorige eeuw een tweede groeitaak op zich genomen in de Vierde 

Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX).3 Deze twee groeitaken zijn de 

directe aanleiding voor de groei van Houten van 4.000 naar 48.451 

inwoners.1 

In deze groeiperiode is ook te zien dat het aantal objecten in de openbare 

ruimte stijgt. De aankopen zijn direct dan wel indirect een gevolg geweest 

van de enorme groei van Houten in deze jaren.2 

 

 

                                                             
3 Gemeente Houten. 26 Jan. 2013. Jan 2013. <https://www.houten.nl/burgers/wonen-in-
houten/vinex/ 29-02-2012>. 
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In de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn twaalf werken geplaatst. In 1980 is 

de ‘Keramische Boom’ aangekocht en in het jaar 1981 zijn ‘De 

Appelplukker’, ‘de Zaaier’ en een Gevelplastiek aangekocht. Daarna is in 

1981 ‘De Vogelboom’ aangekocht en is het beeld ‘Mijn Baas en Ik’ door 

het Houtens bedrijfsleven geschonken in 1984. De fontein ‘De spuiter’ is 

in 1987 geplaatst en het ‘Dartel Stiertje’ in 1988. In 1989 zijn er vier 

beelden aangekocht, namelijk een muurreliëf, een hangplastiek, het 

beeld ‘Komen en Gaan’ en het speeltoestel/kunstwerk ‘Het Klavertje 

Vier.’2 

Tussen 1990 en 1999 zijn in totaal elf werken aangekocht, waaronder 

‘CYF’ (1994) - een beeld dat in de volksmond ‘de Buizensymfonie’ wordt 

genoemd. Andere lokale werken zijn: ‘De Zittende Vrouw’ (1990), ‘De 

Sprong’ (1992), ‘Kikkers en Salamanders’ (1994), ‘Landmark Houten’ 

(1994), ‘Het Koningshuis’(1997). In 1998 zijn vier werken geplaatst. ‘De 

Haan’, ’De Dansers’, ‘De Wasvrouw’ en ‘Plastiek voor Geaccidenteerd 

Landschap’. ‘De Eerste Steen’, in 1992 is geplaatst, is het eerste beeld van 

Marijn te Kolsté. Er zullen uiteindelijk 15 beelden van deze Houtense 

kunstenares worden geplaatst. 2 

Een toonaangevend beeld in de collectie van de gemeente Houten is ‘De 

Landplaats voor Buitenaardse Wezens (2003) van de kunstenaar Martin 

Riebeek. Het werk bestaat uit een landingsbaan op een rotonde en een 

verkeerstoren, wederom geplaatst op een rotonde. Beide rotondes zijn 

verbonden met elkaar door een weg en het gebruik van belichting.4  

1.2 Kunstproject Saudade 

De Vijfwal is een vijfhoekige wal met doorgangen voor fietsers, 

wandelaars en auto’s in de nieuwe vinexwijk in Houten. Deze vijfwal is 

5 km lang, anderhalve meter hoog en maximaal 30 meter breed. Het is als 

het ware een ode aan de oude vestingwerken van de stad. De gemeente 

Houten wilde de vijfwal koppelen aan kunst, waar van ‘De Saudade’ het 

resultaat is geworden.2 Op deze vijfwal zijn vijf beelden geplaatst. Dit 

begon met ‘De Hamam’ in 2005, gevolgd door ‘Afslag Saudade’ en 

‘Tijdelijk Licht’ in 2006. 5 In 2008 zijn hier de ’Morgenstimmung,‘ ‘Het 

Paviljoen’ en ‘de Houtense Tuinen’ aan toegevoegd. 2 

1.3 TRAP-route                                                                                                    

De afkorting TRAP staat voor Toeristisch Recreatief Archeologisch Project. 

De TRAP-route is ontstaan omdat veel van de objecten in de openbare 

ruimte te maken hebben met archeologie. Het project bestaat uit 14 

locaties waarop beelden(groepen) zijn geplaatst die de archeologische 

                                                             
4 Volkskrant.nl.18 oktober. 2008. 6 Maart. 2012. 
<http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/674014/2003/10/18
/Buitenaardse-wezens-welkom-in-Houten.dhtml>. 
5 CBK Utrecht, 2008.  15 februari. 2012. <http://www.cbk-
utrecht.nl/kunstprojecten/archief-opdrachten-2005-2008/saudade>. 
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geschiedenis uitbeelden. Hier is een fietsroute aan gekoppeld. Alle 

objecten zijn vervaardigd door Marijn te Kolsté.6  

De TRAP-route bestaat uit: ’De Romeinse Tijd’, ’Het Onzichtbare Kasteel’, 

‘Het Lichtpad’, ’De Sofa’, ’Paard met Haan’, ’Terrein 14’ (pixelkunstwerk),’ 

’Vrouw aan de Hoogdijk,’ ’Kerk ’t Goy,’ ’De Vrouwen van Wickenburgh,’ 

’De Steur,’ ’De Brink,’ ’De Jongens Van Het Fort, ‘Mariakapel,’ en 

“Waterlint.’ De objecten zijn vervaardigd tussen 2004 en 2008.2  

1.4 Ontzamelingsgeschiedenis 

Naast het aankopen en plaatsen van objecten zijn er ook al enkele 

objecten verwijderd uit de collectie. De “Houten tafels” uit 1986 en 1987 

zijn door derden vernield en verwijderd in 1996.2 

Twee naamloze gevelplastieken uit 1981 en 1988 zijn verwijderd in 2007, 

doordat de school waar zij waren opgehangen van naam was veranderd. 

Ook verkeerden de gevelplastieken in slechte conditie.2  

 ‘Het Klavertje Vier’ is uiteindelijk weggehaald, omdat de veiligheid van de 

spelende kinderen in het geding was.2 

                                                             
6 Bureau Argus Kunstzaken. Beelden Buiten: Meerjaren Onderhoudsplan 2008. Zutphen: 
2008. Print. 

1.5 Conditie 

Volgens het rapport van Bureau 

Argus Kunstzaken (geschreven in 

2008) “Beelden Buiten: meerjaren 

onderhoudsplan 2008” verkeren 

negen objecten in matige staat en 

twee objecten in slechte staat. De 

overige 41 objecten verkeren in goede 

staat.2  

Volgens Eduard Weijgers, mede-eigenaar van De Kunstwacht, bevindt de 

collectie zich in redelijke tot goede staat. Dat de collectie de huidige 

conditie heeft, is met name te danken aan de inzet van bedrijven met 

specialistische kennis, aangezien intern weinig inhoudelijke kennis over 

collectiemanagement aanwezig is.7 

De objecten variëren qua materiaal, maar de meeste objecten zijn 

vervaardigd uit een koperlegering. Andere metalen die voorkomen zijn 

RVS en aluminium, gegalvaniseerd gaas en staal. Verder zijn baksteen, 

keramiek, beton (gewapend en ongewapend) en diverse soorten 

natuursteen waaronder graniet als materiaal gebruikt. Hiernaast zijn nog 

allerhande materialen en objecten verwerkt zoals lampen, waterpompen 

                                                             
7
 Zie interview Weijgers in bijlage 4.4  

Figuur 1 Pixelkunstwerk 
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wilgentakken, kunststof (niet gespecificeerd), verschillende verven, 

etsmiddelen en glas (al dan niet gelaserd en/of gehard).2  

De zwakke schakel in de ketting is het Pixelkunstwerk, Terrein 14 of 

‘Paviljoen’ zoals is afgebeeld in figuur1. Dit object bestaat uit een stalen 

constructie met aan voorzijde een afbeelding opgebouwd uit ‘pixels’ 

(kunststof kubussen), die bevestigd zijn aan staalkabels. Aan de 

achterzijde is een trapconstructie, die is opgebouwd uit RVS en lexan-

platen. De trap voert de bezoeker omhoog naar een uitkijkpunt met een 

informatiebord. Het object staat op een archeologisch belangrijke plek. 

Onder het object ligt de onopgegraven ruïne van een romeinse villa. 

Het object is In april 2008 gerealiseerd, maar het heeft al een restauratie 

moeten ondergaan in 2010. De pixels uit het object werden kapot 

getrapt. In mei 2012 is het object weer ten prooi gevallen aan vandalen, 

zoals te zien is in figuur 2. Pixels zijn wederom door vandalen vernield en 

er is graffiti aangebracht. Het object is zwaar beschadigd en dient te 

worden gerestaureerd. 8 Deze restauratie brengt een kostenplaatje met 

zich mee vergelijkbaar met het gehele budget voor het onderhoud van 

alle objecten uit de openbare ruimte.8 Hiernaast zal deze restauratie, naar 

mijn mening, alleen maar symptoombestrijding zijn, aangezien de oorzaak 

van de beschadigingen niet wordt weggenomen.  

                                                             
8
  Zie interview  Peters in bijlage 4.2 

Barry Peters spreekt over stremmende 

maatregelen, zoals het laten grazen van 

schapen, het afsluiten van de trap en het 

plaatsen van hekwerken. Zo bouwt men een 

hindernis op voor de vandalen.8 Helaas 

smaakt een verboden vrucht het lekkerst. Het 

object staat op een afgelegen plek zonder 

toezicht, midden in een weiland en naast een 

fietspad dat veel door jongeren wordt 

gebruikt.2  

Naast de locatie is het object zelf ook 

kwetsbaar, al vanuit de basis van het object; 

een raster met pixels. Het object daagt als het 

ware de vandaal uit. Tenzij de aard van het 

object wordt veranderd, zal er zeker vaker gerestaureerd moeten 

worden. Dit object lijkt dan ook te fragiel is gebouwd voor deze locatie. 

Andere voorbeelden van zwakke schakels zijn: ’De jongens van het fort’ 

en ‘Het waterlint’. Beide objecten zijn beschadigd geraakt door vandalen 

of door takken van bomen tijdens een storm. 9 

                                                             
9 Zie interview Teeuwen in bijlage 4.3.  
 

Figuur 2 Beschadigingen 
Pixelkunstwerk 
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1.6 Beschrijving omgeving 

De objecten kunnen geografisch grofweg in twee groepen worden 

ingedeeld. Sommige objecten staan in de ‘buitenruimte’ en sommige in 

de bebouwde kom. Met ’buitenruimte’ wordt het open gebied rondom 

de stad Houten bedoeld. Verreweg de meeste objecten staan naast een 

fietspad of autoweg. Bijna alle objecten zijn voor het algemene publiek 

toegankelijk. De uitzondering hierop is ‘De Appelplukker.’ Dit object 

bevindt zich op de derde verdieping in het gemeentehuis van Houten. Dat 

is een plek die alleen toegankelijk is voor het personeel van het 

Gemeentehuis. 2  

Er zijn enkele objecten die, hoewel ze buiten staan, minder toegankelijk 

zijn voor het publiek. ‘De Keramische Boom’ bevindt zich op een 

schoolplein, ‘De Zaaier’ en ‘Gevelplastiek” hangen aan de voorgevel van 

een schoolgebouw. Hierdoor zijn deze objecten minder toegankelijk voor 

het algemene publiek. Het schoolplein is voor het algemene publiek 

afgesloten, maar het object is nog wel zichtbaar vanaf de omheining. 

Andere voorbeelden waarin men een object kan tegenkomen zijn: in het 

park, bij plassen, vijvers en sloten en bij rotondes zoals ’De Hensbeker.’2  

 

1.7 Beoogde doelen 

De gemeente streeft er naar om het aantal objecten op 58 te houden. Er 

is een beheerplan waarin het beleid van het behoud van de collectie is 

vastgelegd. Steenpoorte zegt hierover: “Het lijkt alsof, wanneer de 

objecten in stand gehouden worden, iedereen tevreden is.“10  

Met de uitbreiding van Houten met vinexlocatie in Houten-Zuid, hebben 

veel nieuwe inwoners zich in de gemeente gevestigd.3 De opgave is nu 

om deze mensen te stimuleren een binding aan te gaan met hun nieuwe 

woonplaats. Kunst in de openbare ruimte is een van de instrumenten om 

een prettig woonklimaat te bewerkstelligen en is daarmee bevorderlijk 

voor de concurrentiepositie van de gemeente Houten ten aanzien van 

andere gemeenten.11 Uit gesprekken met ambtenaren en de betrokken 

wethouder van de gemeente Houten is naar voren gekomen dat de kunst 

in de openbare ruimte 'beleefbaar' moet zijn. Hiernaast dienen de 

objecten beheerbaar te zijn en moeten ze de omgeving verfraaien. Een 

andere functie die de gemeente Houten toeschrijft aan kunst in de 

openbare ruimte, is het versterken van de identiteit van de Houtenaren.12  

 

                                                             
10 Zie interview Steenpoorte in bijlage 4.12 
11Zie hoofdstuk 6.6 voor meer informatie 
12

  Zie interview  Teeuwen bijlage 4.3. 
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2 Collectiemanagement 

2.1 Registratie 

Paul Schulten, mede-eigenaar van De Kunstwacht, stelt: ‘Digitalisering 

van kunst loopt achter op de rest. Daar waar de lantaarnpalen in het GIS 

(Gemeentelijk Informatie Systeem) al zijn verwerkt, is er niets 

gedigitaliseerd van de objecten.’13 Deze achterstand is zichtbaar bij de 

gemeente Houten. Van alle objecten in de openbare ruimte is een 

document aangemaakt met basisgegevens, maar er is geen documentatie 

over onderhoud.  

Een ander groot probleem van de collectie is dat een groot gedeelte van 

de objecten van de gemeentelijke collectie, die uit veel meer dan alleen 

de objecten in de openbare ruimte bestaat, helemaal niet is 

geregistreerd. Die collectie loopt van fotocanvassen van Pieter van 

Wieringen (die bijna elke muur sieren in het gemeentehuis) tot 

opgegraven objecten uit de vele archeologische vindplaatsen en de 

ambtsketting van de burgemeester. De ’roerende’ objecten van de 

gemeentelijke collectie zijn niet tot nauwelijks geïnventariseerd en dus 

ook niet geregistreerd. Hierdoor zijn veel objecten uit beeld geraakt en is 

dus niet met zekerheid vast te stellen waar de gehele collectie uit 

bestaat.12 

                                                             
13

 Zie interview Weijgers, Schulten, Vermeulen in bijlage 4.7 

Het slecht registreren en inventariseren van de gemeentelijke collectie is 

een symptoom van een ontbrekend museologisch besef bij de gemeente 

Houten: ´Het besef dat men een collectie bezit en dat men bezig is met 

het uitvoeren van collectiemanagement. Het is een direct gevolg van het 

inzetten van inadequaat opgeleid personeel.  

2.2 Ontsluiting 

Momenteel heeft de gemeente Houten geen actief beleid ten aanzien van 

het ontsluiten van de collectie. Er is een fietsroute gemaakt en in het 

verleden zijn persmomenten geweest tijdens een onthulling van een 

nieuw object. Er is echter geen structureel plan voor de ontsluiting van de 

collectie. Het spreekwoord: ‘Onbekend maakt onbemind’ is hier van 

toepassing. Als een object niet wordt begrepen door de omwonende 

burgers, zullen zij het minder snel accepteren. Zodra een object in de 

openbare ruimte niet geaccepteerd is door de omwonenden, kan men 

zich afvragen wat de toegevoegde waarde is van dat object. Het object 

staat daar tenslotte voor de burger.  
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3 Bedrijfsprocessen 

3.1 Burgers  

De gemeente Houten is een rustige gemeente en wordt door de 

ambtenaren gekscherend ‘een yuppendorp met centerparcsuitstraling’ 

genoemd. De binding van de burgers met de collectie in de openbare 

ruimte is groot. Dit blijkt onder andere in bereidheid van burgers om het 

object te adopteren, maar ook in geïrriteerde burgers die een postkaart 

sturen naar de afdeling Welzijn met de vraag wanneer zij een beeld weer 

in alle glorie kunnen bewonderen.14 

3.2 Organisatie 

Door het faciliteren van dit onderzoek geeft de gemeente Houten een 

wens tot verandering aan. De gemeente is daarnaast een organisatie die 

volop in beweging is. Door het invoeren van het ‘nieuwe werken’ is een 

flexibele organisatie ontstaan, die snel kan inspelen op veranderende 

behoeften.  

Het personeel dat betrokken is bij het beheer van kunst in de openbare 

ruimte, heeft een diverse achtergrond. Het varieert van hbo-bachelors tot 

universitaire masters en een enkele promovendus. Helaas is er weinig 

inhoudelijke kennis over collectiemanagement aanwezig. Dit gebrek aan 

kennis wordt opgevangen door het inzetten van bedrijven zoals Graffiti-

Ex en Kunstwacht. Dit betekent niet dat kennis over collectiemanagement 

intern niet nodig is. Wanneer de gemeente Houten een goed 

geïnformeerd en onderbouwd besluit wil nemen ter bevordering van de 

collectie, is kennis over collectiemanagement onontbeerlijk. 

Bij het beheer van de gemeentelijke collectie in de openbare ruimte zijn 

de volgende afdelingen betrokken: 14 

 Afdeling Project Ontwikkeling (POW). 

 Afdeling Financiën (FIN). 

 Afdeling Ruimtelijk Beleid (RBL). 

 Afdeling Welzijn (WZ). 

 Afdeling Openbare Werken (OW).   

                                                             
14

 Zie interview Tonneijck in bijlage 4.1.  
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3.3 Onderhoud  

Voor het beheer en behoud van bestaande objecten werken twee 

afdelingen samen. Afdeling Openbare Werken (OW) zorgt voor het 

reguliere onderhoud. Deze afdeling wordt vertegenwoordigd door Dennis 

Wildenbeest. Onder zijn verantwoordelijkheden vallen alle 

werkzaamheden die jaarlijks of frequenter voorkomen. De afdeling OW 

stuurt de groenmedewerkers aan die de omgeving van de objecten 

bijhouden. Zij houden ook een logboek bij van deze werkzaamheden.2  

Dennis Wildenbeest zorgt ook voor het aansturen van derden, die het 

gespecialiseerde onderhoud uitvoeren, zoals het jaarlijks terugkerende 

‘ritueel’ om de bronzen beelden in de was te zetten. Dit wordt tot nu toe 

uitbesteed aan de Kunstwacht. Hiernaast verzorgt de Kunstwacht elk jaar 

een schouwing in de laatste maand van het jaar.7 

Afdeling Welzijn (WZ) is verantwoordelijk voor het incidentele, grote 

onderhoud, bijvoorbeeld in gevallen van vandalisme. Uiteindelijk is 

afdeling WZ eindverantwoordelijk en deze wordt in persoon 

vertegenwoordigd door Chantal Stuart.10  

Afdeling Ruimtelijk Beleid (RBL) draagt de verantwoordelijkheid over één 

object, namelijk het “Pixelkunstwerk.“ Dit object moet nog aan afdeling 

WZ te worden overgedragen.8  

Afdeling POW verzorgt de aankoop van de nieuwe objecten.  

Politiek gezien is de wethouder met de portefeuille cultuur de 

eindverantwoordelijke. Desondanks heerst er onduidelijkheid over wie in 

de praktijk de eindverantwoordelijke ambtenaar is. Afdeling WZ geeft aan 

wel als verantwoordelijke te worden aangesproken, maar niet over de 

(financiële) middelen te beschikken. 8 

In tabel 1 zijn de verschillende verantwoordelijkheden ten aanzien van 

kunst in de openbare ruimte bij de gemeente Houten hiërarchisch 

weergegeven. Wat hieruit valt op te maken is, is dat de 

verantwoordelijkheden zeer gefragmenteerd zijn. Door deze fragmentatie 

van verantwoordelijkheden is de kennis over de objecten ook 

gefragmenteerd aanwezig.  
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Kunst in de openbare ruimte 

OW 

budgetbeheer klein 
onderhoud 

klein onderhoud 

Dagelijks onderhoud  

omgeving 
schoonhouden 

snoeien groen 

aansturing Kunstwacht 

schouwingen 

registratie 

uitvoer jaarlijks 
schoonmaken beelden 

POW 
opdrachtverstrekking 

nieuw werk 

realisatie nieuw 
kunstwerk 

werven van fondsen 

WZ 

budgetbeheer groot 
onderhoud 

groot onderhoud 
incidenteel onderhoud 

Restauratie 

vervanging na diefstal 

signaleringsfunctie  adoptie-ouders 

RBL 

Pixelkunstwerk 

beheer 

restauratie 

budget Fin Financiële supervisie 

  

Overkoepelend thema Afdeling werkzaamheden 

 Tabel 1 Hiërarchisch  overzicht van taken en afdelingen van de gemeente Houten. 



 

21 
 

3.4 Budget 

Elke afdeling bij de gemeente Houten heeft een financieel adviseur. 

Aangezien bij de gemeente Houten twee afdelingen de hoofdrol hebben 

bij kunst in de openbare ruimte zijn de budgetten tweedelig opgebouwd: 

in het formatieve gedeelte zijn de manuren verantwoord en in het 

tweede deel het beleidsmatige stuk.10 

Voor de afdeling WZ beschikt het beleidsmatige stuk over € 12.000 zoals 

geïllustreerd in tabel 2 Naar de schatting van Boudewijn Steenpoorte, 

adviseur bij de gemeente Houten, zijn in het formatieve deel 200 tot 250 

manuren formatief ingerekend. Dit is beschikbaar voor afdeling WZ en 

een klein gedeelte is beschikbaar voor RBL.10  

Daarnaast is er een budget voor de Afdeling OW voor onderhoud 

beschikbaar. Het restaureren, schoonmaken en verrichten van klein 

onderhoud op de locatie wordt hieruit betaald. Hiervoor is €16.000 

beschikbaar en staan er 125 manuren formatief ingerekend voor het hele 

jaar. Tenslotte is een reserve van € 60.000. Dit is bedoeld om eenmalig 

een object aan te schaffen, dan wel te vervangen.10 

  

JAAR OMSCHRIJVING BEDRAG 

2009 Onderhoud bronzen kunstwerken € 4.418 

Totaal 2009  € 4.418 

 

2010 Schoonmaken Houten tafel na brand Wulven €390 

2010 regulier&eenm. onderh. kunstwerken €10.828 

2010 deurtje kunstwerk Hamam €455 

Totaal 2010 €11.673 

 

2011 Herstel kunstwerken traproute €4.427 

2011 schoonmaak+eenmalig onderhoud 

geaccidenteerd landschap 

€8.599 

Totaal 2011 €13.026 

 

 Tabel 2 uitgaven van de afdeling OW ten behoeve van het beheer en het behoud van de 

collectie in 2009-2011 
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Dit budget beheert de afdeling WZ, maar afdeling OW kan hier ook over 

beschikken.14 Afdeling RBL heeft formatief een aantal uren ingerekend, 

omdat ze betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van de Traproute. 

Het onderhoud van de Traproute is uit het budget gekomen van WZ zoals 

geïllustreerd in tabel 3. Een goed voorbeeld hiervan is de restauratie van 

het Pixelkunstwerk.10 

Tabel 3 geeft de uitgaven weer van de afdeling WZ ten behoeve van het 

beheer en het behoud van de collectie in 2011. Tabel 4 geeft weer wat de 

afdeling OW ten behoeve van het beheer en het behoud van de collectie 

in 2009-2011 uitgeeft. 10 

De kosten voor het onderhoud zijn in een paar jaar fors gestegen. Dit 

heeft onder andere te maken met het groeien van de collectie door de 

Saudade en de TRAP-route. 6 Bureau Argus Kunstzaken heeft een 

aanbeveling gedaan om een buffer op te bouwen voor grote incidentele 

uitgaven. Hierbij kan men denken aan vandalisme.6  

 

 

 

Naast de interne financiële processen zijn er ook externe factoren die 

meespelen in het financiële totaalbeeld. Door de laagconjunctuur wordt 

vanuit het Rijk flink bezuinigd op de kunst. De huidige bezuinigingen 

vanuit het Rijk hebben een negatieve invloed op de hele Nederlandse 

kunstsector.15  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
15 The Art Newspaper. 12 juli 2011. 10 september 2013. 
<http://www.theartnewspaper.com/articles/Dutch+government+refuses+to+back+down+
over+huge+budget+cuts/24210> 

OMSCHRIJVING BEDRAG 

begeleiden t.b.v. herstel Traproete € 1.750,00 

herstel kunstwerken TRAP route € 2.098,00 

Kostenverdeling eerste kwartaal 2011 € 2.874,75 

Kostenverdeling tweede kwartaal 2011 € 2.874,75 

Kostenverdeling derde kwartaal 2011 € 2.874,75 

Kostenverdeling 4e kwartaal 2011 € 2.874,75 

Totaal €15.347,00 

Tabel 3 uitgaven van de afdeling WZ ten behoeve van het beheer 

en het behoud van de collectie in 2011 
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Omschrijving 2009 2010 2011 

raming eenmalig onderhoud 7.070   

regulier onderhoud per jaar 15.865 15.865 15.865 

beleidskeuzen 6.000 5.500  

regelwerk OW/ groen t.a.v. 25 

kunstwerken 

300 300 300 

Voorziening Incidenten /groot 

onderhoud  

€ 30.000 / bij opbouw in 3 jaar 

10.000 10.000 

 

 

10.000 

 

 

Bestaand onderhoudsbudget 39.235 

- 1.532  

31.665 

- 1.532 

26.165 

- 1.532 

Benodigd jaarlijks budget € 37.703 € 30.133 €24.633 

Tabel 4 uitgaven van de afdeling OW ten behoeve van het beheer en het behoud van de collectie in 2009-2011 
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3.5 Analyse 

In gesprekken met ambtenaren en de betrokken wethouder zijn drie 

belangrijke functies van kunst in de openbare ruimte voor de gemeente 

Houten uitgesproken:12 

 Verfraaiing van omgeving door kunst in de openbare ruimte; 

 Beleefbaarheid van de geschiedenis door kunst in de openbare 

ruimte; 

 Identificatie met de omgeving door kunst in de openbare ruimte. 

In de SWOT-analyse op de volgende pagina en de confrontatiematrix is 

het eerder beschreven beleid uiteengezet en geanalyseerd. 

In tabel 5 zijn alle factoren uit de SWOT-analyse tegen elkaar gezet met 

een waardering van zeer positief (2 punten) tot zeer negatief (-2 punten). 

Er zijn weinig positieve punten die onmiddellijk in het oog springen,het 

enthousiasme en de flexibiliteit van de organisatie zorgen voor de 

hoogste score. 

De grootste negatieve beïnvloeders van deze matrix zijn: 

 Huidige bezuinigingen op kunst; 

 De huidige media-aandacht voor bronsroof; 

 Vandalisme; 

 De groeiende kosten van het onderhoud; 

 De gedecentraliseerde informatiestructuur; 

 Onduidelijkheid over de eindverantwoordelijke; 

 Irritatie van burgers vanwege het trage herstel van objecten; 

 Het Pixelkunstwerk; 

 Het inzetten van onvoldoende opgeleid personeel. 

Sommige zaken, zoals de bezuinigingen op kunst in 2012 en de huidige 

media-aandacht voor bronsroof, kan de gemeente Houten moeilijk 

beïnvloeden. Andere zaken, zoals vandalisme en bronsroof zelf, kunnen 

enigszins worden tegengegaan. Wat betreft de hoge kosten in het 

onderhoud kan men zorgen voor goedkopere experts of beslissingen 

maken over welke behandelingen wél worden uitgevoerd. 

De gemeente Houten is goed op weg met verbetering van het beleid ten 

aanzien van het beheer en behoud van objecten in de openbare ruimte. 

De wil om te veranderen en de flexibele organisatie zullen de grootste 

krachten worden om de laatste stappen te nemen naar een gestroomlijnd 

beleid. Doordat er veel verschillende mensen samenwerken, maar er 

geen coördinerende functie is, is het zicht op het doel van de collectie 

verdwenen.  
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Verder vloeit uit de analyse van deel 0 de volgende SWOT-analyse voort en daarmee ook de confrontatiematrix in tabel 5: 

Sterktes: 

 De collectie is in goede staat; 

 Er bestaat een sterke binding met bestaande beelden van de 

burgers door adoptieouders; 

 Er is wil tot verandering; 

 De gemeente Houten is een gemeente volop in beweging en 

verandering; 

 De lokale geschiedenis en identiteit word uitgedrukt m.b.v. kunst; 

 De organisatie is flexibel en er is hoogopgeleid personeel 

aanwezig; 

 Er is een formatief budget beschikbaar voor onderhoud; 

 De inzetting van bedrijven met specialistische kennis: 

o Graffiti-Ex; 

o Kunstwacht. 

 

 

 

 

Zwaktes: 

 Intern is er weinig inhoudelijke kennis over collectiemanagement; 

 Er is sprake van onvoldoende registratie van de objecten; 

 De roerende objecten zijn niet geregistreerd; 

 Het gehele beleid m.b.t. het Pixelkunstwerk; 

 Er zijn vandalismegevoelige objecten; 

 Er is geen structurele budgettering; 

 E is geen duidelijke eindverantwoordelijke; 

 De informatiestructuur en het takenpakket zijn 

gedecentraliseerd; 

 Burgers ergeren zich aan het trage herstel van objecten; 

 Het eigendomsrecht is niet afgesproken bij oplevering; 

 Er is geen structurele ontsluiting aanwezig.  
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Kansen: 

 Mogelijkheden tot uitbreiding van de collectie, doordat de 

gemeente Houten nog steeds bijbouwt; 

 Er zijn zeer betrokken burgers; 

 Het toekennen van significantie. 

 

 

 

Bedreigingen: 

 De huidige bezuinigingen op kunst; 

 Het huidige economische klimaat; 

 Vandalisme en bronsroof: 

o Huidige media aandacht voor bronsroof; 

 De beleefbaarheid van het object gaat verloren door vervaging 

van de tekstbordjes. 
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Tabel 5 Confrontatiematrix 
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II. Werken naar een nieuwe methode 
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4 Interviews 

Bij het opstellen van nieuw beleid is het belangrijk dat dit beleid vanuit 

helikopterview wordt beschouwd. Het kan heel goed zijn dat iemand 

anders al het wiel heeft uitgevonden en al enkele kinderziektes uit het 

beleid heeft weten te verwijderen. Dit zijn zogenoemde “best practices.” 

Voor het opsporen van deze best practices heeft het nut andere 

gemeenten te interviewen over hun kijk op de zaken. Het in kaart 

brengen van het beleid van verschillende gemeenten heeft verrassende 

resultaten opgeleverd. 

In dit hoofdstuk wordt van elke gemeente de eigen unieke blik op het 

beheren van een gemeentelijke collectie en de bijbehorende methodiek 

weergegeven. Op aanraden van experts heb ik vijf gemeenten bezocht. Er 

zijn interviews afgenomen van de volgende personen: 

 Jean Vermeulen (gemeente Harderwijk). 

 Carla Deelstra (gemeente Zoetermeer). 

 Cor Klein (gemeente Leiden). 

 Liesbet de Vries (gemeente Breda). 

 Johan van der Boom (gemeente Eindhoven). 

 

Bij het maken van de keuze welke gemeenten te interviewen, zijn twee 

belangrijke kandidaten afgevallen na kort vooronderzoek. Amsterdam en 

Rotterdam waren mogelijkheden die zijn onderzocht. Hoewel Amsterdam 

zeer interessant is vanwege de opdeling van de collectie in stadsdelen, 

leek mij deze indeling niet relevant voor de gemeente Houten. Alleen al 

vanwege de omvang van de Amsterdamse collectie en van de gemeente 

zou deze indeling niet van toepassing zijn voor de gemeente Houten. 

Rotterdam heeft alles uitbesteed aan hun Centrum voor Beeldende 

Kunsten. Dit was niet interessant voor de gemeente Houten, aangezien zij 

toch de regie in handen willen houden. 
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•Beheerder 
Kunstwacht alle databases van 

betrokken gemeentes 

•Beheerder  
gemeente volledige database 

gemeente 

•Betrokken vrijwilliger 

suggestie tot 
wijzigen 

•Burger 

beperkt 
inzien 

4.1 Interviews gemeenten 

4.1.1 Gemeente Harderwijk 

4.1.1.1 Digitalisering 

Door een intensieve samenwerking tussen de gemeente Harderwijk en de 

Kunstwacht is een database ontstaan van de Harderwijkse gemeentelijke 

collectie. Een aanleiding voor dit project was dat de voorganger van Jean 

Vermeulen met pensioen was gegaan en er daardoor een kennisgat was 

onstaan. Harderwijk heeft dit gat gevuld en heeft momenteel een 

voorloperpositie aangaande de digitalisering en de ontsluiting van de 

gemeentelijke collectie. 16 

Bij het invullen van de database zijn verschillende actoren actief geweest, 

waaronder de voormalige kunstcommissie, vereniging van 

oudheidkundigen, een voormalig gemeentelijke ambtenaar en andere 

vrijwilligers. Zij hebben de informatie betreffende de objecten 

aangedragen en geverifieerd.16 

De database die geïllustreerd wordt in tabel 6, bestaat uit drie delen: 

binnenkunst, buitenkunst en ornamenten. 16  

  

                                                             
16 Zie interview Weijgers. Schulten, Vermeulen in bijlage 4.7 

Database 

Buitenkunst 

Binnenkunst 

Ornamenten 

Tabel 6 Organogram Database Harderwijk 

Tabel 7 Toegankelijkheid Database Harderwijk 
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Binnenkunst bevat de objecten die zich in de gemeentelijke gebouwen 

bevinden. Het gaat hier vooral om roerende objecten zoals de 

ambtsketen en schilderijen. Buitenkunst is als volgt gedefinieerd: ‘alle 

beelden die buiten staan. Deze objecten zijn voornamelijk onroerend’. 16  

De laatste categorie, de ornamenten, zijn versierselen aan de gebouwen 

die in de gemeente Harderwijk staan. Dit zijn dan poorten, waterspuwers 

en dergelijke. Uiteindelijk zijn alle delen zowel als geheel, als per deel 

toegankelijk. 16 

De database zelf is door verschillende digitale muren beveiligd zoals 

zichtbaar is in tabel 7. Er zijn verschillende gradaties in de 

toegankelijkheid van de database. Naast de publieke interface is er ook 

een interne interface. Bij de interne interface kunnen de bodes alleen de 

standplaats wijzigen van de binnencollectie en kan de buitendienst alleen 

de standplaats wijzigen van de buitencollectie. 16  

4.1.1.2 Ontsluiting van de collectie 

De gemeente Harderwijk heeft een onderzoek uit laten voeren naar het 

binnenklimaat in het gemeentehuis. Hierbij zijn alle muren gecontroleerd 

op geschiktheid van het klimaat voor de binnencollectie. Er is hieruit een 

kaart ontstaan waarop men heeft aangegeven welke muren geschikt zijn 

voor bepaalde objecten en welke muren niet. Dit is onder andere 

gebaseerd op de hoeveelheid licht die op de muren valt.16 

Elke ambtenaar kan in de database zoeken naar een object uit de 

gemeentelijke collectie en kan deze, na goedkeuring van de bodes, op zijn 

of haar kamer laten plaatsen. Het assessment gebeurt onder andere aan 

de hand van de kaart en de beschikbaarheid en conditie van het object. 16 

Op de website http://harderwijk.Kunstwacht.nl/ kan iedereen de 

gemeentelijke collectie in de openbare ruimte bekijken en informatie 

over de beelden opzoeken zoals plek, kunstenaar en jaar van plaatsing. 

Binnenkort komt er een tweede site bij voor ornamenten. Deze website is 

wederom toegankelijk voor het algemene publiek. Naast al deze digitale 

vormen van ontsluiting is er een groep vrijwilligers actief die 

rondleidingen geven. De inzet van de vrijwilligers is bewonderenswaardig 

groot bij de projecten. 16 

  

http://harderwijk.kunstwacht.nl/
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4.1.2 Gemeente Zoetermeer  

4.1.2.1 Collectie 

Zoetermeer is gaan bouwen als groeistad. In 1962 kregen ze daar groen 

licht voor en in 1966 is die bouw begonnen. Vanaf die tijd zijn ze ook 

beelden in de stad gaan zetten. Aan het begin van de jaren 70 is het 

“Experiment van Zoetermeer” ontstaan. Hierbij werd geëxperimenteerd 

met de betrokkenheid van kunstenaars tijdens het opzetten van nieuwe 

objecten. Sommige kunstenaars planden mee, anderen zaten in de 

kunstcommissie of vervaardigen de objecten. 17 

De collectie lijkt op een staalkaart van eind jaren 70 tot nu. Dit uit zich in 

het gebruik van veel hout en keramiek, later roestvrij staal en veel later 

door geluidsobjecten en objecten met LED of elektriciteit. De collectie 

bestaat nu uit ongeveer 150 beelden.17 

4.1.2.2 Organisatie 

Carla Deelstra is medewerker beeldende kunsten. Zij is direct 

leidinggevende. Boven haar zit de directeur van de ‘Hoofdafdeling’ en 

daarboven zit weer de wethouder. De directeur van de hoofdafdeling is 

zakelijk verantwoordelijk. Carla Deelstra is verantwoordelijk voor het 

                                                             
17 Zie interview Deelstra in bijlage 4.8 

uitvoerende gedeelte, maar de opdrachtbrief wordt ondertekend door de 

directeur van de hoofdafdeling.17  

Hiernaast wordt de Kunstwacht ingehuurd vanwege hun expertise. Er zijn 

ook andere onderhoudscontracten en de Kunstwacht is daarvan op de 

hoogte.17  

4.1.2.3 Onderhoud 

De gemeente Zoetermeer gebruikt een registratiesysteem dat samen met 

Kunstwacht is opgezet. Elk object krijgt een nummer dat bestaat uit ZO 

voor Zoetermeer met daarachter het jaartal. Dan volgt een streepje en 

het nummer van het beeld. Op het ogenblik loopt het t/m 170, maar er 

zijn beelden geruimd. ZO1999-159 zou object 159 beschrijven, wat dan 

gemaakt is in 1999 en geplaatst in de gemeente Zoetermeer. 17 

Bij de oplevering van een object hoort opleveringsdocumentatie. De 

kunstenaar zorgt voor een dossier met foto’s van het object en een 

protocol voor het onderhoud. Daarbij staan ook alle leveranciers en 

iedereen die bij de vervaardiging betrokken is geweest. Zaken zoals 

kleurnummers en materiaal staan beschreven in het opleverdocument. 

Aan de hand daarvan kan de gemeente het onderhoud plannen voor 

meerdere jaren. Zoetermeer is nauw betrokken bij de werkzaamheden 

van de Kunstwacht. Beide partijen schouwen de objecten gezamenlijk en 

maken de nodige beslissingen t.a.v. het onderhoud. 17 
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4.1.2.4 Aankoop 

Vroeger was de gemeente zowel de opdrachtgever als de grootste 

financier van kunst binnen de gemeente Zoetermeer. Momenteel koopt 

de gemeente Zoetermeer niet meer aan, maar verstrekt het wel 

opdrachten.17  

Zoetermeer werkt met een kunstcommissie. Zoals te zien in tabel 8 heeft 

de commissie een ambtelijk secretaris. Dit is Carla Deelstra. Haar functie 

is projectleider realisatie kunst openbare ruimte. Daarnaast zijn er 

externe leden. Twee tot drie leden komen uit een pool van adviseurs 

waaruit per opdracht leden in het vaste deel van die commissie geplaatst 

worden. De commissie wordt verder aangevuld met mensen die ook bij 

de kunstopdracht betrokken zijn. Bij een school zijn dat bijvoorbeeld de 

directie, de leerlingen, de omwonenden, een bouwmanager of een 

architect. De commissie varieert dus per opdracht. Bij een volgende 

opdracht kan de commissie er weer heel anders uitzien.17 

In de tijd dat het interview werd afgenomen, liepen er in totaal zes 

kunstopdrachten. Een opdracht loopt soms wel drie tot vier jaar. De 

gemeente Zoetermeer hanteert nog steeds de percentageregeling . Deze 

regel is in 2010 opnieuw vastgesteld. Er worden oude scholen afgebroken 

en nieuwe scholen gebouwd die kunstopdrachten op kunnen leveren. Op 

infrastructurele werken boven de grens van €250.000 wordt ook één 

procent opzij gezet voor kunst. Als er genoeg geld is gegenereerd in een 

wijk wordt het geld gebruikt om een object in die wijk te zetten. 17  

Tijdens een opdracht stelt de gemeente randvoorwaarden aan het object. 

De objecten moeten voldoen aan specifieke veiligheidsrichtlijnen. Als het 

object bij een school staat gelden Europese richtlijnen voor 

speeltoestellen.17  

Het object moet makkelijk te onderhouden zijn. Het moet niet zo zijn dat 

er elke maand moet worden geschilderd. Het object moet bestand zijn 

tegen het verwijderen van graffiti. Er is een team in elke wijk en wanneer 

er een melding wordt gemaakt komt de volgende dag het anti-graffiti 

team langs om het 

beeld te herstellen.17  
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 ambtelijk 
secretaris 

2 tot 3 leden uit de 
adviseurpool 

Betrokkene (zoals 
school) 

Tabel 8 Organogram Kunstcommissie 
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4.1.2.5 Auteursrechten 

Bij elke fase van de ontwikkeling van een nieuw werk krijgen kunstenaars 

een contract aangeboden. Deze fasen zijn het opstellen van het concept, 

het definitieve ontwerp en de uiteindelijke uitvoerende 

werkzaamheden.17  

De gemeente is gerechtigd een beeld weg te halen als het gebruik van de 

openbare ruimte dusdanig verandert, dat het beeld daar niet meer te 

handhaven valt. Zodra de gemeente weet dat een plek verandert en de 

plek van het beeld ook moet veranderen, neemt zij contact op met de 

kunstenaar en wordt er overlegd over herplaatsing, teruggave of 

vernietiging. Zoetermeer houdt nauwlettend de rechten van de 

kunstenaar in de gaten. De gemeente Zoetermeer neemt vroegtijdig 

contact op met kunstenaar met de mededeling: ”Er gaat iets veranderen 

aan de plek waar uw beeld staat, dat kan gevolgen hebben voor uw beeld 

en we willen u daarbij betrekken.” Dit gaat het bijna altijd goed. Juist 

vanwege deze aanpak heeft de gemeente Zoetermeer nooit voor de 

rechter hoeven staan. De gemeente en kunstenaars zijn er altijd 

uitgekomen met een herplaatsing of het in overleg verwijderen van het 

object.17 

4.1.2.6 Vandalisme 

De gemeente heeft enkele jaren geleden meegemaakt dat een bronzen 

beeld midden in het stadscentrum is omgetrokken en afgebroken bij de 

voeten. Dit was puur vandalisme en de politieagenten hebben het beeld 

naar het politiebureau gedragen. Daarbij kwamen zij erachter hoe zwaar 

brons is. De gemeente Zoetermeer is recent gebeld door politieagenten 

uit Amsterdam. De politie uit Amsterdam had fragmenten gevonden van 

bronzen beelden. Zij hebben de gemeentecollecties via de websites 

bekeken en dachten dat het een beeld van Zoetermeer was. Helaas voor 

de politieagenten bleek dat beeld gewoon op zijn plek te staan en 

moesten zij  verder zoeken naar de eigenaar van het beeld.17  

Bij het plaatsen van een recenter beeld is er doelbewust gekozen niet aan 

de pers te communiceren dat het een bronzen beeld betrof. in de krant 

stond dat het een metalen beeld was. Aan dit beeld is niet direct 

zichtbaar dat het om brons gaat vanwege de aanwezigheid van een 

zwarte patina.17  

De gemeente Zoetermeer heeft verder nog geen preventieve 

maatregelen genomen met betrekking tot bronsroof. Wel wordt hier 

momenteel over nagedacht. Het bedrijf Art Conservation organiseert 

voorlichtingsmiddagen over het beveiligen van objecten. Hier wordt een 

afgevaardigde naartoe gestuurd. 17  
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4.1.2.7 Budget 

Zoetermeer houdt vast aan de percentageregeling . Zij vindt dat de kunst 

een waardevolle toevoeging is aan de beleving van de openbare ruimte. 

Dat ambitieniveau wilt de gemeente Zoetermeer voor de stad 

vasthouden. Kunst in de openbare ruimte verfraait, het daagt uit en de 

burgers kunnen er iets aan beleven.17 

Het jaarlijks onderhoudsbudget voor kunst in de openbare ruimte is 

€65.000. Uit dat budget worden groot onderhoud, klein onderhoud en 

andere werkzaamheden verricht. Per jaar is er naast het 

onderhoudsbudget ook een reservebudget. 17 

Een deel van het budget van kunstopdrachten wordt bij de gemeente 

Zoetermeer al opzij gezet voor het onderhoud. Daarmee bouwt de 

gemeente een reserve op. Ook kan Carla Deelstra aan het eind van het 

jaar kijken; 'Er zijn zoveel beelden bijgekomen. In 2011 was ons budget 

€65.000 en in 2012 moet dat €68.000 worden.’ Zo past de gemeente 

Zoetermeer aan welk budget er nodig is voor het plaatsen van nieuwe 

beelden en het verrichten van onderhoud. Als het budget niet toereikend 

is wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een extra budget. 17 

4.1.2.8 Burgers 

Er is een melddesk waar burgers een beschadig beeld kunnen melden, via 

email of telefonisch. Als het een object in de openbare ruimte betreft, 

komt die melding bij Carla Deelstra terecht en moet zij binnen een vooraf 

bepaalde termijn de melding afhandelen. Alle meldingen moeten binnen 

14 dagen afgehandeld zijn. Als er een object beschadigd is kan men dat 

niet altijd in 14 dagen restaureren. In zo’n geval moet men alle stappen 

van het proces weergeven op de website en houdt men de melder per e-

mail op de hoogte.17  

Soms wordt een burger bij het proces betrokken. Enige tijd geleden was 

er iets mis met de wentelvensters waar kinderen mee konden spelen. De 

elementen konden ronddraaien en een kind had zich bezeerd. De 

gemeente Zoetermeer heeft toen de moeder van het kind betrokken bij 

het bekijken van het beeld. Het object had wel de nodige vergunning en 

was goedgekeurd, maar toch had een kind pijn zich gedaan. De gemeente 

zou dan kunnen zeggen: ‘Het voldoet aan de eisen.’ Uiteindelijk heeft de 

gemeente Zoetermeer de randen afgestompt en de betrokken moeder 

hiervan op de hoogte gesteld.17 

Bij een nieuwe kunstopdracht voor een specifieke wijk stuurt de 

gemeente vertegenwoordigers en buurtbeheer of bewonersverenigingen 

uit die wijk een uitnodiging om iemand af te vaardigen voor in de 

kunstcommissie. Als er schetsontwerpen zijn wordt er vaak in het 

buurthuis een kleine inloop gehouden en laat de gemeente de 

schetsontwerpen zien. De burgers kunnen dan niet zeggen: ‘We willen 
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liever die of die’, maar de gemeente verantwoordt dan hun keuze. ‘Die 

avonden worden zeer slecht bezocht,’ geeft Carla Deelstra toe. 

‘Uiteindelijk vind ik het heel lastig om mensen al vooraf te interesseren. 

Wat je wel ziet is dat er bijvoorbeeld een beeldje bij een school uit de tijd 

dat die school werd gebouwd. Wanneer die school wordt afgebroken of 

herbouwd vragen mensen of het weer bij die school geplaatst mag 

worden. Dan wordt er ook gekeken naar de inrichting v/d openbare 

ruimte. Wat is dan de plek waar het beeld het beter terug kan komen.’17 

De gemeente Zoetermeer heeft veel Social Sofa’s, inmiddels 29. Deze 

sofa’s zijn in samenwerking met buurthuis geplaatst. Hierbij regelt de 

buurt een ontwerp en plakken de buurtgenoten steentjes op de sofa’s. De 

Social Sofa’s worden geplaatst door de stad en zijn het bezit van de wijk. 

Vaak zie je de naam van de wijk of buurt erin terugkomen of iets wat 

kenmerkend is voor die wijk of buurt, bijv. een watertoren die daar dan 

staat. In Leiden hebben ze er één gemaakt tijdens Serious Request.17 

4.1.2.9 Visie 

De gemeente Zoetermeer gebruikt een beeldenplan uit 2002, genaamd 

Variomatic. Daarin staan algemene richtlijnen met betrekking tot de visie 

en het doel van de collectie. Variomatic gaat er van uit dat wanneer 

iemand de beelden neerzet, er rekening mee gehouden moet worden dat 

de burger het moet kunnen beleven gerelateerd aan de 'beweging' die hij 

of zij maakt. De gemeente Zoetermeer heeft dit plan laten opstellen door 

Joost van Hezenwijk en Han Goan Lim. Zij waren destijds twee externe 

adviseurs van de kunstcommissie. Zij hebben gekeken naar de manieren 

van bewegen binnen Zoetermeer. Variomatic is vernoemd naar de manier 

van traploos schakelen die voorkwam in een DAF. De verschillende 

manieren van bewegen in Zoetermeer zijn als volgt geclassificeerd:18 

 Auto 

 Trein 

 Tram-randstadrail 

 Fietsen  

 Wandelen 

 stilstaan 

Al die manieren van bewegen stellen andere randvoorwaarden aan de 

beleving van een object. Als iemand stil staat kan het object kleiner 

ingetogener of stiller ogen dan wanneer men er in een auto aan voorbij 

gaat.18  

  

                                                             
18 Hezewijk en Goan Lim. Pagina 41-45  
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4.1.3 Gemeente Breda  

4.1.3.1Collectie 

In de gemeente Breda staat een 

verscheidenheid aan objecten in de 

openbare ruimte, van 

monumentale werken tot pas 

gerealiseerde projecten. Tijdens 

een recente inventarisatie zijn er 

200 werken in de openbare ruimte 

aangetroffen. Sinds de laatste jaren 

is er een goed beeld van welke 

objecten er in Breda staan, maar 

ook welke uitstraling Breda beoogt 

en hoe de objecten beheert dienen te 

worden.19 

4.1.3.2 Organisatie 

De gemeente Breda is pas gereorganiseerd. Er is een directie Beheer en 

een afdeling Wijkszaken. Zij beheren alle sierende elementen in de 

openbare ruimte (zie tabel 9). Onderhoud gebeurt in nauw overleg met 

                                                             
19 Zie interview De Vries in bijlage 4.9 

de projectmanager kunst in de openbare ruimte en de mensen die buiten 

het werk verrichten.19 

Eindverantwoordelijk voor het beheer en behoud van objecten is 

uiteindelijk de gemeenteraad. In het dagelijkse werk is de directie beheer 

verantwoordelijk voor het beheer en voor de uitvoering van de 

opdrachten van kunst in de openbare ruimte. 19  

Er wordt gewerkt met meldpunten met centrale nummers. Als er 

vernieling plaatsvindt of het object ziet er niet uit, dan kan dat hier 

worden gemeld door zowel burgers als medewerkers. 19  

4.1.3.3 Onderhoud 

Er zijn geen externe bedrijven betrokken bij het beheer. De gemeente 

Breda neemt altijd zelf contact op met de kunstenaar. De gemeente 

Breda neemt zelf contact op met verschillende restauratoren die de 

nodige restauraties uit kunnen voeren. Voor het dagelijkse onderhoud 

proberen zij met de sociale werkplaats, de BSW, samen te werken. 

Mensen bij BSW hebben over het algemeen een beperking, maar kunnen 

toch deelnemen aan het werkproces. Met deze samenwerking speelt de 

gemeente Breda in op de bezuinigingen in de cultuursector.19 

Wanneer een nieuw object wordt geplaatst, komt er vanuit de mensen 

die het beheer uitvoeren een onderhoudsplan. Dat is een meerjarenplan 

Tabel 9 Organogram Breda 
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waarin de staat van het werk en de onderhoudsvereisten en -plannen 

worden bijgehouden. Het brons wordt bijvoorbeeld één keer om de 

zoveel tijd in de was gezet. Zo verricht de gemeente per object de 

benodigde werkzaamheden. De kunst is om zo min mogelijk onderhoud 

te hoeven plegen in de openbare ruimte. Dit stemt de gemeente af met 

de afdeling die het beheer doet.19 

4.1.3.4 Ontsluiting 

De gemeente Breda heeft een systeem wat KIM heet. Al het onderhoud 

van sierende elementen, waaronder bruggen, monumenten en kunst in 

de openbare ruimte staat geregistreerd in KIM.19  

De gemeente Breda heeft momenteel een project om de informatie uit 

KIM op een website te ontsluiten zodat de gemeente Breda het 

publieksvriendelijk kan presenteren aan de toeristen en burgers. Mensen 

waarderen deze informatie. De gemeente Breda zoekt nog naar een goed 

bedrijf voor city marketing. Dat is nog een actiepunt. Wellicht een online 

brochure met een wandeling, monumenten, interessante objecten, een 

bepaalde route, een thema, etc.19  

4.1.3.5 Aankoop 

De gemeente Breda koopt geen werken aan, maar ze realiseert nog wel 

werk aan de hand van de percentageregeling ing. Dit het enige wat zij 

structureel aan kunst doet. Wel zijn er projecten van particulieren en 

wijken waar aan mee wordt gewerkt.19  

De kunstenaar blijft altijd eigenaar van het object, maar in het contract 

staat wel een levensduur van het werk. Deze levensduur is afhankelijk van 

het materiaalgebruik. Er wordt bij een object na verstrijken van deze 

levensduur gekeken of de onderhoudskosten opwegen tegen de 

aanschafwaarde van het object. Bij alle werken die worden gerealiseerd 

wordt altijd een onderzoek gedaan of het object geschikt is voor de 

locatie. Weersinvloeden zijn ook een factor die meegenomen wordt in de 

opdracht die de gemeente samen met de kunstenaar formuleert.19  

4.1.3.6 Vandalisme 

Er zijn in de gemeente Breda geen aparte acties ondernomen tegen 

bronsdiefstal. Een paar jaar terug was er een klein bronzen werkje weg. 

Verder valt het nog mee in hun ogen. “Je kunt het nooit voorkomen. We 

zijn er heel alert op en we letten op het onderhoud en of het nog goed 

bevestigd is.“ Het verankeren is gebeurd waar dat nodig was. De meeste 

beelden zijn verankerd geplaatst. Voor één werk is een mal gemaakt voor 

het herstel. 19 

Vandalisme komt in de gemeente Breda niet veel voor, het bestaat 

voornamelijk uit grafitti op plekken met veel hangjongeren. 19 
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4.1.3.7Budget 

Er is geen budget voor kunst in de openbare ruimte vrij. De gemeente 

Breda werkt met de percentageregeling waarbij anderhalf procent van de 

bouwsom van openbare gebouwen is bedoeld voor kunst in de openbare 

ruimte.19  

Er is geen jaarlijks budget voor het beheer van kunst in de openbare 

ruimte. Er wordt een jaarprogramma opgesteld. Voor dagelijks 

onderhoud is er een budget beschikbaar. De hoogtes van de budgetten 

zijn niet beschikbaar gemaakt voor het onderzoek. 19 

Het verkrijgen van subsidies en fondswerving wordt steeds moeilijker. Er 

zijn ook steeds minder fondsen. Bij grotere fondsen is het heel lastig. De 

gemeente Breda onderzoekt wel altijd de mogelijkheden om een subsidie 

of een fonds aan te spreken. 19 

4.1.3.8 Visie 

Er is geen collectieplan. De gemeente Breda is van mening dat zij niet 

echt een collectie hebben. Toen het aankoopbeleid stopte is hun 

stadscollectie overgedragen aan het Breda’s Museum. De gemeente 

Breda is hiermee mede gestopt om financiële redenen. Uiteindelijk is de 

collectie afgestoten om het meer tot zijn recht te laten komen. In het 

cultuurbeleid dat de gemeente Breda nu hanteert worden twee 

speerpunten gehanteerd; Beeldcultuur en erfgoed. Deze begrippen zijn 

als volgt gedefiniëerd:19 

 Erfgoed 

o Dat kan zijn: Wat was hier vroeger op deze locatie? 

 Beeldcultuur 

o Dat kan zijn: Laten we een huisstijl van deze locatie 

oppakken 

Per opdracht kijkt de gemeente Breda of zij deze aansluiting kan vinden. 

Er wordt geprobeerd de kunstenaars in Breda over het algemeen in de 

opdracht de kans te geven iets te doen in Breda.19  

Op sommige plekken zoekt de gemeente Breda echt naar het 

accentueren van een toegangsweg of herkenning van het gebruik van een 

gebouw. Het kan ook zijn dat het bedoeld is om iets in het gebouw te 

laten doen. Dat kan zijn dat kinderen in aanraking gebracht worden met 

kunst en de educatieve kant wordt meegenomen. De gemeente Breda wil 

er met de gebruiker iets uit kunnen halen. In de openbare ruimte moet 

het object een meerwaarde hebben voor de plek, of een verfraaiing van 

de openbare ruimte of herkenning opleveren. 19 
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4.1.3.9 Burgers 

De gemeente Breda werkt niet met adoptieouders. Bij grote 

nieuwbouwprojecten worden poortwachters neergezet. Er wordt actief 

gereageerd en mensen weten de gemeente te vinden als er wat opvalt. 

Verder zijn er geen plannen om dit actief binnen de bestuurlijk uit te 

breiden.19  

4.1.4 Gemeente Leiden     

4.1.4.1 Collectie 

Leiden heeft 77 objecten in de publieke ruimte. Daarnaast zijn er 101 

muurgedichten van stichting Tegenbeeld. Gedichten uit alle windstreken 

uit de wereld zijn gekalligrafeerd op de muren. Hier verricht de gemeente 

het onderhoud van, omdat de gedichten vervagen. Om de zoveel jaar 

worden de gedichten opgekalefaterd. Hoe vaak dit gebeuert hangt af van 

de kleur, verf, ondergrond en of het aan de zon-, wind of regenkant is 

gekalligrafeerd. Sommige werken blijven lang mooi en andere hebben 

meer onderhoud nodig.20 

4.1.4.2 Organisatie 

Vanuit de gemeente is het simpel, want samen met de Kunstwacht doet 

Cor Klein alles rondom de beelden in de openbare ruimte. De Kunstwacht 

schakelt hiernaast een specialistische restaurator wanneer zij dit nodig 

                                                             
20 Zie interview Klein in bijlage 4.10 

achten. Eventuele meldingen van schade, graffiti en vandalisme wordt 

door een medewerker van het groenbeheer aan Cor Klein gemeld of een 

burger e-mailt of belt met de gemeente. Dit wordt dan weer aan Cor Klein 

teruggekoppeld. 20   

4.1.4.3 Aankoop 

Momenteel koopt de gemeente erg weinig aan, omdat er geen budget is. 

De laatste jaren hebben is er niks meer aangekocht. Een enkele keer 

wordt dit op burgerinitiatief gedaan. Een voorbeeld van een 

burgerinitiatief zijn de koffers die op diverse locaties staan vanwege de 

deportatie van de Joodse Leidenaars. Ram Cartier heeft gedeeltelijk in 

Israël en in Nederland gewerkt en heeft op vijf verschillende plaatsen 

koffers geplaatst in Leiden. Dat is twee jaar geleden en dat was de laatste 

aankoop.20  

Waar de gemeente Leiden nu mee bezig is het park Matilo.21 Hierin wordt 

een Romeins park ingericht met een kunstwerk. Ambtelijk is men aan het 

bedenken met de buurt in welke vorm dat zal worden gegoten. De 

gemeente Leiden wil daar namelijk het verhaal van de Romeinen 

vertellen. Het Korenmasker is daar opgegraven, er loopt daar een oud 

kanaal en er is het Castellum van Matilo. Men wil daar niet alleen maar 

                                                             
21

 Ten tijden van het afnemen van het interview was de gemeente Leiden nog bezig met 
het realiseren van dit project. Op 7 september 2013 is het park feestelijk onthuld. Park 
Matilo 15 september 2013 http://www.leiden.nl/matilo  
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bordjes neerzetten, maar misschien iets met een app op de smartphone 

en iets fysieks. De gemeente Leiden gaat een opdracht maken en daarin 

moeten die twee elementen in voorkomen, het verhaal vertellen over de 

Romeinen en de fysieke uiting. Daarna wordt een advertentie geplaatst in 

een vaktijdschrift voor beeldende kunsten. Vervolgens kunnen 

kunstenaars hierop inschrijven en gaat de gemeente Leiden met een 

selectiecommissie. Deze commissie bestaat uit een archeoloog, de 

gemeente voor het ontwerp, iemand van de afdeling cultuur en soms een 

buurtbewoner of de wijkvereniging. Zij gaan de aanvragen beoordelen. Er 

worden drie kunstenaars uitgenodigd om er een ontwerp voor te maken. 

Daar krijgen zij dan een bepaald bedrag voor. Hieruit wordt een 

eindselectie van één of twee kunstenaars uit gekozen. Het kiezen van 

twee kunstenaars gebeurt wanneer de gemeente twee verschillende 

opdrachten heeft. Het gebeurt niet vaak dat er een aankoop wordt 

gedaan. De eenprocent-regeling is al jaren geleden afgeschaft en er is dus 

geen budget voor het aankopen van nieuwe objecten. Dit is wel enigszins 

jammer aangezien Leiden zich profileert als stad van kennis en cultuur. 

Wat de gemeente wel gaat doen is werken met korte projecten. Tijdens 

de zomer van 2012 werd bijvoorbeeld, op de Hooglandse kerk voor het 

oude weeshuis, een tijdelijke beeldententoonstelling gepresenteerd, 

zoals bij het Haagse Voorhout.20   

Cor Klein is van mening dat Nederlandse gemeenten meer naar het 

aanwijzen van locaties in de stad voor tijdelijk beeldende kunst toe gaan. 

Marijn Tinga doet dit bijvoorbeeld illegaal. Zij heeft de ‘Trafficosaurus ‘ bij 

het LUMC neergezet. Het maken van een fotoroute ter ere van het 80-

jarig bestaan van de Leidse amateurfotografenvereniging is ook een 

voorbeeld van een kortlopend project. Leiden heeft in de Drie 

Oktoberstraat ook een tentoonstelling gehad in 2011 rond Leidens Ontzet 

voor de Spanjaarden die in Leiden zijn gebleven.20    

Bij een nieuw werk hebben heeft de gemeente Leiden niet veel 

randvoorwaarden. Het loopt allemaal via de normale vergunningen. 

Kwetsbaarheid van een object is een belangrijk punt. Het is niet de 

bedoeling dat het gehele onderhoudsbudget wordt besteed aan een 

nieuw object.20   

Veel van de objecten staan al jaren in de openbare ruimte. De visie op 

deze collectie is dat het moet samengaan met waar de stad zich mee 

profileert, stad van cultuur en kennis. Een voorbeeld hiervan is de nog te 

realiseren beeldenroute die kennis als thema heeft. Deze beeldenroute 

moet de binnenstad en het Gorlaeuslab, TNO etc. verbinden.20   
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4.1.4.4 Vandalisme 

Het vredesmonument op de Garenmarkt is een beeld wat veel heeft 

geleden onder vandalisme. Het beeld bleek dan ook te kwetsbaar te zijn 

vanwege de materiaalkeuze, het was omstreden en men vond het niet 

mooi. In de tijd van de gulden werd wekelijks rond de 800 gulden aan 

schade aangericht. Dit vond de gemeente Leiden te gek worden en is men 

gaan kijken naar herplaatsing. Er werd een plek gevonden in de 

kruidentuin van het kasteel van Oudpoelgeest. Hierover hebben de 

burgers rond de 10 jaar geprocedeerd, want zij vonden het beeld niet 

passen in de kruidentuin. Uiteindelijk is het beeld vernietigd. 20 

Een set beeldjes van Barry Holslag bij een winkelcentrum in de Merenwijk 

heeft wel een succesvolle herplaatsing ondervonden. De initiële set 

bestond uit vier grote zuilen met beeldjes en een beeldje wat laag 

geplaatst stond. Hiervan is de kop opnieuw gemaakt, is het op een hogere 

zuil geplaatst en heeft het een andere locatie gekregen op het plein. 20   

Een ander voorbeeld is het beeld van vier mannetjes bij Molen de Put. 

Deze zijn tien jaar geleden in de singel belandt. Dit is vermoedelijk gedaan 

omdat de beelden omstreden waren. De beeldjes stonden symbool voor 

de Nederlandse soldaten die hadden geparticipeerd aan de politionele 

acties in wat wij nu Indonesië noemen.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Graffiti is eigenlijk geen issue bij de muurgedichten. De meeste hangen 

hoog genoeg op de gevels. Daarnaast is het misschien een zekere mate 

van respect van de graffiti-spuiters voor deze manier van muurkunst. Alle 

objecten zijn behandeld met een anti-graffiti coating. De koffers van Ram 

Cartier waren zelfs behandeld met een coating voorzien van een extra 

nanolaag. Het duurde helaas erg lang voordat deze coating was uitgehard 

en het bleef dus lang vlekkerig. 20  

Waar de gemeente Leiden zich wel zorgen om maakt zijn de bronzen 

beelden. Er is tot op heden nooit een probleem geweest met de bronzen 

beelden. De gemeente Leiden is hier preventief en proactief mee bezig. 20    

4.1.4.5 Budget 

Het is voor de gemeente Leiden lastig om nieuw werk aan te kopen, 

onder andere omdat er een aankoopbudget is van  0. Bij grote fondsen 

zoals het Mondriaanfonds kan de gemeente niet bij aankloppen, hooguit 

voor een gedeelte van het aankoopbedrag. Maar dat betekent niet dat er 

niets wordt bijgeplaatst. Er wordt veel gedaan vanuit de burger zelf. Wij 

zijn dan niet meer de opdrachtgever, maar de subsidieverlener. 20    

Ongeveer één keer per jaar is er wel een kleinschalig burgerinitiatief. 

Hierbij moet worden gedacht aan een project van rond de €1000. Van 

deze beelden verricht de gemeente Leiden vaak ook het onderhoud. 

Hiervoor is een budget van €35.000 beschikbaar. Hiervan worden alle 
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objecten geschouwd door de Kunstwacht en schoongemaakt. Bij groter 

onderhoud wordt bepaald wat prioriteit heeft, want ook de grotere 

restauraties worden betaald uit dat budget. Cor Klein heeft de 

mogelijkheid tot opsparen vanuit het ene jaar en dit dan weer uitgeven in 

het andere. In hoge nood kan hier een krediet voor worden verstrekt.20  

4.1.4.6 Burgers 

De burgers van Leiden zeer enthousiast. Bij een project in Roomburg 

bijvoorbeeld is het makkelijk om de burgers te betrekken, omdat het een 

jonge wijk is. Door de buurt bij het ontwikkelingsproces te betrekken 

voorkomt men weerstand bij de bewoners. 20   

Daarnaast heeft de gemeente Leiden een Stadslab waaraan 400 burgers 

participeren. Uit het Stadslab is het Singelpark voortgekomen. Een 

voorbeeld van de betrokkenheid van de burgers is het feit dat de zaal vol 

zat tijdens de presentatie van de nieuwe cultuurnota. Tenslotte komen de 

burgers ongeveer één keer per jaar met een initiatief. 20   

 

 

4.1.5 Gemeente Eindhoven 

4.1.5.1 Collectie 

De collectie van de gemeente Eindhoven bestaat uit ongeveer 250 

werken die zeer verschillend in aard zijn. De ‘Flying Pins’ zijn één van de 

modernere en grotere objecten. Hiernaast zijn ook de klassieke vormen 

aanwezig zoals kleine bronzen beeldjes.22 

Hoewel er geen doel of visie opgesteld is, hebben veel objecten een 

connectie met het imago van Eindhoven: Lichtstad. Deze connectie is 

terug te vinden doordat de objecten meer moderne, hoogwaardige, 

technologische materialen bevatten en minder vervaardigd worden uit de 

traditionele materialen. De algehele conditie is, volgens eigen zeggen, wel 

goed te noemen. 22 

Er zijn kortlopende kunstprojecten, zoals GLOW. Tijdens deze week zijn 

allerlei lichtobjecten een week lang te zien. Dit festival trekt 

honderdduizenden mensen, zelfs tijdens het slechte novemberweer. 22 

4.1.5.2 Organisatie 

Er zijn twee ambtenaren betrokken bij de collectie en beiden zijn 

eindverantwoordelijk voor hun deel. De onderlinge taakverdeling is 

opgesplitst in twee taken. De eerste taak is het beheer en onderhoud van 

                                                             
22 Zie interview Boom in bijlage 4.11 
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de collectie en alle werkzaamheden die hierbij van toepassing komen. De 

tweede taak is de inhoudelijke kant; hier wordt gekeken naar nieuwe 

werken. Op de afdeling stedenbouw wordt nagedacht over nieuwe 

plekken voor objecten. Er is een projectleider “licht” en hij bedenkt ook af 

en toe objecten voor de openbare ruimte. De afdeling ORVM (Openbare 

ruimte, verkeer en milieu) verzorgt de budgetten.22 

Naast deze interne actoren zijn er ook externe actoren betrokken bij het 

proces van beheren en behouden van de objecten in de openbare ruimte. 

De Kunstwacht uit Delft en Binder Art Services uit Haarlem zijn in 

Eindhoven de externe partners. Zij onderhouden ongeveer de helft van 

de objecten. De Kunstwacht doet het reguliere onderhoud, doet een 

schouwing en heeft ook ook een website gebouwd. Zij adviseert indien 

nodig. Binder Art is gespecialiseerd in brons en heeft een eigen 

hoogwerker, dus zij doen ook de grote werken. Zij zijn tevens sterk in het 

verstevigen en beveiligen van brons. 22 

De objecten staan in een Excel bestand en de website van de Kunstwacht 

wordt actueel gehouden. Er is een oud archief waarin een voorganger 

met behulp van allerlei documentatie informatie over de collectie heeft 

bijgehouden. Dit archief stamt uit de tijd waarin de gemeente Eindhoven 

een beheerder had voor de objecten. Destijds voerde men een actiever 

beleid. 22 

4.1.5.3 Aankoop 

Er is geen algehele visie op de collectie. Per keer wordt bekeken waar het 

object aan moet voldoen. Momenteel is er ook geen budget voor nieuwe 

opdrachten. Soms wordt binnen een planontwikkeling een budget 

gereserveerd. Als er criteria zijn voor een nieuw object, zijn dat hele 

algemene criteria zoals artistieke kwaliteit en het aansluiten op de 

omgeving. Er wordt hierover nu bewuster nagedacht dan voorheen, maar 

een algemene richtlijn is nog niet uitgekristalliseerd. Dit wil de gemeente 

Eindhoven nog realiseren. 22 

De laatste jaren heeft de gemeente Eindhoven geen nieuw werk 

aangekocht of opdracht voor gegeven. Nieuwe werken werden vanuit de 

burgers aan de gemeente Eindhoven gegeven. Johan van der Boom: 22 “Je 

kunt niet zomaar nee zeggen als gemeente tegen een gift vanuit burgers.” 

Een goed voorbeeld van een dergelijk gift is een karikatuur van Van Gogh. 

Er is hier het verzoek gedaan om dit dan door de gemeente Eindhoven te 

laten onderhouden. De overeenkomst met de betrokken stichting is om 

het object na tien jaar te bekijken. Dan wordt besloten of het wordt 

behouden of niet. Dit is voor het eerst dat zulke afspraken op papier zijn 

gezet door de gemeente Eindhoven. 22  

Bij nieuw werk zijn enkele randvoorwaarden, al dan niet impliciet 

geformuleerd. Het werk moet vandalismebestendig zijn, passen binnen 
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het gebied en er vind een toetsing plaats bij het aanvragen van de 

vergunning. Nieuwe objecten wil de gemeente Eindhoven bij voorkeur 

niet in brons en anders is de eis gesteld dat het object goed verankerd 

kan worden. Dit met het oog op het voorkomen van bronsdiefstal. 22  

De gemeente Eindhoven werkt niet met een vaste kunstcommissie. Ad 

hoc wordt een commissie samengesteld. Soms wordt de BKKC, een 

provinciale instelling, ingeschakeld. In zulke gevallen is de gemeente 

Eindhoven een onderdeel van de kunstcommissie. De gemeente besteedt 

steeds meer uit. Dit doet de gemeente omdat zij de capaciteiten niet in 

huis heeft voor zulke specifieke projecten.22 

4.1.5.4Vandalisme 

Er zijn twaalf bronzen beelden onbevoegd weggehaald. Het is in een 

tijdsbestek van één jaar gebeurd. Het is eind 2009 gestart en begin 2011 

is het gestopt. Het waren hele verschillende beelden, van modern tot 

klassiek. Zolang het materiaal wat opleverde en het beeld handzaam 

genoeg was, werd het gestolen. De beelden zijn tot op heden niet 

teruggevonden, maar gelukkig waren de beelden wel verzekerd. Van het 

verzekeringsgeld konden de beelden opnieuw worden vervaardigd. 22 

De kunstenaars zijn benaderd of zij hetzelfde beeld weer wilde maken. 

Eén object is vervangen door een beeld wat in de opslag stond. Dit is met 

de buurt overgelegd. Eén kunstenares was overleden. De erfgenamen 

wilden geen kopie, dus is er een heel nieuw beeld vervaardigd. Beelden 

zoals die van Anton Phillips of Fred Phillips werden niet meegenomen.22 

Voor het verwijderen van graffiti is een extern bedrijf ingehuurd. Alles 

wat eigendom is van de gemeente Eindhoven, binnen ‘de ring’, wordt 

door dit bedrijf graffiti-vrij gehouden. Deze ring is iets ruimer dan het 

centrumgebied. De raad heeft er voor gekozen om dit stickervrij en 

graffiti-vrij te houden. Als er buiten de ring iets is, wordt een verzoek 

ingediend tot schoonmaken. Verder worden er weinig objecten kapot 

worden gemaakt door de jeugd. Soms wordt een beeld aangekleed met 

feesten zoals Koninginnedag. Dit ervaart de gemeente juist als positief, 

omdat dit blijk geeft dat het beeld leeft in de buurt.22  

4.1.5.5 Budget 

Onderhoud wordt binnen het budget uitgevoerd. Het gevaar sluipt in het 

grote onderhoud, dit kan het budget overschrijden. Drie jaar geleden was 

het budget €63.000 en het is in drie jaar tijd met €30.000 verhoogd naar 

€93.000 voor onderhoud. Als er veel groot onderhoud plaats vindt lukt 

het niet om binnen budget te blijven. Dan moeten alternatieve middelen 

aangesproken worden. Deze alternatieve middelen kunnen andere 

budgetten zijn bij de afdeling ORVM (openbare ruimte, verkeer en 

milieu). Daar zit een programmaleider die het budget toekent en die 

heeft soms een budget om het grotere werk uit te laten voeren. In 
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sommige gevallen zijn er sponsors, maar het gevaar van sponsorgelden is 

dat sponsoren zich te veel zeggenschap kunnen toe-eigenen. De 

gemeente wil zelf zoveel mogelijk zeggenschap behouden.22 

Door ervaringen uit het verleden worden nu steeds meer afspraken 

vastgelegd op papier. Per object is dat heel specifiek. Enkele jaren 

geleden heeft de gemeente een object in een kanaal gekregen. Hierin 

zaten veel bewegende delen, hydrauliek en elektriciteit. Daarvan wilde de 

gemeente weten hoe het werkte en wie het heeft gemaakt. Er is een klein 

en onbenoemd budget beschikbaar voor het laten vervaardigen van 

schetsontwerpen indien dit nodig zou blijken.22 

4.1.5.6 Afstoten 

Als het onderhoud kostbaar wordt, dan wordt er voor dit specifieke geval 

een beslissing gemaakt. Dit doen de ambtenaren in overleg met politiek, 

kunstenaar en de buurt. Veel ervaring is hier niet mee. Er was ooit een 

beeld wat de gemeente had gekregen van een kerk, maar dit was in 

slechte staat. De buurt wilde het beeldje toch graag behouden. Toen is er 

naar mogelijkheden gekeken om toch het beeldje weer in goede staat te 

brengen. Als een bronzen beeld wordt gestolen en het kan niet herplaatst 

worden, dan kan men zich afvragen of het dan niet een kans is om een 

compleet ander beeld neer te zetten of helemaal geen beeld. Dat is een 

passieve vorm van afstoten.22 

4.1.5.7 Burgers 

Er is een algemeen meldpunt waar bezorgde burgers de gemeente 

kunnen tippen over eventuele nodig onderhoud. Burgers worden soms in 

een beginstadium meegenomen door het organiseren van 

bijeenkomsten. Eén keer hebben burgers bezwaar gemaakt en toen werd 

het object niet geplaatst. De burgers vreesden dat het een hangplek zou 

worden voor jongeren. Kunst in de openbare ruimt wordt vervaardigd om 

de buurt een beter aanzien te geven. Vooralsnog staat dit object in de 

opslag.22  
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4.2 Expertinterviews 

Enkele experts waren zo vriendelijk om mij te woord te staan en te 

spreken over hun specifieke vakgebieden en hoe zij te werk gaan. Ook 

bieden zij een ander perspectief op het beheer van een gemeentelijke 

collectie. 

 Lydia Jongmans (Vereniging Nederlandse Gemeenten) 

 Eduard Weijgers (Kunstwacht) 

 Rutger Morelissen (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) 

4.2.1 Lydia Jongmans 

Lydia Jongmans is beleidsmedewerker cultuur en media bij de VNG, het is 

een diverse staak waarbij veel onderwerpen aan bod komen. De VNG 

heeft 3 taken: 23 

 Belangenbehartiging. 

 Collectieve diensterverlening. 

 Individuele dienstverlening. 

4.2.1.1 Collectieve dienstverlening 

 In het kader van collectieve dienstverlening maakt de VNG handreikingen 

zoals “Handreiking Beelden Buiten Beheer & Behoud “ uit 2003 en 

“Beleidshandreiking Beheer En Behoud Oorlogsmonumenten” uit 2008. 

                                                             
23 Zie interview Jongmans in bijlage 4.5 

Daarnaast worden specifieke en individuele vragen beantwoord van 

medewerkers van Nederlandse gemeenten Deze vragen gaan vaak over 

beheer en behoud. Andere vragen die spelen zijn of zij een beeld mogen 

verplaatsen, of zij een beeld mogen vernietigen en wat de rechten en 

plichten van de gemeente zijn ten aanzien van het beheren van een 

collectie. Om in te springen op veel gestelde vragen heeft de VNG een 

modelovereenkomst bij aankoop van nieuw werk gepubliceerd. Deze 

bevindt zich in bijlage 3.24 

4.2.1.2 Slag in het erfgoedveld 

Naast de modelovereenkomst is in 2006 een beleidsinstrumentarium 

beeldende kunst opgesteld voor gemeenten. Dit wordt geactualiseerd 

voor eind 2012 omdat het rijksbeleid is veranderd en daarmee ook het 

gemeentelijk beleid. Er heeft de afgelopen jaren een grote slag gewoed in 

de erfgoedinstellingen. Erfgoed Nederland is verdwenen en twee fondsen 

werden gefuseerd in de Mondriaan. Er komt geen sectorinstituut voor 

beeldende kunst, ondanks dat Lydia Jongmans dit graag wilde. Daarnaast 

is het ICN gefuseerd met RCE. Ondanks de grote slag in het erfgoedveld is 

het beleidsinstrumentarium nog wel toepasbaar, hoewel hier en daar 

                                                             
24

 Pans, R.J.J. 14 Mei 2011. 
<http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/vngdocumenten/2008_lbr/Ledenbrief_B
AOZW-U200801070.pdf>. 



 

48 
 

naar een instelling wordt verwezen die niet meer bestaat. Het gaat hier 

om de beleidsinstrumenten en in feite veranderen die niet veel.24 

4.2.1.3 Een eerste aanbeveling  

Een eerste aanbeveling aan gemeenten is om alles goed te registreren. 

“Als ik 55 objecten hoor, dan denk ik dat zij (gemeente Houten red.) niet 

alle objecten hebben meegerekend. Alles wat bij de scholen staat, zou 

men ook mee moeten rekenen. Het lijkt mij heel erg weinig dat de 

gemeente Houten slechts 55 objecten heeft in de openbare ruimte.” In de 

“Handreiking Beelden Buiten Beheer & Behoud, 2003” staan handige tips. 

Door wie laat een gemeente het werk inspecteren, ofwel aan wie wordt 

die verantwoordelijkheid toegekend. Bij veel gemeenten ziet men dat het 

onderhoud schimmig is vastgelegd. Soms zit het beheer bij de dienst 

gemeentewerken of een andere afdeling. Wat is dan precies de 

bemoeienis van de ambtenaar cultuur? Beleg de verantwoordelijkheden 

goed en maak dit duidelijk, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dat is het 

advies van Lydia Jongmans.24 

 

 

 

Daarnaast is het ringenmodel een handig hulpmiddel om te kijken waar 

een gemeente nu staat op cultureel gebied. Het ringenmodel is 

geïllustreerd in bijlage 6.25 In de binnenste ring van het ringenmodel staat 

de basisvormgeving van de openbare ruimte. Dit wijkt niet veel af voor 

grotere of kleinere gemeenten.24  

Hoewel de percentageregeling is afgeschaft, kan men deze nog wel 

toepassen. Als men bijvoorbeeld in een gemeente bouwt dan dient men 

een percentage te besteden aan beeldende kunst. Hierbij vindt Lydia 

Jongmanst het belangrijk om rekening te houden met onderhoud en het 

borgen van beleid voor meerdere jaren.24  

  

                                                             
25

 VNG. 28 mei 2013. 
<http://www.vng.nl/files/vng/vng/documenten/extranet/sez/joc/ringenmodel_gem_cult
uurbeleid.pdf>. 
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4.2.2 Eduard Weijgers 

Eduard Weijgers is directeur van de Kunstwacht samen met Paul 

Schulten. Paul is de inhoudelijke expert hiernaast is hij eigenaar en 

directeur van Archeoplan. Dit bedrijf houdt zich bezig met archeologische 

opgravingen. De achtergrond van Eduard Weijgers is bedrijfskundig. Deze 

combinatie werkt volgens eigen zeggen prima. Een heleboel praktische 

zaken zoals financiën, planning en juridische aspecten moeten geregeld 

worden. Zodoende zijn beide heren tien jaar geleden gestart met de 

Kunstwacht. Aanvankelijk was het niet de bedoeling van Eduard Weijgers 

om het zo lang te doen, maar het bleek zo’n leuke tak van sport dat hij 

geen reden ziet om op te houden. 26 

4.2.1.2.1 Ontstaansgeschiedenis 

De Kunstwacht is ontstaat uit de materiaalkennis die aanwezig was bij 

Archeoplan. Eigenlijk is het omgaan met hele bijzondere materialen uit de 

oudheid niet anders dan het omgaan met bijzondere materialen van de 

moderne kunst. Eind jaren ‘90 vroeg de gemeente Delft aan de 

Kunstwacht: “We zitten met ons in de maag met de kunst in de openbare 

ruimte. We weten dat we het moeten onderhouden, maar het is zo divers. 

Er zijn objecten vervaardigd uit brons, hout, zandsteen, hard steen, 

                                                             
26 Zie interview Weijgers in bijlage 4.4 

combinaties van materialen en objecten met elektronica. Kunnen jullie ons 

helpen?”26  

Het is voor een gemeente ondoenlijk om al die specifieke kennis zelf in 

huis te hebben. Een grote stad als Amsterdam heeft dat ook niet. Het is 

vaak ook ondoenlijk om voor een ambtenaar voor elk type onderhoud 

apart een bedrijf te gaan zoeken en aan te sturen. Dat gaat nog als er acht 

objecten zijn, maar als je tientallen werken hebt schiet dat niet op. Het is 

te kostbaar. De gemeente Delft is er te lang mee bezig om het onderhoud 

aan de werken aan te sturen. Dit loont de moeite niet. Daarom nam de 

Kunstwacht voor Delft alles in één hand. Hierna is het balletje gaan rollen 

dat deze behoefte van bij andere gemeenten ook aanwezig zou zijn. In 

2002 is de Kunstwacht als aparte organisatie gestart. Toen was er ook 

voldoende ervaring met Delft in het onderhoud van kunst waardoor er 

voldoende kennis en capaciteit voor in huis was. Nadat dit goed resultaat 

gaf is de Kunstwacht hun diensten breder in het land gaan aanbieden. De 

Kunstwacht is al actief in vijftig gemeenten in het land en groeit nog 

steeds. De behoefte leeft duidelijk bij de gemeenten. 26  
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4.2.1.2.2 Gemeente Houten 

Sinds 2009 werkt de Kunstwacht voor de gemeente Houten. Hier is een 

eerste schouwing langs een aantal bronzen objecten gedaan. Ook is 

gestart met het onderhoud van bronzen en andere objecten. Rob van 

Swieten kreeg het onderhoud van de kunst in zijn portefeuille. De 

problemen die gemeenten hebben zijn zo specifiek en specialistisch dat 

zij niet gelijk makkelijk uit te voeren zijn. Indertijd kwam Van Swieten 

(voormalig ambtenaar kunst) bij de Kunstwacht terecht. Hieruit is het 

huidige samenwerkingsverband ontstaan. 26  

4.2.1.2.3 Werkwijze Kunstwacht 

Zodra de Kunstwacht start dan krijgt zij een lijst van objecten en 

bijbehorende locaties. Deze werken worden langsgelopen tijdens een 

schouwing zodat men kan beoordelen wat de huidige staat is. Als de 

conditie van het object niet optimaal is dan is er onderhoud nodig.26 

Er zijn verschillende omlooptijden voor het onderhoud. Er zijn 

onderhoudswerkzaamheden die eens in de vijf of tien jaar die extra 

moeten worden gedaan zoals schilderwerk. Bronzen beelden moeten 

jaarlijks worden schoongemaakt en in de was gezet. Verder is er eigenlijk 

geen bijzonder onderhoud, tenzij de gemeente dit reguliere onderhoud 

laat versloffen. Dan kunnen problemen ontstaan en zijn er extra kosten. 

Het is vaak voordeliger om jaarlijks onderhoud te plegen dan plotseling 

achterstallig onderhoud in te moeten halen.26  

De volgende stap is, nadat de volledige schouwing en alle beelden zijn 

gefotografeerd, dat een beheerplan wordt gemaakt. Er wordt een 

inventarisatielijst gemaakt waarin de basisinformatie wordt genoteerd, 

zoals omgeving, sokkelgrootte, dimensies, fundering, materialen en een 

omschrijving van de structuur. Vaak krijgt de Kunstwacht gegevens 

aangeleverd van de gemeente zoals de NAW-gegevens van de 

kunstenaar. Dit voert de Kunstwacht in. Een goede registratie van de 

collectie en onderhoudswerkzaamheden is erg belangrijk. Als iemand met 

pensioen gaat of als hij een andere functie krijgt is soms alle kennis weg. 

De informatie zit soms ook in een onhandige kaartenbak of raakt zelfs wel 

eens verloren. Bij digitale registratie is het makkelijker om informatie toe 

te voegen en op te vragen. Dan is de volgende stap om een beheerplan 

schrijven. Als laatste stap voert de Kunstwacht dit beheerplan uit in 

overleg met de gemeente.26  

Daarnaast heeft de Kunstwacht een aantal verschillende diensten. Een 

voorbeeld is het ontwikkelen en realiseren van een publiekswebsite 

waarop kunstroutes kunnen worden gepubliceerd. Daarnaast helpt de 

Kunstwacht ook om mobiele applicaties zoals Layar app of de QR-code te 

ontwikkelen.26  
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4.2.3 Rutger Morelissen 

Rutger Morelissen is Researcher (onderzoeker) bij de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE). Hij heeft aan meerdere publicaties gewerkt met 

betrekking tot beheer en behoud van kunst in de openbare ruimte. 27 

4.2.3.1 Onderzoek 

Momenteel loopt bij het RCE een project over beheer en behoud van 

kunst in de openbare ruimte in Nederland. Er is een enquête gehouden 

onder een aantal Nederlandse gemeenten. Hierbij is gekeken naar de 

grootte van de gemeenten om een goede verhouding tussen grote en 

kleine gemeenten te krijgen. Er zijn 25 gemeenten aangeschreven en 15 

hebben geparticipeerd. De enquête gaat in op de omvang van de 

collectie, de materiële samenstelling van de objecten, hoe het beheer 

geregeld is, hoe de gemeenten de documentatie bijhouden en wat zij als 

het grootste probleem zien.27 

Op basis van de antwoorden hebben heeft het onderzoeksteam een 

redelijk beeld gekregen hoe het er nu in Nederland voorstaat, voor zover 

een enquête een indicatie hiervan geeft. Vervolgens is men gaan zoeken 

naar case studies die representatief zijn voor de meest voorkomende 

problemen. Dit zijn er uiteindelijk drie geworden. Men probeert bij die 

drie case studies de problemen in kaart te brengen. Vervolgens is er naar 

                                                             
27 Zie interview Morelissen in bijlage 4.6. 

documentatie gezocht over het object. Bronnen van informatie waren 

interviews met de kunstenaar waar mogelijk, ontwerptekeningen en 

documentatie over voorbehandeling en restauraties. Het desbetreffende 

object is minimaal eenmaal bezocht door een interdisciplinair team 

bestaande uit kunsthistorici, restauratoren, natuurwetenschappers en 

iemand met kennis over collectiemamangement. Met de relevante 

specialisten wordt de huidige situatie zo gedetailleerd mogelijk 

gedocumenteerd met zowel detail- als overzichtsfoto's. Op deze foto’s 

wordt vervolgens ingetekend welke schades en sporen er zijn gevonden. 

Dit wordt met verschillende kleuren gedaan zodat patronen in schades en 

problemen kunnen worden herkend. Tenslotte zijn er conditierapporten 

opgesteld en is hieraan een behandelingsvoorstel gekoppeld.27  

Naast de vragen van het onderzoeksteam wordt geprobeerd alle vragen 

van de gemeenten zelf zo goed mogelijk te beantwoorden. Men komt ook 

andere problemen tegen waar de gemeente zelf niet aan heeft gedacht. 

Als uitkomst van dit onderzoek werkt men aan een algemene richtlijn 

over hoe ambtenaren een collectie objecten in openbare ruimte als 

gemeente zouden moeten beheren en behouden. Dit wordt waarschijnlijk 

een stappenplan vanaf het moment van conceptontwerp tot het moment 

van afstoten of herplaatsing en alle stappen hiertussen: het aanleggen en 

bijhouden van documentatie, het monitoren van problemen, het 

verrichten van regulier onderhoud en voorzieningen treffen tegen 
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calamiteiten. Vragen zoals wanneer een specialist in te schakelen worden 

in de richtlijn behandeld. 27 

4.2.3.2 Wisseling van de wacht 

Hét probleem bij gemeenten is dat er een grote wisseling van personen 

plaatsvindt. Na één of twee jaar dat iemand op de post kunst zit, gaat 

deze persoon naar een andere post of gemeente. De opvolger kan dan 

weer van opnieuw beginnen. Daar probeert het onderzoeksteam iets 

voor te bedenken, zoals een goed documentatiesysteem. Dit wordt 

gedaan voor het waarborgen van de continuïteit van het beheer van een 

collectie. 27 

Gemeenten vinden telkens opnieuw het wiel uit, weten niet de weg naar 

specialisten en er vindt weinig kennisoverdracht plaats tussen 

gemeenten. Een voorbeeld hiervan is het meldpunt van diefstal van 

objecten. Op www.gestolenkunst.nl kan men diefstallen melden als 

gemeente. De gemeenten kennen deze weg niet en dus komen er weinig 

meldingen binnen. 27 

Rutger Morelissen is al bijna tien jaar bezig met onderzoek naar het 

beheren en behouden van kunst in de openbare ruimte en hij probeert 

handvatten te creëren. 27  

Beleid is een groot probleem. Er is vaak een budget voor nieuwe 

objecten, maar niet voor het onderhoud hiervan. Dit is dan beleid dat 

gericht is op de korte termijn, zodat er vaak geen onderhoud wordt 

verricht. Mochten er na verloop van tijd problemen ontstaan, dan kost 

een restauratie veel geld. Als het object goed was bijgehouden en de 

werken regelmatig waren geïnspecteerd dan had deze kostenpost 

voorkomen kunnen worden.27 

4.2.3.3 Tekort aan kennis 

Een ander probleem is dat de beheerders geen kunst- of 

conserveringsachtergrond hebben en zijn dus eigenlijk geen goede 

opdrachtgevers zijn. Ze hebben dan de neiging om alles uit te besteden 

aan een firma zonder zelf te weten wat ze uitbesteden, waar ze op 

moeten letten en welke eisen ze moeten stellen. Dan hebben ze 

vervolgens geen overzicht en kunnen ze niet kritisch kijken. Hier lopen 

zowel restauratoren als onderhoudsfirma’s tegen aan. Vaak wordt de 

gemeentereinigingsdienst hierop ingezet. Hoewel er uitzonderingen zijn e 

waarbij er goede mensen zitten en zaken goed geregeld zijn, is het beleid 

over het algemeen te passief en is er onvoldoende kennis aanwezig. 

Iemand bij de VNG heeft ooit voorgesteld dat net zo als een 

gemeentearchivaris verplicht is het archief goed te beheren, ook een 

gemeenteconservator of gemeentecollectiemanager verplicht gesteld zou 

moeten worden om de collectie correct te beheren.27  

http://www.gestolenkunst.nl/
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Uit de drie casussen blijkt dat er onvoldoende gedocumenteerd wordt. 

Noch over de oorspronkelijke toestand (fundering, constructie), noch 

eventuele afspraken met de kunstenaar, noch regulier onderhoud waren 

goed gedocumenteerd. De beheerder heeft geen zicht wat het 

onderhoud behelst en welke methoden worden gebruikt. Men zou 

moeten vastleggen welke reinigingsmiddelen worden gebruikt en de 

product-factsheets moeten in het dossier. Daarnaast ontbreekt vaak een 

kort onderhoudsrapport. Dit allemaal documenteren kost weinig geld en 

moeite, maar het is een handeling die noodzakelijk is om de informatie 

correct in het systeem te verwerken. Het documentatiesysteem hoeft 

geen duur registratiesysteem te zijn. Het kan ook een lade zijn met 

allemaal hangmappen waarin men steeds alles chronologisch invoert.27  

Bij het regelmatig monitoren van objecten is het van belang dat de 

persoon die deze werkzaamheden verricht minimaal enige 

materiaalkennis bezit. Eén keer per jaar is meestal wel voldoende.27 

Wat verder vaak fout gaat is de keuze van het moment in het jaar waarop 

onderhoud wordt gepleegd. In de winter gaat men vaak door met natte 

behandelingen. Dit is af te raden bij objecten buiten met poreuze, 

natuurlijke materialen en zelfs metalen objecten. Het is moeilijk in te zien 

waarom dit gebeurt. Vaak wordt er een soort carte blanche vanuit de 

gemeente gegeven en de onderhoudsfirma’s verrichten het onderhoud 

dan volgens hun eigen agenda. Hier moet de ambtenaar alert op zijn.27 

De essentie van veelvoorkomende problemen bij gemeenten is volgens 

Rutger Morelissen het gebrek aan kennis over goedgekeurde methoden 

en producten.27  

Rutger Morelissen probeert een netwerk te creëren waarbij iedereen 

elkaar kan vinden en over zaken kan discussiëren. Dit is tot uiting 

gebracht in de LinkedIn-groep die is begonnen. Men moet dit meer en 

actiever onder de aandacht brengen bij de doelgroep. De Linkedin-groep 

heet ‘Kunst in de openbare ruimte’ en is gelinkt aan de algemene groep 

van de collectiewijzergroep op Linkedin.27 
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4.3 Conclusies 

Bij de expertinterviews komt veelal naar voren dat gebrek aan kennis 

over goed collectiemanagement een groot probleem is. Dit komt doordat 

de ambtenaar geen kunst- of conserveringsachtergrond heeft en doordat 

er bij gemeenten regelmatig wisseling plaatsvindt van personen op 

posten. 

Verder rept elke expert over het belang van goede documentatie en het 

ontbreken hiervan in de daadwerkelijke praktijk bij de gemeenten. Dit 

komt ook naar voren bij de interviews bij de gemeenten zelf. Het goed 

documenteren is een aandachtspunt bij elke gemeente. De ene gemeente 

documenteert met behulp van een Excel-bestand, een andere gemeente 

heeft informatie op het gemeentelijke informatiesysteem staan en nog 

andere gemeenten leunen op het documentatiesysteem van de 

Kunstwacht. 

Met uitzondering van Breda, heeft elke gemeente één of meerdere 

bedrijven in dienst ter ondersteuning van het beheer en behoud van de 

collectie. Breda houdt alle regie in eigen handen door zelf de 

restauratoren te regelen en zelf het reguliere onderhoud uit te voeren. 

 

Bij het ontwikkelen van nieuwe objecten heeft elke gemeente moeite om 

burgers er echt bij betrokken te krijgen. De ontwikkeling van nieuwe 

objecten is de laatste jaren sterk afgenomen. De belangrijkste aan te 

wijzen reden hiervoor zijn de bezuinigingen op de Nederlandse 

kunstsector vanuit de overheid.  

Een opmerkelijk punt is dat geen van de ondervraagde gemeenten 

samenwerkingsverbanden heeft met andere gemeenten. Het creëren van 

zulke netwerken zou een cruciale rol spelen bij goede kennisoverdracht. 

Juist deze kennisoverdracht is van belang als de ambtenaar geen kunst- of 

conserveringsachtergrond heeft. 
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5 Aanbevelingen 

5.1 Visie 

De definitie van een traditioneel museum volgens ICOM is: ‘A museum is 

a non-profit, permanent institution in the service of society and its 

development, open to the public, which acquires, conserves, researches, 

communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of 

humanity and its environment for the purposes of education, study and 

enjoyment.’28 

Hoewel de gemeente Houten geen museum is, heeft zij mijns inziens wel 

degelijk verantwoordelijkheden vergelijkbaar met een traditioneel 

museum aangezien de gemeente Houten eigenaar en beheerder is van 

een collectie. Ik ben van mening dat zodra men een collectie bezit welke 

gekocht is met gemeenschapsgeld, men zich moet bezighouden met het 

preserveren en ontsluiten van deze collectie. Dit zijn voor mij de twee 

belangrijkste kerntaken van de eigenaar van een collectie.  

Verantwoordelijkheden zoals het onderhouden van de collectie, maar ook 

het toegankelijk maken hiervan voor een algemeen publiek, vallen 

hieronder. De gemeente Houten heeft, meer dan een traditioneel 

museum, de plicht om zich te verantwoorden tegenover haar 

                                                             
28 Museum Definition 29 mei 2013 http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ 

gemeenschap en de burgers die hierin wonen. De gemeente Houten 

wordt gefinancierd door gemeenschapsgelden.  

Een traditioneel museumconcept zal echter niet werken in een 

gemeentelijke instelling. Daar zijn de kerntaken van een gemeente en de 

organisatiestructuur niet op ingericht.  

5.1.1 Community museum 

Een museaal concept dat wél kan werken, is het concept van het 

community museum. Een community museum wordt door Camarena als 

volgt gedefinieerd: “First, a working definition of a community museum—

especially how it differs from a traditional, mainstream museum—can be 

understood as a museum that develops around a collection of objects, a 

team of experts, a building, and its public. In contrast, the birth of a 

community museum is community initiative; it responds to local needs 

and demands, is directed by a community organization, and is created and 

developed with the direct involvement of the local population. The 

community is the owner of the museum, whose work strengthens 

community organization and action beyond its walls.”29 

                                                             
29 Camarena: Pagina 77  
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Juist het reageren op lokale behoeften is zeer belangrijk voor elke 

gemeente. Een museum kan het zich permitteren om over de 

grenzen van haar collectieplan te kijken. Een gemeente kan zich dit 

niet permitteren, omdat de objecten veelal sterk verbonden zijn met 

de lokale omgeving en burgers.  

De Canadese museoloog Pierre Mayrand30 heeft een drie-fasen 

model ontwikkelt voor ecomusea, wijkmusea en community musea, 

zoals geïllustreerd in figuur 3. 

Dit model is oorspronkelijk bedoeld om een museum van een 

apathische- naar een empathische instelling te begeleiden in drie 

jaar. Het model is gemaakt voor museale instellingen en niet voor 

gemeentelijke instellingen. Mijn uitgangspunt is dan ook niet om van 

de gemeente Houten een museum te maken. Ik wil echter wel het 

bewustzijn kweken dat bij het bezitten van een collectie ook 

verantwoordelijkheden komen. Ik wil dan ook dat de gemeente 

Houten uiteindelijk in de Museology-fase komt. 

  

                                                             
30 Van Mensch, in Van der Laarsen: Pagina  176-92 

Figuur 3 Drie-Fasen-model van Pierre Mayrand 
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Als men het Drie-Fasen-model bekijkt van Pierre Mayrand en het toepast 

op de gemeente Houten, zit de gemeente in de pre-museology fase door 

mijn onderzoek te faciliteren. Zij hebben het mogelijk gemaakt om hen te 

provoceren en te dwingen om anders over hun collectie na te denken.  

Sommige van de problemen die aangestipt waren tijdens de gesprekken 

waren onbekend bij de gemeente Houten. Problemen zoals het 

ontbreken van de registratie en documentatie van de roerende collectie, 

maar ook het ontbreken van een gerichte visie voor de collectie waren 

eye-openers voor de gemeente Houten. Het creëren van het besef dat 

collectiemanagement vakwerk is, zie ik als een kleine overwinning. 

Om de stap te nemen naar de Museology-fase, dienen een paar 

veranderingen plaats te vinden. Dit zal dan ook het uiteindelijke doel 

worden van mijn aanbevelingen, om de gemeente Houten de handvatten 

te geven zodat zij kunnen ontwikkelen van beheerder van een collectie 

naar een concept dat zich bevindt tussen een community museum en een 

gemeentelijke instelling.  

 

 

 

Sturend in dit concept zijn de drie belangrijke parameters voor kunst in de 

openbare ruimte van de gemeente Houten: 

 Verfraaiing van omgeving door kunst in de openbare ruimte; 

 Beleefbaarheid van de geschiedenis door kunst in de openbare 

ruimte; 

 Identiteit bevestigen en versterken door kunst in de openbare 

ruimte;  
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5.2 Collectiemanager 

Eén van de problemen die Rutger Morelissen vaak tegenkomt, is het 

gebrek aan kennis over collectiemanagement en restauratie. Het vertrek 

van ambtenaren naar een andere positie is een ander voorkomend 

probleem.26 Dit laatste is moeilijk tegen te gaan, maar kennisoverdracht 

kan wel toegepast worden om het probleem te verkleinen. Bij de meeste 

gemeenten is er een persoon, of een selecte groep, die zich bezig houdt 

met het managen van de collectie. Veelal is het opgesplitst in beheer van 

de collectie en het realiseren van nieuw werk. Naar het voorbeeld van de 

gemeenten die zijn geïnterviewd, wordt de collectiemanager 

geïntroduceerd in de gemeente Houten. Hij zal zich gaan bezig houden 

met het hele spectrum van het beheren van een collectie. De collectie 

bestaat daarbij niet alleen uit de kunst in de openbare ruimte, maar ook 

uit de roerende objecten in het gemeentelijk bezit.  

Voor goed collectiemanagement is het essentieel dat de collectiemanager 

verstand heeft van zaken, aangezien de collectiemanager zal moeten 

beslissen wat er gebeurt en wanneer dit dient te gebeuren. Er is dus een 

minimaal kenniscriterium voor deze functie. De ambtenaar die zich bezig 

gaat houden met de collectie, dient een basis te hebben in 

collectiemanagement. Er zijn cursussen die hierin worden gegeven zoals 

bij het LCM voor collectiemanagement (Landelijk Contactpunt 

Museumconsulenten).31 Een ander voorbeeld is de cursus 

behoudsmedewerker Archieven, Bibliotheken en Musea die wordt 

gegeven bij het Nationaal Archief.32  

Formatief zal hij de uren krijgen toegewezen die voorheen waren 

toegewezen aan de afdelingen OW en WZ. Daarbij krijgt de afdeling WZ 

formatief nog wel een aantal uren om zich bezig te houden met de 

ontsluiting van de collectie en de realisatie van nieuwe werken. 

De collectiemanager zal fungeren als een spin in het web van de gehele 

gemeentelijke collectie. Van het realiseren van nieuw werk en het 

beheren van het bestaande werk tot aan de ontsluiting van de collectie. 

De collectiemanager zal niet alleen staan maar zal assistentie krijgen van 

de afdelingen WZ en POW als het gaat om het realiseren van nieuw werk 

en de ontsluiting van de collectie. De taken zijn hiërarchisch weergegeven 

in tabel 10. 

                                                             
31 Museumconsulenten. Mar.-Apr. 2012. 
<http://www.museumconsulenten.nl/index.php?161>. 
32

 "CursussenNationaal Archief. Maa.-Apr. 2012. 
<http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/duurzaam-fysiek-
archief-bewaren-conserveren/cursussen/beh 22-5-2012>. 
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 ontsluiting van de 
collectie          

Realisatie nieuw werk 

Onderhoud 

onderhoudsplan 

jaarlijks 

5-jaarlijks 

10-jaarlijks 

restauratie 

aansturing 
groenwerkers 

registratie 

signaleringsfunctie  

adoptie-ouders 

burgers 

schouwingen 

aansturing bedrijven 
met specialistische 

kennis 

Van de tijd die voor collectiemanagement beschikbaar is zal het grootste 

deel besteed worden aan het onderhouden van de collectie. De 

collectiemanager is er voor verantwoordelijk dat de registratie op orde is 

volgens de kwaliteitsstandaarden die in paragraaf 6.1 zullen worden 

beschreven. Ook zal hij, in samenwerking met experts, 

onderhoudsplannen opstellen voor meerdere jaren. De experts en de 

groenwerkers dienen te worden aangestuurd door de collectiemanager. 

Aangezien de gemeente Houten zo zelfstandig mogelijk wil opereren, is 

het van belang dat de collectiemanager ook zelf schouwingen gaat 

verrichten, ondanks dat de experts dit ook moeten blijven doen. 

Hiernaast zal hij als meldpunt van de adoptieouders of andere bezorgde 

burgers fungeren. Hij houdt ook de burgers die een melding hebben 

gemaakt op de hoogte van eventuele acties naar aanleiding van hun 

melding.       

  

Tabel 10 Hiërarchische weergeving takenpakket Collectiemanager. 
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6 Werkmethoden omtrent collectiemanagement 

De collectiemanager zal volgens de standaarden gaan werken die 

algemeen geaccepteerd zijn in de museale wereld. Hoewel de 

collectiemanager werkt vanuit de gemeente, zijn de museale standaarden 

toch toepasbaar tijdens het werk. Bij goed collectiemanagement maakt 

het nauwelijks uit of gaat om in privé-, museale of gemeentelijke 

collectie. Het uitgangspunt, namelijk het goed bewaren van een collectie, 

blijft hetzelfde. De standaarden leggen een goede basis in 

collectiemanagement en zullen als handvatten fungeren voor de 

collectiemanager.  

Deze standaarden zijn verwerkt in een toepasbaar format in een 

gemeentelijke situatie en zijn beschreven in dit hoofdstuk en behandelt 

de volgende onderwerpen: 

 Registratie.       

 Toekennen van significantie.     

 Diefstal van de bronzen beelden. 

 Beslissingsdiagram voor beheer en behoud. 

 

 

6.1 Registratie 

De registratie van een collectie is een belangrijk punt. Het is ook een 

heikel punt, zoals gebleken is uit de interviews. Zonder een goede 

registratie weet men niet wat men heeft en wat de conditie van de 

objecten zijn. Dit is een probleem bij de gemeente Houten. 

Een goede registratie voldoet aan de volgende voorwaarden: 33                  

• De opslag van informatie: het collectie-informatiesysteem brengt 

informatie over ieder object bij elkaar en bewaart die veilig;1 

• De toegankelijkheid van informatie: het collectie-informatiesysteem 

structureert de informatie zodanig, op eenvoudige en betrouwbare wijze 

doorzoekbaar is. 

Voor de registratie van de objecten in de gemeente Houten is uitgegaan 

van de geldende standaard in Nederland, namelijk de objectregistratie 

volgens Spectrum. Doordat het MovE invulboek het inzichtelijk maakt om 

te registreren stel ik voor dat het als handvat voor de medewerkers van 

de gemeente Houten wordt gebruikt. Het Invulboek werd ontwikkeld 

door het project MovE - “Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie.”  

                                                             
33 Ezendam; pagina 40. 



 

63 
 

MovE is een initiatief van het Museumconsulentschap en eGov van de 

provincie Oost-Vlaanderen. Het Invulboek is gefinancierd door het 

Landelijk Contact van Museumconsulenten in Nederland (LCM). Het 

Invulboek (versie 1.0.) kwam online in februari 2006. Het was het 

resultaat van 3 jaar overleg met werkgroepen van Vlaamse en 

Nederlandse museummedewerkers en consulenten. Het Invulboek berust 

op een consensus tussen internationale standaarden zoals Spectrum 

1.0.34 Invulboeken zijn handige hulpmiddelen 

bij de registratie.  

Naast het bieden van een geheugensteuntje 

voor de registrar, zorgen deze invulboeken ook 

dat het registreren in de instelling en 

sectorbreed gestandaardiseerd is. De 

invulboeken hanteren veelal een 

minimumstandaard van registreren. Deze 

minimale of basale registratie biedt veelal te 

weinig informatie over het object in een 

museale omgeving. De basisregistratie is een 

                                                             
34 MovE Invulboek februar. 2006. 28 mei 2013 
<http://www.museuminzicht.be/public/musea_werk/invulboek/index.cfm?zoeken=uitgeb
reid>. 
35

 Grant. pagina 1-88. 
36 Lebeer. Pagina 111-114 

uitgangspunt om de geregistreerde objecten beter te kunnen ontsluiten. 

De standaarden ten behoeve van registratie in de museumsector zijn 

beschreven door zowel CIDOC (Committee on Documentation of the 

International Council of Museums), het MovE-invulboek en Spectrum. In 

tabel 11 worden deze minimale standaarden weergegeven.  

 

  

Gemeente Houten MovE34   CIDOC35  Spectrum36 

1 objectnummer 

2 NAWgegevenskunstenaar 

3 Formele gegevens 

4 Locatie 

5 Fysieke staat 

6 Kunstwerk en omgeving 

7 Onderhoud 

8 opmerkingen 

1 Instellingsnaam  

2 Objectnummer  

3 Objectnaam  

4 Titel  

5 Verwerving Datum  

6 Verwervingsmethode  

7 Verwerving Van  

8 Huidige standplaats 

 

1 Naam van de 

organisatie  

2 inventarisnummer  

3 object trefwoord  

4 titel of korte 

beschrijving 

5 verwervingsmethode  

6 verwervingsbron  

7 verwervingsdatum  

8 vaste standplaats  

1 organisatienaam 

2 objectnummer 

3 objectnaam 

4 titel 

5 verwervingsgegevens 

6 verwervingsmethode 

7 verwervingsdatum 

8 verwervingsbron 

9 standplaats 

Tabel 11 minimumstandaard volgens Gemeente Houten, MovE, CIDOC en Spectrum 
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De gemeente Houten heeft aangegeven om geen Adlib of ander 

registratiesysteem aan te willen schaffen vanwege de kosten en de 

gebruikersonvriendelijkheid van Adlib. Hiernaast willen zij niet afhankelijk 

zijn van een bedrijf zoals de Kunstwacht.  

Om de kosten te drukken en omdat de ambtenaren reeds bekend zijn 

met Microsoft Excel, Access of Word, stel ik voor om in een van deze 

programma’s een document te maken met hierin de hiernaast vermelde 

velden. Deze velden zijn een combinatie van het MovE-invulboek, CIDOC, 

Spectrum 1.0 én de velden van de gemeente Houten met een 

geïntegreerd onderhoudsplan. Eventueel kan de gemeente Houten er 

voor kiezen om een vrij veld zoals ‘opmerkingen’ of ‘bijzonderheden’ toe 

te voegen. Door dit registratiesysteem kan men in één oogopslag weten 

waar men aan toe is, zonder door alle documenten heen te hoeven 

spitten. 

In dit systeem wordt elke mutatie bijgewerkt. Als een object van plaats 

veranderd is, beschadigd is of gerestaureerd moet worden, dient dit te 

worden geregistreerd. Hiernaast dient men ook alle specificaties van de 

gebruikte middelen op te vragen en in het onderhoudsrapport te zetten. 

Een hulpmiddel bij het bijhouden van deze mutaties zijn 

conditierapporten. Een voorbeeldformat van deze conditierapporten is te 

vinden in bijlage 1.37 

                                                             
37 Boon, M. Boer, de A: 2010 pagina 1-4 

 Foto object 

 Objectnummer   

 Instellingsnaam  

 Objectnaam   

 Titel  

 Beschrijving   

 Vervaardiger   

 NAW vervaardiger 

 Datering van - tot -  

 Materiaal  

 Afmeting   

 Toestand (conditie) 

 Verwerving Datum   

 Verwerving Methode   

 Verwerving Van   

 Aankoopprijs   

 Valuta aankoopprijs Huidige 

standplaats  

 Jaarlijks onderhoud  

 laatste jaarlijkse 

onderhoudsbeurt  

 Vijf- jaarlijkse onderhoudsbeurt 

 Laatste vijf -jaarlijkse 

onderhoudsbeurt  

 Jaarlijks onderhoud  

 Laatste tien- jaarlijkse 

onderhoudsbeurt  

 Restauratiewerkzaamheden 
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6.2 Significantie 

6.2.1 Introductie 

De definitie van significantie volgens Significance 2.0 luidt: “A statement 

of significance is a reasoned, readable summary of the values, meaning 

and importance of an item or collection.38” 

Het toekennen van significantie is niets meer dan het opzetten van een 

hiërarchische constructie in een collectie, door objecten op waarde te 

schatten door middel van informatie. Als men naar een bedrijf kijkt, heeft 

iedereen zijn eigen functie en plaats in het bedrijf. De baas staat 

bovenaan, daarnaast zijn er afdelingchefs, managers en hieronder 

werknemers. Allemaal werken ze om het bedrijf profijtelijk te maken, 

maar ieder heeft zijn eigen functie. Hetzelfde geldt voor significantie. Bij 

het toekennen van significantie is het zeer belangrijk dat men er van 

bewust is dat onze normen en waarden veranderen. Significantie is dus 

een dynamisch concept. 

Het toekennen van significantie aan kunst is geen nieuw fenomeen. Xie 

He heeft rond 500 n.Chr  de ‘Zes Principes’ opgesteld in ‘Gu Huapin 

Lu’(Classificatie van schilders).  Met behulp van deze zes principes heeft 

Xie He 27 schilders beschreven en gerangschikt met een 

                                                             
38 Russell: pagina 37  

puntensysteem.39 Een recenter en uitgebreider voorbeeld van toekennen 

van significantie van kunst is het Deltaplan voor het Cultuurbehoud uit de 

jaren ‘90 van de vorige eeuw.43  

6.2.2 Waarde van waarde toekennen 

Alle objecten vergen onderhoud. Is het niet vandaag nodig, dan is het wel 

morgen. Onderhoud kost geld en is in het huidige klimaat van bezuinigen 

schaarser geworden. Men moet dan kiezen waaraan men geld besteed. 

Het is van belang om zulke keuzes verantwoord te nemen. Hierbij valt er 

veel te winnen door het besef te creëren dat men bezig is met een 

collectie en hier dus ethisch naar gekeken dient te worden. Het 

hiërarchisch rankschiken van de objecten kan helpen bij het 

verantwoorden van keuzes op een ethische manier.  

Tot op heden is er nergens een dergelijke rangschikking gemaakt in een 

gemeentelijke collectie in de openbare ruimte.40 In de gemeente 

Zoetermeer wordt er wel al over een het toekennen van significantie aan 

hun collectie gesproken maar is het nog niet uitgevoerd.41 Ook vanuit 

andere gemeenten worden geluiden gehoord dat men het toekennen van 

significantie een toegevoegde waarde vindt hebben als managementtool. 

                                                             
39

 Bod: 65-73 
40

 Zie interview Jongmans in bijlage 4.5. 
41 Zie interview Deelstra in bijlage 4.8.  
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Behalve dat het een krachtige managementtool is voor het distribueren 

van geld, is het ook een aanwijzing welke waarde de collectie heeft. Het 

helpt bij het maken van verantwoorde keuzes in bijvoorbeeld afstoting en 

andere zaken die er toe doen bij collectiemanagement en kan zorgen dat 

de burgers meer betrokken zijn bij het object en het beleid. Het maakt 

het object begrijpelijker voor de burger. Burgers kunnen zich ook trots 

voelen als zij een beeld hebben in hun straat met een A-status.  

Een ander voordeel van het toekennen van significantie is dat men een 

duidelijk beeld krijgt van het karakter van de gemeentelijke collectie in de 

openbare ruimte. De collectie wordt meer dan alleen de som van alle 

objecten. Dit kan men dan weer toepassen bij nieuwe aankopen of juist 

bij afstoten van objecten. Tenslotte is het toekennen van significantie ook 

bruikbaar bij het toepassen van preventieve maatregelen en bij het 

ontsluiten van de collectie. 

Carla Deelstra, beleidsmedewerker Beeldende Kunsten Zoetermeer; ‘Ik 

vind dat (significantie toekennen red.) heel belangrijk. Vooral omdat je op 

een gegeven moment, naast verzamelen, ook moet ook ontzamelen. Wat 

is dan de richtlijn wanneer je een beeld houdt of niet? Het heeft alles te 

maken met de kunstinhoudelijkheid van het beeld. Welke plek neemt het 

in de collectie Nederland? Is het dusdanig beeldbepalend werk voor het 

oeuvre van een bepaalde kunstenaar dat je het alleen daarom al zou 

moeten houden op die plek of elders in je stad? Het is heel belangrijk om 

te omschrijven wanneer de plek van het object zo belangrijk en 

beeldbepalend is. Wanneer die plek verandert, moet men die plek 

dusdanig veranderen dat het object gehandhaafd kan blijven. Dat kan een 

randvoorwaarde voor significantie zijn. Dat je als gemeente daar beleid 

op maakt is hier (Zoetermeer red.) nog niet gebeurd maar dat willen wij 

wel heel graag. Het toekennen van waarden aan beelden levert niet alleen 

iets op voor de gemeente maar ook in het grotere verband van heel 

Nederland.’42  

Rutger Morelissen heeft hier ook een soortgelijke mening over: “Het is 

heel belangrijk dat er naar de collectie als geheel wordt gekeken en niet 

naar de losse werken. Binnen de collectie een waardering aanbrengen is 

een goed plan. Op zich is de indeling van het Deltaplan43 zeer 

overzichtelijk, maar er zijn ook andere waardering systemen. Ons instituut 

(RCE) is met een nieuw waarderingssysteem bezig waarbij men 

waarschijnlijk op een aantal klassen uitkomt44. 

                                                             
42 Zie interview Jongmans in bijlage 4.5 
43

 Zie interview Morelissen in bijlage 4.6 
44 Dit plan is op 26 juni 2013 gepresenteerd tijdens de studiemiddag: “Op de museale 
weegschaal: nieuwe methodiek voor collectiewaardering.” 
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Het is belangrijk om de verschillende eisen voor het waarderingssysteem 

goed in kaart te brengen zoals het lokale belang, maar het is ook goed om 

te kijken of er beelden zijn die van nationaal belang zijn. Met een 

waardering kan je prioriteiten stellen. Er zijn risico’s aanwezig zoals de 

teveel de focus te leggen op de A-collectie, maar tegelijkertijd heb je altijd 

te maken met auteursrecht en dit houdt impliciet in dat je 

onderhoudsplichtig bent aan alle objecten. Je kunt dit eigenlijk niet 

verwaarlozen, tenzij je hierover afspraken maakt met de kunstenaar. Het 

kan zijn dat het de bedoeling is van de kunstenaar dat een object 

langzaam verouderd. Je kunt ook met de kunstenaar afspreken dat je een 

contract aangaat voor 5 jaar en telkens opnieuw evalueert. Dan voorkom 

je dat een collectie te groot en onbeheerbaar wordt. Je geeft dan ook 

automatisch ruimte voor iets nieuws.” 

De gemeente Eindhoven heeft ook oren naar het toekennen van 

significantie, hoewel zij er ook haken en ogen in zien. Het gaat volgens 

hen verder dan alleen de kunsthistorische significantie. Men moet ook de 

waarde van het object voor een buurt meenemen in de waardering. 

Daarbij ontstaat een genuanceerder beeld. Andere contexten die de 

gemeente Eindhoven belangrijk vind zijn de cultuurhistorische - en de 

sociale context van een object. Vooral de lokale waarden moeten worden 

meegewogen. Het gevaar van het toekennen van significantie zit hem 

volgens de gemeente Eindhoven in de mogelijke ontwikkeling dat er 

alleen maar geld wordt besteed aan de A-collectie. ‘Het kan een middel 

worden om te bezuinigen en dat kan zeer verkeerd uitpakken.’45  

Een ander geluid komt vanuit de gemeente Breda. Het zou vooral gedacht 

vanuit het perspectief van musea handig zijn. De objecten in de openbare 

ruimte zijn vaak op opdrachtbasis. De levensduur heeft altijd een 

bepaalde tijdelijkheid. In de collectie van het museum zijn misschien wel 

werken die een status zouden moeten krijgen, maar vanuit de afdeling 

cultuur van de gemeente Breda is er geen dergelijke werkwijze omdat er 

volgens eigen zeggen geen collectie is.45 

In ‘Op de museale weegschaal: Collectiewaardering in 6 stappen’ wordt 

een andere kijk gegeven op de waardering van waarderen. Activiteiten 

die behoren bij professioneel collectiemanagemant worden in drie 

categorieën ingedeeld, namelijk gebruik, behoud en ontwikkeling.46 

Ontwikkeling verrijkt de collectie, bij gebruik past men de waarde van een 

object toe in bijvoorbeeld een tentoonstelling en bij behoud wordt een 

waarde-assessment gebruikt bij eventuele behandelingen. 

Collectiemanagement is in dit opzicht dus ook waardemanagement.46  

                                                             
45 Zie interview Boom in bijlage 4.11. 
46

 Rijksdienst Van Cultureel Erfgoed: Pagina 7  
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6.2.3Assessment 

Om een significantie-assessment te maken zijn er volgende zaken nodig 

volgens ‘Significance 2.0’ is: 47 

 

 Een vastgestelde hiërarchische indeling; 

 Vastgestelde criteria; 

 

‘Op de museale weegschaal: Collectiewaardering in 6 stappen’ erkent de 

volgende stappen in het significantie-assessment:48 

 

1. Formulering aanleiding en vraagstelling; 

2. Stipuleer het referentiekader, de belanghebbenden en de te 

waarderen objecten; 

3. Vaststellen criteria en stipulatie het waarderingskader; 

4. Toekennen van waardescores; 

5. Verwerking van de toegekende waardescores;  

6. Toepassen van de toegekende waardescores en het uitvoeren van 

de hierbij behorende acties; 

 

                                                             
47 Russell: Pagina 10 

48
 Rijksdienst Van Cultureel Erfgoed: Pagina 11-52  

 ‘Op de museale weegschaal’ is gebaseerd op ‘Significance 2.0.’49 Dit blijkt 

ook doordat de kern nagenoeg hetzelfde is, namelijk het zelf vaststellen 

van de criteria. De keuze in hiërarchische indelingen en criteria is 

gigantisch groot. Hierom is er een kleine selectie gemaakt van mogelijke 

indelingen en criteria. 

6.2.3.1 Hiërarchie 

Een hiërarchische indeling is die van het Deltaplan van cultuurbehoud en 

is als volg ingedeeld:50  

 Categorie A: de top van het Nederlands cultuurbezit, objecten die 

onvervangbaar en onmisbaar zijn;  

 Categorie B: objecten die niet van het allergrootste 

cultuurhistorisch belang zijn, maar wel een hoge attractie- of 

presentatiewaarde hebben; 

 Categorie C: objecten die weliswaar tot het verzamelgebied van 

de instelling horen, maar geen grote cultuurhistorische waarde 

vertegenwoordigen; 

 Categorie D: objecten die buiten het collectieprofiel van het 

museum vallen en voor afstoting in aanmerking komen.  

 

                                                             
49  Rijksdienst Van Cultureel Erfgoed: Pagina 9 

50 Luger: pagina 19 
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Uit het interview bij de gemeente Eindhoven is naar voren gekomen dat 

bij kunst in de openbare ruimte het belangrijk is dat men het lokale 

belang in oog houdt.17 Uit andere gesprekken met de verschillende 

gemeenten en experts is naar voren gekomen dat een hiërarchische 

indeling van locatie een mogelijkheid is. Het beeld van ‘Laurens Jan 

Coster’ in Haarlem is voornamelijk voor de Haarlemmers van belang, 

maar in Maastricht zal men Laurens bijvoorbeeld niet eens kennen. 

Doordat kunst in de openbare ruimte zo verweven is met de omgeving 

waarin het staat is kunnen de volgende niveaus worden onderscheiden:  

Hier zijn de volgende niveaus in te onderscheiden: 

 Internationaal 

 Nationaal 

 Regionaal 

 Lokaal  

Er zijn multinationals en lokale bedrijven. Dit betekent niet dat de lokale 

bedrijven per definitie onbelangrijker zijn dan de internationale, de 

functie is hooguit anders. De IJmuidense bakker voorziet zijn buren van 

brood, terwijl de hoogovens van Corus de wereld voorzien van 

aluminium. Beelden van internationaal belang geven bijvoorbeeld 

internationaal belangrijke historie weer, zoals het ‘Auschwitzmonument’ 

in Amsterdam. Een beeld met nationaal belang is het ‘Vrijheidsbeeld’ op 

de Dam in Amsterdam. Een regionaal beeld dat veel betekend is ‘Flipje’ 

uit Tiel. Een voorbeeld van een lokaal significant beeld is een beeld uit 

Houten; ‘Paard en Haan.’ 

6.2.3.2 Criteria 

Om significantie toe te kennen moet er eerst een duidelijke vragenlijst 

zijn opgesteld aan de hand van te voren vastgestelde criteria. 

Peter van Mensch beschrijft in de syllabus: “Museologie en het object als 

informatiedrager” uit 1984 het object als een informatiedrager met drie 

niveaus in informatiewaarde. Deze niveaus kunnen dienen als een basis 

voor een lijst van criteria voor een significantie-assessment:51 

 Het fysieke object. 

 De functie en betekenis. 

 De context. 

 

 

 

 

                                                             
51  Van Mensch:1984  pagina 18  
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De criteria die beschreven worden in “Significance 2.0” voor een 

significantie-assessment concentreren zich voornamelijk op het 

laatstgenoemde niveau van informatiewaarde van Van Mensch, 

namelijk:52 

 Historische context. 

 Artistieke of esthetische context. 

 Wetenschappelijke context. 

 Sociale of spirituele context. 

Daarnaast onderzoekt men:  

 De zeldzaamheid van het object. 

 De provenance van het object. 

 De conditie van het object. 

 De ‘interpretive capacity’ van het object. 

 

 

                                                             
52 Russell: pagina12 

“Significance 2.0” noemt deze punten de vergelijkende criteria. ‘Op de 

museale weegschaal: Collectiewaardering in 6 stappen’ heeft een 

uitgebreide lijst van mogelijke criteria: 53 

 Kenmerken. 

o Toestand. 

o Ensemble. 

o Herkomst. 

 Zeldzaamheid en representatie. 

o Cultuurhistorisch. 

o Historisch. 

o Artistiek. 

o Informatief. 

 Sociaal-maatschappelijk. 

o Maatschappelijk. 

o Beleving. 

 Gebruik. 

o Museaal. 

o Economisch.   

                                                             
53

 Rijksdienst Van Cultureel Erfgoed: Pagina 
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6.2.4 Uitvoering Pilotproject 

Het pilotproject is gebaseerd op ‘Significance 2.0’ en ‘Op de 

museale weegschaal.’ Om significantie toe te kennen moet men 

als eerste stap het object analyseren. Daarna dient de collectie 

in zijn geheel te worden geanalyseerd.  

Deze tweede analyse is een achtergrondonderzoek waarin de 

‘provenance’ en de context wordt onderzocht. Provenance is 

volgens “Significance 2.0”: “The life history of an object or 

collection and a record of its ultimate derivation and its passage 

through the hands of its various owners.’54 Na deze stap dient 

men deze onderzoeksresultaten te vergelijken met andere, 

vergelijkbare objecten en collecties. Hiermee kan men, op basis van alle 

resultaten, een significantie toekennen aan de objecten en de collectie. 

Men zoomt als het ware uit van een focus op het object, naar de relatie 

tussen het object en de collectie en naar de relatie tussen deze collectie 

en andere collecties. 

Vanwege het dynamische karakter van significantie is het proces van 

toekennen van deze significantie ook dynamisch. Dit wordt weergegeven 

in figuur 4.55  

                                                             
54

 Russell: pagina 15 
55 Russell: pagina 12 

  

Figuur 4 Significance assesment in action 
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analyse objecten  en 
collectie 

achtergrondonderzoek 
objecten en collectie 

• geschiedenis 

• provenance 

• context  

vergelijking met andere 
collecties, instellingen en 

objecten 

Figuur 5 Proces van significantie toekennen 

Nadat een analyse is gemaakt van de bestaande collectie in de gemeente 

Houten dient een kunsthistorisch achtergrondonderzoek te worden 

gepleegd naar de individuele objecten, maar ook naar de onderlinge 

cohesie die de objecten hebben. Als laatste stap kan men de 

onderzoeksresultaten met andere gemeenten vergelijken.  

Het proces kan worden onderverdeeld in een interne en een externe fase. 

Het onderzoeken van de eigen collectie is onderdeel van de interne fase 

en de vergelijking met andere gelijkwaardige collecties is de externe fase.  

De interne fase van het project bestaat uit een kunsthistorisch onderzoek, 

waarbij de beschrijving van de collectie uit hoofdstuk 1 als uitgangspunt 

kan dienen. Het kunsthistorisch onderzoek dient te worden uitgevoerd 

door een persoon met een kunsthistorische achtergrond. De tijdsduur zal 

variëren per persoon, maar men kan uitgaan van ongeveer 5 werkdagen 

per object. Aangezien de collectie rond de 55 objecten omvat, zal men 

ongeveer een jaar met de interne fase bezig zijn. De gemeente Houten 

kan kiezen om een stagiair kunstgeschiedenis aan te nemen om de kosten 

te drukken. 

Samenwerking met verschillende groepen staat centraal tijdens de 

externe fasering. De verschillende groeperingen bestaan uit minimaal een 

tweede, vergelijkbare, gemeente zoals bijvoorbeeld de gemeente 

Zoetermeer. Doordat deze methodiek nog niet eerder is toegepast bij 

kunst in de openbare ruimte is het verstandig om nog een partij te 

betrekken die de gemeenten kan begeleiden, zoals bijvoorbeeld het RCE. 

   

Interne fasering              

 

 

 

 

 

 

   

Externe fasering              
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6.3 Beslissingsdiagram voor beheer en behoud. 

In figuur 6, op de volgende pagina, is het beslissingsdiagram van Burkom 

weergegeven.56 Het diagram geeft een flowchart weer waarin de 

verschillende vormen van onderhoud en de daarbij behorende 

beslissingen zijn vastgelegd. Deze flowchart is een hulpmiddel voor de 

collectiemanager. Door de flowchart te volgen kan een beslissing worden 

genomen over welk soort onderhoud nodig is.  

Er zijn verschillende vormen van onderhoud, volgens de handreiking van 

de VNG: “Beelden Buiten Beheer & Behoud” uit 2003. 

 Storingsafhankelijk onderhoud (SOA). 

 Gebruikersafhankelijk onderhoud (GAO). 

 Modificatie (MOD.) 

 Schoonmaken . 

 Inspectie. 

SAO houdt in dat men alleen ingrijpt als een probleem (faalvorm) wordt 

geconstateerd. In de breedste zin van het woord is dit het incidentele 

onderhoud. Graffiti, vandalisme, maar ook blikseminslag zijn invloeden 

waarvan de voorspelbaarheid moeilijk al dan niet onmogelijk is in te 

schatten. 

                                                             
56  Burkom: pagina 92 

 GAO is een vorm van onderhoud waarbij een problemen met een 

voorspelbare frequentie terugkomen. Herschilderen van objecten is hier 

een voorbeeld van. 

Modificatie is een eenmalige verandering aan een object of de omgeving. 

Veiligheid kan een grote drijfveer zijn om een object te modificeren, maar 

ook een verandering van context kan ook de aanleiding zijn.  

Om een object te kunnen modificeren is er, in verband met de 

auteurswet, toestemming nodig van de kunstenaar. 

Schoonmaken houdt bij het onderstaande beslissingsdiagram in, dat 

kleine verontreinigingen worden verwijderd. De laatste vorm van 

onderhoud is inspectie. Het is een vreemde eend in de bijt, want hierbij 

worden geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en komt slechts 

een nieuw beslissingmoment tot stand. 
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Figuur 6 Beslissingdiagram onderhoud 
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6.4 Diefstal van de bronzen beelden 

Het maken van bronzen beelden is een voorname manier van een 

kunstenaar om zich te uiten. De naam Bronstijd zegt het al, dit is een tijd 

geweest waarin de mens voor het eerst brons leerde hanteren en 

gebruiken. Het is, naast keramiek en schilderkunst, een van de oudste 

vormen van menselijke creatieve expressie waarin de drang om de wereld 

te begrijpen en verfraaien zich uit.57 

Er is momenteel veel belangstelling voor bronsdiefstal. Van koperdraden 

van de NS tot ‘De Denker’ van Rodin. Door veel aandacht in de media is het 

nieuws over de bronsdiefstallen als een lopend vuurtje door het land 

gegaan. Ondanks de beste intenties van de journalisten zijn er door deze 

aandacht, mijns inziens, meer mensen op de gedachte gekomen dat er 

winst uit te halen valt. Voor €100 aan brons wordt een beeld 

gevandaliseerd wat meer dan het tienvoudige waard was geweest als het 

intact was gebleven. Alles voor een paar snelle centen.  

Het resultaat van dit vandalisme, behalve restauratiekosten en ander leed, 

is dat Nederlandse gemeenten serieus zijn gaan nadenken over de bronzen 

beelden die in de openbare ruimte staan. Gemeenten willen de bronzen 
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beelden naar binnen halen en ze schuwen het gebruik bij nieuwe 

opdrachten.58  

6.4.1 Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini’ 

Het idee van het verwijderen van de bronzen beelden stuit mij persoonlijk 

tegen de borst. Het plein waar het beeld staat is in veel gevallen onderdeel 

van het werk of andersom. De omgeving is intrinsiek verwoven in het 

beeld. De beelden zullen hun context verliezen op het moment van 

verplaatsing. De pleinen zullen leeg achterblijven. Daarnaast heeft de 

burger betaald voor een beeld maar wordt de mogelijkheid ontnomen om 

hiervan te genieten. Wie kan zeggen wanneer het beeld wordt 

teruggeplaatst?  

Bronsdiefstal is zo oud als brons zelf. Een voorbeeld van een bronsdiefstal 

is het Pantheon dat werd gestript van haar bronzen versieringen. Deze 

werden hergebruikt voor de St. Pieter, onder het bevel van Paus Urbanus 

VIII (née Maffeo Barberini) tijdens de 17e eeuw. Het omsmelten was zo 

controversieel dat het heeft geleid tot het gezegde: ’Quod non fecerunt 

barbari, fecerunt Barberini’ (Wat de Barbaren niet hebben gesloopt, 

hebben de Barberini’s wel afgebroken.)59  
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 Zie interview Boom in bijlage 4.11 
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 Het Pantheon in Rome. Dribble. 22 Apr. 2008.. 17 Feb. 2012. <http://reizen-en-
recreatie.infonu.nl/buitenland/18339-het-pantheon-in-rome.html>. 
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Enkele gemeenten willen de bronzen beelden laten opslaan of doen dit al. 

Indien de beelden worden opgeslagen, verliezen deze beelden hun waarde 

en kunnen ze mijns inziens beter omgesmolten worden. De enige 

resterende waarde is dan de waarde van het brons als grondstof. Het 

contextverlies en de loze investering van de burger zullen dan niet 

helemaal voor niets zijn geweest. Misschien kunnen de koperdraden van 

de Nederlandse Spoorwegen nog worden vervangen van dit brons. 

De andere mogelijkheid, het verbieden van brons als materiaal bij nog te 

realiseren objecten, roept veel vragen bij mij op. Wil een gemeente zo ver 

gaan dat zij zich gaat bemoeien met de artistieke vrijheid? Men kan 

besluiten tot het niet aankopen van zulke werken, maar verliest men dan 

niet een veel gebruikte methode van menselijke expressie? Is dit dan niet 

een te hoge prijs voor het bestrijden van een paar (ge)wetenloze 

vandalen? 

6.4.2 Beveiligen 

De aard van bronsdiefstal is veelal opportunistisch. Het is geen bende van 

maffiosi die systematisch beelden steelt. De beelden die worden gestolen 

zijn veelal klein en/of handzaam. Ze zijn makkelijk van de sokkel af te 

nemen en verder te vervoeren. Dit is het beeld dat wordt geschetst door 

zowel de geïnterviewde gemeenten alsmede de geïnterviewde experts. 

De onderstaande methodiek wordt gebruikt door De Kunstwacht in Delft. 

Een beeld heeft drie verschillende methoden van beveiligen: 

1. Handhaven (passieve beveiliging) 

2. Verplaatsen of mal maken (passieve beveiliging) 

3. Mechanisch beveiligen (actieve beveiliging) 

Wat deze methoden eigenlijk bereiken is dat de dief als het ware 

afgeschrokken wordt en de drempel tot diefstal hoger ligt. Hiernaast is een 

goede verzekering ook belangrijk. 

De methode van beveiligen heeft veel te maken met het risico wat een 

beeld loopt om gestolen te worden. Een risico-assessment wordt dan ook 

gemaakt per beeld. Verschillende factoren worden meegerekend zoals: 

 De grootte van het object. 

 Het gewicht.  

 De sociale context. 

 De locatie. 

 De bevestigingsmethode. 

 De kunst-, sociaalhistorische, en/of de economische waarde. 

 

Een andere factor die meegerekend wordt is de mogelijke 

vervangbaarheid van het object en de hieruit voortvloeiende kosten. Na 

een risico-assessment waarbij deze factoren zijn meegewogen wordt per 
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beeld bepaald welke methode wordt toegepast. Bij het opnieuw 

vervaardigen van een beeld kan men zich afvragen of dit dan nog wel het 

originele beeld is. Men moet zich dan afvragen hoe origineel het eerste 

beeld was. Is een bronzen beeld dan niet een positieve afdruk van een 

negatieve mal van een positief wassen beeld? Is dan niet het wassen beeld 

of de mal het originele object en het beeld een kopie? 

 

Een nieuwere methode is ‘Smart Water.‘ Dit is een speciale laag die over 

het bronzen beeld wordt gespoten en zal oplichten onder een UV-lamp. De 

metaalhandelaar controleert bij aankoop en slaat eventueel alarm. In 

Engeland is dit systeem al succesvol gebleken.60  

 

Een bordje met ‘beveiligd’ is al voldoende om opportunisten af te 

schrikken, ook al is het beeld niet beveiligd.60 Men kan hiernaast de 

omgeving van het beeld zo ontoegankelijk mogelijk maken voor o.a. 

auto’s. Paaltjes, struiken, stoepranden en trapjes zullen allemaal een 

obstakel vormen voor dieven die een bronzen beeld willen stelen. De 

dieven zullen al snel merken dat een bronzen beeld best zwaar is. Het is 

belangrijk om naar elk individueel beeld te kijken, en een risico-assessment 

hiervoor te maken. Verantwoorde keuzes maken voordat men al met 
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 Gemeente Duiven 28 augustus 2012. 19 september 2013 
http://www.duiven.nl/actueel/nieuws/bronzen-kunstwerken-worden-beveiligd-met-
smartwater. 

diefstal heeft te maken is zeer belangrijk, doch ingewikkeld. Onderdeel van 

dit assessment kan dus het toekennen van significantie zijn.  

Zoals eerder genoemd zijn het kleinere en handzamere bronzen objecten 

die een groot risico hebben op diefstal hebben. Door het kleine formaat is 

het makkelijk om bij aankoop een mal mee te laten komen. Deze kan bij de 

kunstenaar worden gestald, bij de gemeente of bij een centrum voor 

beeldende kunsten. Doordat het kleine en handzame beeldjes zijn is het 

goed mogelijk, mits men de mal tot zijn beschikking heeft, om het beeld 

opnieuw te laten gieten. Dit zal veelal alleen de materiaalkosten zijn en het 

uurloon van de gieter en uiteindelijk ook nog de kosten voor de plaatsing. 

Mits de gemeente een goede verzekering heeft, zal de premie 

kostendekkend zijn.  

6.4.2 Witte vlag 

Begrijp mij alstublieft niet verkeerd, Ik zou het persoonlijk een vreselijk 

verlies vinden als een beeld wordt meegenomen door dieven en het dan 

ook wordt omgesmolten puur voor de financiële waarde van het materiaal. 

Momenteel is de schade nog te overzien, tenzij alle bronzen beelden uit 

voorzorg worden opgestald in pakhuisen en er geen nieuwe bronzen 

beelden bijkomen. Dit is in mijn ogen een eeuwige zonde. Met het 

opstallen en verbieden van het gebruik van brons als materiaal hijsen de 

gemeenten, mijns inziens, een witte vlag naar de vandalen en zal 

Nederland een stuk armer zijn.  
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6.5 Andere informatiedragers 

Een van de doelstellingen die de gemeente Houten wil bereiken met haar 

kunstbeleid, is het vertellen van de geschiedenis van de gemeente. Hoewel 

het een VINEX-locatie is en dus veel nieuwbouw heeft, is er veel 

geschiedenis aanwezig in de grond. De gemeente Houten wil dit op een 

minder onderhoudsgevoelige en vernieuwende methode tentoonstellen. 

Dit kan zowel digitaal als in de openbare ruimte. Veel van de onderstaande 

methoden zijn tijdelijk van aard.  

6.5.1QR-CODE 

De QR van QR-code61 staat voor quick response en is in 1994 in Japan 

ontwikkeld. Het is een vierkant met verschillende blokjes. Het is eigenlijk 

een barcode zoals uit de supermarkt, maar dan geavanceerder. Als de lezer 

van mijn scriptie de QR-code scant van figuur 7 met een willekeurige 

smartphone, dan opent een mysterie-website. Deze website is door mij 

gekozen en volkomen veilig. Met een QR-code bij een object kan men snel 

naar een website gaan waar de geïnteresseerde een hele nieuwe laag van 

informatie kan vinden. Zolang de geïnteresseerde internet heeft op zijn 
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 "QR-codes Leggen Een Laag over De Werkelijkheid." Poppe. 20 Nov. 2010. 28 mei 2012. 
<http://weblogs.nrc.nl/cultuurblog/2010/11/20/cs-kunst-op-het-net-qr-codes-leggen-een-
laag-over-de-werkelijkheid/>. 

 

smartphone en de link waar de QR-code naar verwijst 

nog geldig is, blijft de informatie bereikbaar. 61  

Het voordeel van het werken in een digitale omgeving is 

dat de inhoud eindeloos kan worden 

veranderd zodra de doelstelling wijzigt.  

De website kan dusdanig aangepast worden dat een gepersonaliseerde 

kunstroute met extra informatie over het object op de smartphone van de 

geïnteresseerde komt. Deze kunstroute kan worden veranderd door de 

website aan te passen. Thema’s zoals Valentijnsdag, zomer etc. kunnen 

worden toegepast op de kunstroutes, zoals ook musea hun rondleidingen 

kunnen thematiseren of op de doelgroep kunnen afstemmen. De website 

put uit een bronwebsite, waarin basis-informatie staat over bijvoorbeeld 

de objecten. Deze bronwebsite is essentieel voor het gebruik van 

bijvoorbeeld QR-codes. 61  

De QR-code hoeft niet alleen een aanvulling op de collectie te zijn. Het kan 

ook een op zich zelf staand fenomeen zijn waarbij QR-codes in de 

gemeente Houten worden geplaatst en men hierbij wordt doorgelinkt naar 

een website met informatie over de desbetreffende plek. De QR-codes 

kunnen op een plakkaat worden gezet en bijvoorbeeld op stoeptegels 

worden geplaatst om een historische gebeurtenis te belichten. 

 

Figuur 7 QR-code gecreerd met 
http://qrcode.kaywa.com/ van een 
mysterie-site 

http://qrcode.kaywa.com/
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6.5.2 LARP en Re-enactment 

Een bijzondere manier om geschiedenis tot leven te 

brengen is om het verhaal te laten spelen door acteurs. Er 

zijn hierin twee vormen, LARP en Re-enactment. LARP 

betekent Live Action Role Play en is in de breedste zin van 

het woord een groot improvisatie toneelstuk. Of een 

LARPER nu een draak verslaat of het dagelijkse leven 

uitbeeldt van een burger uit de romeinse tijd, er is geen 

vast script. Arcana en Cauldron zijn grote LARP-

verenigingen. Re-enactment is het naspelen van een historische (veelal 

een militaire) gebeurtenis. Er zijn enkele groepen in Nederland die zich 

specifiek richten op het naspelen van de geschiedenis. De leden hiervan 

zijn veelal hobbyisten en vrijwilligers. Een voorbeeld van een vereniging in 

Nederland is de Vereniging Historische Militaria.62  

In het Archeon in Alphen aan de Rijn zijn voorbeelden te vinden van zowel 

re-enactment als LARP. In figuur 8 is een foto van een nagespeelde 

begrafenis in het Archeon. Hierbij staan de acteurs boven in de foto en de 

toeschouwers onderin. 
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  Re-enactmentforum Nederland, 15 Okt. 2006. Web. 24 Mei 2012. <( http://www.re-
enactmentforum.nl/forum/topic/719-verenigingen-van-de-be-ne-lux/>. 
 

LARP of Re-enactment verenigingen kunnen 

worden benaderd om de geschiedenis van 

een bepaalde plek tot leven te brengen voor 

een bepaalde tijd. Zeker voor bijzondere 

evenementen kan het een aanrader zijn. De 

meeste leden van deze verenigingen zijn 

vrijwilligers en nemen deel aan een 

evenement vanwege hun passie voor deze 

hobby. De kosten zullen laag zijn als er geen 

loonkosten in het spel komen. Daarnaast zijn er geen kostuumkosten 

wanneer de benaderde vereniging de kostuums al bezit. Door dit alles 

zullen de kosten laag zijn voor een eenmalig evenement, maar een 

vergoeding voor reiskosten en een warme maaltijd zal zeker in goede 

aarde vallen bij de leden. 

  

Figuur 8 Middeleeuwse begrafenis in het Archeon 
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6.5.3 Rondleidingen 

Als bezoekers van een gemeente een rondleiding krijgen over speciaal 

geselecteerde objecten in de openbare ruimte, creëert dit een bijzondere 

ervaring. Een klein team met enthousiaste studenten en vrijwilligers kan 

bijvoorbeeld elke zondag in de zomerperiode klaar staan om de 

rondleidingen te geven over de collectie die de gemeente rijk is. 

Voor de rondleidingen kunnen bezoekers zich van te voren aanmelden om 

te worden meegenomen door de rondleider naar de bijzondere plekken. 

De menselijke interactie zal een groot pluspunt zijn. Of de bezoeker de 

volle prijs betaalt voor de rondleiding, een donatie doet, of dat het een 

gratis service zal worden zal afhangen van de kosten. Een professional is 

duurder dan een vrijwilliger. 

6.5.4 Tijdelijke tentoonstellingen in de openbare ruimte  

Buiten is het nieuwe binnen, tenminste zo lijkt het wel. Op het station van 

Amersfoort Centraal staat een tentoonstelling die regelmatig wisselt63. Het 

Rijksmuseum van Volkenkunde trekt met een jeep de stad in onder het 

mom van stadsafari. Het initiatief van Energy Future had in november van 

2011 een tijdelijke tentoonstelling over duurzame energie.  

                                                             
63

 Fototentoonstelling 25x3x033 Creatieve Stad, 29 Sept. 2011. Web. 28 Mei 2013. 
<http://www.amersfoortcreatievestad.nl/2011/09/29/fototentoonstelling-25x3x033/>. 

De tentoonstelling had de vorm van 

een traditionele tentoonstelling die 

men kan vinden in een museum op 

het stationsplein vlak voor Leiden 

Centraal. 

Alle keren dat ik langs deze 

tentoonstelling liep, zag ik dat de 

mensen veel belangstelling hadden 

voor zoiets vreemds. Het was een 

echte eyecatcher. Een dergelijke 

tentoonstelling zal veel plaats innemen en naar alle waarschijnlijkheid het 

ook dezelfde kosten hebben als het ontwikkelen van een traditionele 

tentoonstelling.  

Een andere vorm van een tentoonstelling in de openbare ruimte is een 

tijdelijke beeldenroute zoals de ArtZuid. De Amsterdamse Apollolaan 

wordt elk jaar bevolkt door tijdelijke beelden en sculpturen. Onder het 

mom van ArtZuid wordt er sinds 2009 elk jaar een nieuwe sculptuurroute 

uitgezet. Deze route wordt in mei geopend en duurt veelal 4 maanden. 

Daarna worden de beelden uit de Apollolaan verwijderd en bereidt men 

zich op voor de volgende ArtZuid.64 Voordelen van een wisselende 

                                                             
64 "Initiatief." 24 May 2012. <http://www.artzuid.nl/initiatief/>. 

Figuur 9 tentoonstelling van Energy Future 
op het stationsplein Leiden 
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tentoonstelling in de openbare ruimte zijn dat de onderhoudskosten lager 

liggen en de aandacht van het algemene publiek telkens geprikkeld zal 

worden door nieuwe objecten. 

De meeste tijdelijke fysieke vormen zijn alleen toepasbaar in de zomer. 

Wildbreien is een toepassing die uitermate geschikt is voor de winter. 

Wildbreien is eigenlijk het toepassen van graffiti met behulp van wol. Maar 

wildbreien is minder schadelijk dan graffiti en niet strafbaar.65 De 

gemeente Houten heeft ook een project genaamd: ‘Houten breit uit.’ 

Waarvan een voorbeeld is te zien in figuur 10. 

In de gemeente Leiden is men actief bezig geweest tijdens de winter van 

2011-2012 met wildbreien. Bomen, bruggen en lantaarnpalen zijn allemaal 

door de kunstenares Simone van Olst voorzien van een kleurig gebreid 

jasje.66  

                                                             
65."Oproep Uit Leiden. Francine/ 28 Mar. 2011. Web. 28 May 2013. 
<http://wildbreien.nl/2011/03/oproep-uit-leiden/>.   
66

 Kunst Wereldwijd Netwerk. Olst. 18 May 2011. Web. 28 May 2013. 
<http://kunstwereldwijdnetwerk.nl/photo/p5170006-1>.   

Figuur 10 Wildbreien in Houten 
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6.6 Culture-led gentrification 

Een parameter die van belang is voor de gemeente Houten is dat de kunst 

in de openbare ruimte iets moet toevoegen aan de omgeving. Burgers 

dienen zich meer te kunnen identificeren met hun omgeving. 

In ‘Thuis voelen in de buurt: een opgave voor stedelijke vernieuwing’ is een 

vergelijkend onderzoek gepleegd naar buurthechting van bewoners in 

Nederland en Engeland. In de casestudie van Newcastle en Gateshead is 

gekeken naar de invloed van een publiek kunstprogramma op het gevoel 

van identiteit van de bewoners. Gateshead en Newcastle zijn prachtige 

voorbeelden van culture-led gentrification. Culture-led gentrification is 

volgens Peter van der Graaf en Jan Willem Duyvendak: ‘Stedelijke 

vernieuwing waarbij culturele voorzieningen een grote rol krijgen 

toegedicht in het nieuw aanzien geven van een voorheen verpauperd 

centrum waar niemand wilde wonen en komen.’ 67 

Hoewel de gemeente Houten geenszins te maken heeft met de sterke 

verpaupering zoals beschreven in de casestudie over Newcastle en 

Gateshead en de publieke kunstprogramma’s van de beschreven 

casestudies breder waren dan alleen kunst in de openbare ruimte, is er wel 

een parallel te trekken tussen deze gemeenten. Alle drie de gemeenten 

hebben te kampen gehad met veel nieuwe inwoners die recent zijn 
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aangekomen. Doordat zij er nog pas kort wonen is er sprake van minder 

gevoel van identiteit en binding met de omgeving.  

Tijdens de jaren ‘80 van de vorige eeuw heeft Gateshead Council besloten 

om publieke kunst letterlijk buiten te plaatsen in de vorm van openbare 

tentoonstellingen. Het was een enorm succes en men besloot een 

kunstprogramma te lanceren in 1986. De economische situatie in 1986 is 

vergelijkbaar met de situatie in 2012.68 Het zijn barre tijden en 

bezuinigingen zijn aan de orde van de dag. Het kunstprogramma is een 

onderdeel geweest van een overkoepelend project van stedelijke 

vernieuwing. Aangezien een project in het stormachtige weer daar heeft 

kunnen slagen, geeft dat ook hoop voor de gemeente Houten. In 

Gateshead komt men in de openbare ruimte nog veel kunst tegen van dit 

kunstprogramma, specifiek ontworpen voor de omgeving waarin het staat. 

De burgers van Gateshead zijn doorlopend betrokken geweest bij dit 

programma, onder andere door consultatie en verkiezing en zelfs 

aanmoedigingen om zelf kunst te maken. 
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 UK Economy under Mrs Thatcher 1979-1984. 30 Ma. 2007. Web. 28 May 2013. 
<http://econ.economicshelp.org/2007/03/uk-economy-under-mrs-thatcher-1979-
1984.html>. 
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Tabel 1269 toont een duidelijke percentuele stijging in fysieke en sociale 

buurthechting en plaatsidentiteit tussen 1998 en 2003 in Newcastle en 

Gateshead. Of het kunstprogramma daadwerkelijk heeft bijgedragen aan 

het toenemen van de emotionele binding en identiteit van de omgeving 

blijft onduidelijk. Professor Christopher Bailey van de University of 

Northumbria wordt in de het boek ‘Thuis voelen in de buurt: een opgave 

voor stedelijke vernieuwing’ geciteerd: ‘There are so many contingent 

factors that the hunt for causation is doomed.’70 In hetzelfde boek wijzen 

andere studies op een nog niet gedefinieerde relatie tussen de grote 

omwenteling van de stad en het kunstprogramma. Wel is duidelijk dat 

zowel Gateshead als Newcastle veel profijt hebben gehad van de 

verbeterde reputatie en aantrekkelijkheid onder andere in de vorm van 

het vestigen van nieuwe bedrijven.  
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 Graaf: pagina 100 
70 Bailey: pagina 236 

6.6.1 Terug naar de gemeente Houten 

Om zulke resultaten als in tabel 12 te kunnen halen, moet de gemeente 

Houten zich proactief op te stellen. Dit kan zij doen door haar huidige 

collectie meer te ontsluiten, zowel voor burgers in Houten als voor 

bezoekers en toeristen. Het ontsluiten van een collectie is een van de 

kerntaken van een museum, zoals beschreven in de ICOM-code. Ik vind het 

daarom een essentiële taak voor de gemeente Houten. Ondanks dat de 

gemeente klaarblijkelijk geen museum is, heeft de gemeente Houten wel 

een collectie. Daar de gemeente Houten de objecten met 

gemeenschapsgeld heeft gekocht heeft zij, naar mijn mening, dezelfde 

verplichtingen. 

De gemeente Houten kan dat doen doen met veel verschillende media, 

waarvan de eenvoudigste een website is met informatie over de objecten, 

zoals Leiden en Harderwijk dit ook hebben:  

http://portal.leiden.nl/nl/toerisme_vrije_tijd/kunst_cultuur/kunst_in_de_

openbare_ruimte.  

  

Tabel 12 Veranderingen in plaatsidentiteit en buurthechting in Newcastle en 
Gateshead 1998-2003 

http://portal.leiden.nl/nl/toerisme_vrije_tijd/kunst_cultuur/kunst_in_de_openbare_ruimte
http://portal.leiden.nl/nl/toerisme_vrije_tijd/kunst_cultuur/kunst_in_de_openbare_ruimte
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Een andere mogelijkheid is om boekjes uit te brengen over de objecten. De 

mogelijkheden zijn eindeloos, maar het is van belang dat er een ontsluiting 

is van de objecten, als men de identiteit van de burger in Houten echt wil 

versterken. Zo'n ontsluiting zorgt ook voor waarborging van de 

beleefbaarheid van de objecten. 

Naast het ontsluiten van de collectie heeft men de mogelijkheid om 

nieuwe projecten aan te gaan. Volgens Cor Klein van de gemeente Leiden 

zijn kortdurige projecten de toekomst.71 Kleine tentoonstellingen tijdens 

de zomer bijvoorbeeld waarin kunstenaars bestaand werk tonen. Hier valt 

veel publiciteit bij te creëren en tegen de tijd dat de nieuwigheid van de 

beelden er af is, worden zij teruggegeven aan de kunstenaar. 

Websites als Youtube floreren goed op user-generated content. Dit kan 

ook een toepassing hebben in kunst, namelijk user-generated art. Een 

voorbeeld van project dat is gebaseerd op user-generated art zijn de Social 

Sofa’s.72  

Social Sofa’s is een project bedacht door Karin Bruers en nu wordt 

uitgevoerd door Joost Eijkens en Martin van Cleef. Social Sofa’s zijn banken 

van beton die door buurtbewoners worden belegd met mozaïek-steentjes. 

                                                             
71 Zie interview Klein in bijlage 4.10. 
72 Voor En Door Mooie Mensen.Web. 26 Apr. 2012. <http://socialsofa.com/>. 

 

De gemeente Zoetermeer heeft een flinke hoeveelheid social sofa’s staan 

en de burgers zijn hier enorm tevreden mee.73 

 ‘It’s about Social, It’s about Art, It’s about People.’, aldus Martin van Cleef 

van Social Sofa.72  

Steven Miles zet in het artikel ‘Culture-led Urban Regeneration and the 

Revitalisation of Identities in Newcastle, Gateshead and the North East of 

Engeland’ uiteen hoe men met behulp van een cultuurgerichte aanpak 

tijdens stedelijke vernieuwing kan bijdragen aan de emotionele binding 

van de lokale bewoners. Steven Miles: ‘It is suggested that the success of 

investment in iconic cultural projects depends above all upon people’s 

sense of belonging in a place and the degree to which culture-led 

regeneration can engage with that sense of belonging, whilst balancing 

achievements of the past with ambitions for the future.’ 74 

                                                             
73

Zie interview Deelstra in bijlage 4.8.  
74

 Bailey: pagina 237 
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Een voorbeeld waarin bewoners van de gemeente houten zich hebben 

geuit door middel van user-generated art.’ Stichting Houten XL noemt de 

volgende ‘community art’-projecten:75 

 Houten Breit uit (voorjaar 2011) 

 Onze Ollie (zomer 2012) zie figuur 

11. 
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 Community Arts. Web. 17 Apr. 2012. <http://www.uit-in-
houten.nl/agenda/onzeollie/het-project.html>. 

Figuur 11 Ollie de olifiant. 
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6.7 Auteursrecht 

In artikel 1 van de auteurswet wordt het auteursrecht als volgt 

omschreven: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van 

een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens 

rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, 

behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.76 Het auteursrecht bestaat 

uit twee leden.77 

 Het exploitatierecht (verveelvoudigingsrecht en 

openbaarmakingsrecht). Voor een vergoeding (royalty) kan 

toestemming worden verleend. 

 persoonlijkheidsrechten of in andere termen: morele rechten (o.a. 

recht op naamsvermelding en recht op verzet tegen misvorming of 

aantasting). Persoonlijkheidsrechten zijn niet vatbaar voor overdracht.  

Het recht op verzet tegen misvorming en aantasting houdt impliciet in dat 

de eigenaar van het werk een zorgplicht heeft ten aanzien van het werk.  

                                                             
76 "Auteursrecht.". 28 May 2013. 
<http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/geldigheidsdatum_28-05-2013 
77

 In de hoofdregel is de rechthebbende de maker. Uitzonderingen zijn auteursrechten voor 
diegene met creatieve leiding en toezichthouders in dienstverband. De auteursrechten 
behoren dan toe tot de werkgever 

Indien meerdere kunstenaars betrokken zijn geweest zonder duidelijk 

onderscheid tussen elkaars werk is er sprake van gedeeld auteursrecht. 

Dan dient iedere kunstenaar afzonderlijk toestemming te geven. 76 

6.7.1 Voorwaarden auteursrecht 

Aan de methode van ontstaan van een werk zijn geen eisen gesteld, wel 

zijn er zijn een paar voorwaarden waaraan een werk moet voldoen om 

onder het auteursrecht te mogen vertoeven. Registratie is dus ook niet 

nodig. Er zijn drie belangrijke criteria:76 

 Zintuiglijk waarneembaar. 

 Oorspronkelijkheid. 

 Overlijden maker. 

Zintuiglijk waarneembaar 

Een voorwaarden om werk auteursrechtelijk beschermd te krijgen is dat 

het werk een zintuiglijk waarneembare vorm moet aannemen en dus niet 

in het hoofd van de maker zit. Hoewel dit niet op papier hoeft te zijn, kan 

het kan ook digitaal of een voordracht zijn, maar zelfs parfums kunnen 

auteursrechtelijk worden beschermd.
78

 

                                                             
78 Spoor: 172. 
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Oorspronkelijkheid 

Het gemaakte werk moet door de maker zelf zijn vervaardigd. Het werk 

moet ‘een persoonlijk karakter’ hebben. Bij twijfel vraagt de Hoge raad 

zich af hoe waarschijnlijk het is dat twee onafhankelijke auteurs het zelfde 

werk tegelijkertijd maken. 77 

Overlijden maker 

De maker is korter dan 70 jaar geleden gestorven (Artikel 37). 76  

6.7.2 Gemeente Houten 

Aan de meeste objecten in de collectie van gemeente Houten kleven nog 

auteursrechten. Dit komt doordat de meeste werken in de afgelopen 60 

jaar zijn geplaatst. Het grootste probleem waar de gemeente tegenaan 

loopt met betrekking tot het auteursrecht, is dat de gemeente geen 

veranderingen aan het werk mag maken. Dit zou tegen de 

persoonlijkheidsrechten indruisen. De kunstenaar kan dit zien als 

aantasting of misvorming van zijn werk. 

Een voorbeeld waarbij de gemeente graag zou willen ingrijpen en iets wil 

veranderen aan het object is het Pixelkunstwerk. Deze constructie is erg 

vandalismegevoelig en heeft de afgelopen tijd veel te verduren gehad. De 

wens van de gemeente Houten is dan dat zij aanpassingen aan het object 

mogen maken of helemaal weg halen. 

Daarnaast heeft de gemeente Houten de plicht om het object in goede 

staat te houden tot aan het einde der tijden. Dit is vanwege de zorgplicht, 

zoals de Stichting Beeldrecht, een organisatie van belanghebbenden, op 

grond van jurisprudentie heeft vastgesteld. Stichting Beeldrecht is later 

overgegaan in Pictoright. De VNG gaat eerder uit van een 

zorgverantwoordelijkheid dan een absolute plicht.79 

Aan de ene kant moet de gemeente het object onderhouden ondanks 

vandalisme en aan de andere kant mag de gemeente geen preventieve 

maatregelen nemen of het beeld verwijderen. Gelukkig zit hier nog een 

nuance in. 

In een ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

over verwijdering en vernietiging van beeldende kunstwerken (zie bijlage 

580) is een nuancering aangebracht bij: 80 

 Total loss (uitspraak ten gunste van de gemeente Sittard) 

 Omgeving houdt op met bestaan (uitspraak ten gunste van N.V 

Luchthaven Schiphol) 

 

                                                             
79

 De Vries, K.G.:  1-2 
80 Kemp, M.A: pagina 1-2 
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De VNG houdt als definitie voor total loss aan: ‘Als de kosten voor herstel 

of onderhoud meer zijn dan de waarde van het object zelf.’80 

In 2009 heeft de gemeente Houten advies ingewonnen om de lichten te 

doven van de UFO-landingsplaats. De conclusie van dit advies was als 

volgt: 80 

‘Op basis van de in de onderhavige notitie geschetste juridische positie van 

de Riebeek en het beroep dat hij op de hem toekomende 

persoonlijkheidsrechten kan doen, kom ik tot de conclusie dat het de 

gemeente Houten niet is toegestaan om de lichten in het Werk overdag te 

doven, tenzij Riebeek daar alsnog zijn toestemming voor geeft.’ 

De laatste zin geeft aan dat de kunstenaar toestemming moet geven 

voordat de gemeente Houten iets kan veranderen aan het object. Hierom 

is het dan ook belangrijk om niet alleen na de oplevering van het object 

regelmatig contact te hebben met de kunstenaar tijdens de eerste periode 

waarin een beeld op het plein staat, maar ook wanneer er problemen zijn 

met het object. 
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III. Nieuwe werkwijze 

  



 

90 
 

7 Organisatie kunst in de openbare ruimte 

In tabel 13 is de nieuwe indeling van de organisatie omtrent kunst in de 

openbare ruimte afgebeeld in een organogram. Afdeling RBL is uit dit 

organogram gehaald. Dit houdt voor de afdeling RBL in dat het 

Pixelkunstwerk zo spoedig mogelijk dient te overdragen. 

Op de afdeling OW is een nieuwe functie gekomen, namelijk de 

collectiemanager. De collectiemanager zal veel functies naar zich toe 

trekken waar voorheen drie afdelingen zich mee bezig hielden. De 

collectiemanger zal nauw blijven samenwerken met deze afdelingen en zal 

de volgende werkzaamheden uitvoeren: 

 

 

 

 

 

 Dagelijks onderhoud. 

o Aansturen van de groenwerkers 

o Registratie 

 Onderhoudsplan 

o Jaarlijks 

o Vijfjaarlijks 

o Tienjaarlijks 

 Restauraties 

 Aansturing van bedrijven met specialistische kennis 

o Graffiti-ex 

 Graffiti verwijderen 

o Kunstwacht 

 Jaarlijkse schouwingen 

 Uitvoer jaarlijks schoonmaken beelden 

 Restauratie 

 Signaleringsfunctie 

o Adoptieouders 

o Burgers 
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Kunst in de openbare ruimte 

Fin 
Financiële 

verantwoordelijkheid 

WZ 

Ontsluiting collectie 

Realisatie nieuw werk 

OW Collectiemanager 

Onderhoud 

Ontsluiting van de 
collectie 

Realisatie nieuw werk POW Realisatie nieuw werk 

 

Tabel 13 Organogram nieuwe werkwijze 
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8 Richtlijnen budgettering 

Uit de tabellen in hoofdstuk 3 blijkt dat men dicht tegen de bovengrens zit 

van de beschikbare budgetten. Het schoonmaken en eenmalig 

onderhouden in 2011 van het ’Geaccidenteerd Landschap heeft meer dan 

de helft van het hele budget verbruikt van afdeling OW.81 De raming van 

het eenmalig onderhoud in 2009 geeft aan dat rond de € 7.000 uit het 

budget is uitgegeven.82 Onderhoud aan een object is geen vraag van 

wanneer maar eerder een vraag van hoeveel. In tabel 14 wordt de richtlijn 

voor het budget weergegeven. Deze richtlijn wordt in dit hoofdstuk 

uitgelegd. 

 

 

 

 

 

                                                             
81 Zoals is weergegeven Tabel 2 uitgaven van de afdeling OW ten behoeve van het beheer 
en het behoud van de collectie in 2009-2011 
82

 Zoals is weergegeven in Tabel 4 uitgaven van de afdeling OW ten behoeve van het beheer 
en het behoud van de collectie in 2009-2011 

  

Omschrijving bedrag 

Terugkerend onderhoud € 272 per beeld = €15.000 totaal 

budget 

Totaal € 15.000 

  

Incidenteel onderhoud €16.000 

Opsparen voor grote restauraties € 5.000-€10.000 

Totaal €21.000-€26.000 

Reserve € 60.000 

Totaal €60.000 

Tabel 14 Richtlijn budget 
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8.1 Jaarlijks onderhoud 

Het hele budget van de gemeente Zoetermeer voor het onderhoud van de 

objecten beslaat € 65.000 voor 150 objecten, wat neer komt op €433 per 

object per jaar. Er is tevens een reserve onderhoudsbudget met daarin een 

bedrag in van ongeveer €200.000.83 

De gemeente Leiden heeft een onderhoudsbudget van €35.000 voor 77 

objecten en 101 muurschilderingen. Dit komt neer op €197 per object per 

jaar. De gemeente Leiden heeft 101 muurschildering in haar portefeuille. 

Dit onderhoud is goedkoper doordat men alleen hoeft bij te verven en 

schoon te maken. In realiteit komt het bedrag neer op €300 per object per 

jaar. Bij groter onderhoud wordt bepaald wat prioriteit heeft, want ook de 

grotere restauraties worden betaald uit dit budget. Er kan worden 

opgespaard vanuit het ene jaar en dit kan dan weer worden uitgeven in 

het andere jaar. In hoge nood kan hier een krediet voor worden 

verstrekt.84 

De gemeente Breda stelt elk jaar een jaarprogramma op en vraagt 

toestemming bij de raad voor uitvoer. Deze gemeente heeft geen vast 

budget.85 

                                                             
83

 Zie interview Deelstra in bijlage 4.8 
84

 Zie interview Klein in bijlage 4.10 
85 Zie interview De Vries in bijlage 4.9 

Momenteel heeft de gemeente Houten een budget van €15.000 euro voor 

terugkerend onderhoud. Dit houdt in dat men €272 per object heeft 

gereserveerd.86 Dit zit onder het budget van de gemeente Zoetermeer en 

boven het budget van de gemeente Leiden als de muurschilderingen 

worden meegerekend. De gemeente Zoetermeer is een koploper in deze 

vergelijking. Hieruit blijkt dat zij het onderhoud van de objecten belangrijk 

vinden. Deze €272 per beeld kan men als richtlijn aanhouden. 83 Wanneer 

door toekomstige realisaties de collectie groeit, dient het budget ook mee 

te groeien.  

 Een overeenkomst bij bijna alle gemeenten, is dat zij jaarplannen maken 

voor het onderhoud van de objecten en hierin een kostenraming zetten en 

deze laten goedkeuren door de gemeenteraad. Het vooruitplannen van 

terugkerende onderhoudswerkzaamheden is geïntegreerd met het 

registratieformat uit hoofdstuk 6.1. Door het vooruitplannen van 

terugkerende onderhoudswerkzaamheden kan een specifieke planning 

met de bijbehorende werkzaamheden worden uitgeschreven en ook een 

bijpassend budget worden berekend voor de komende jaren. 

  

                                                             
86 Zie interview Steenpoorte in bijlage 4.12 
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8.2 Schenkingen 

Schenkingen door de gemeenschap aan de gemeente Houten wordt zeer 

op prijs gesteld. Helaas is het wel zo dat deze objecten na verloop van tijd 

geld zullen kosten vanwege het onderhoud. Daarom kan de gemeente 

Houten de regel instellen die de gemeente Harderwijk ook heeft toegepast 

wanneer burgers of het bedrijfsleven een object willen schenken. Deze 

regel houdt in dat de initiatiefnemers de kosten op zich zullen nemen van 

het vervaardigen en plaatsen van het object én het onderhoud voor tien 

jaar betalen.87 

8.3 Incidenteel onderhoud 

Het is belangrijk dat men bewust is dat er in de toekomst 

restauratiekosten zullen zijn aan één of meerdere objecten. Het is moeilijk 

te voorspellen wanneer incidenteel onderhoud nodig is, of wat de aard 

hiervan zal zijn. Er zijn verschillende methoden die men in een dergelijke 

gevallen kan inzetten.  

De meeste gemeenten hebben de budgetten voor restauratie en 

terugkerend onderhoud samengebundeld. Bureau Argus Kunstzaken heeft 

een aanbeveling gedaan in 2008 in het rapport “Beelden Buiten: Meerjaren 

Onderhoudsplan 2008” om een buffer op te bouwen voor grote incidentele 

uitgaven. Zij hebben geadviseerd om elk jaar een minimum van €10.000 te 

                                                             
87 Zie interview Weijgers, Schulten en Vermeulen in bijlage 4.7 

storten in een fonds wat bedoeld is voor restauratie van de objecten. 

Hieruit kan men dan putten als een restauratie toch nodig blijkt te zijn.88 

Een van de opties is om het budget aan te vullen met de reserve van 

€60.000 door het geld langzaam te laten wegvloeien in het budget als er 

tekorten zijn. Een nieuwe reserve kan worden aangevraagd bij de raad 

wanneer de economische moeilijkheden voorbij zijn. Een optie die daar uit 

voortvloeit is om bij elke restauratie toestemming bij de raad te vragen om 

deze kosten te dekken.88 

8.4 Geld genereren 

Er zijn meerdere manieren om meer geld te kunnen genereren. De 

percentageregeling  is een mogelijk beleid indien de gemeente een 

actiever verzamelingsbeleid wil hanteren. Bedrijven zoals VoordeKunst 

specialiseren zich in crowdfunden. Crowdfunden is geld vragen aan de 

gemeenschap voor een project. Dit kunnen kleine projecten zoals een 

theaterstuk zijn, maar ook grotere projecten zoals een tentoonstelling. Het 

financieren van een restauratie of (gedeeltelijk) financieren van een nieuw 

object behoren tot de mogelijkheden.89 

 

                                                             
88

 Bureau Argus Kunstzaken: Pagina 10-12  
89 Voordekunst. Web. 28 May 2013. <http://www.voordekunst.nl/>. 
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Intern 

Collectiemanager 

Afgevaardigde  afd.  
POW 

Afgevaardigde  
afd.WZ 

Extern 

Burger(s) 

Expert 

Directe 
betrokkenen 

9 Werkmethode realisatie nieuwe objecten 

9.1 Kunstcommissie 

De meeste gemeenten waarmee is gesproken werken met een 

kunstcommissie. Dit geldt ook voor de gemeente Houten. De 

organisatiestructuur van de kunstcommissie van de gemeente Houten is 

weergegeven in tabel 15. Deze organisatiestructuur is gebaseerd op de 

wensen van de gemeente Houten en de verschillende 

organisatiestructuren van commissies die naar voren zijn gekomen uit 

interviews met de gemeenten uit hoofdstuk 4. 

Bij het proces om objecten in de openbare ruimte te realiseren zijn drie 

partijen betrokken, afdeling POW; afdeling OW en afdeling WZ onder de 

leiding van de collectiemanager. Zij zijn de interne kunstcommissie van de 

gemeente Houten. Zij zullen het uiteindelijke besluit nemen of een project 

doorgang vindt of niet. Ook zullen zij de randvoorwaarden bewoorden van 

het project in een programma van eisen (zie paragraaf 9.3).  

De interne kunstcommissie zal een vaste vorm hebben en weinig wisseling 

hebben van personeel. De belangrijkste taak van de collectiemanager is 

het zorgen dat het object in het onderhoudsbudget past en niet gevoelig is 

voor vandalisme.  

 

De afgevaardigde van de afdeling POW moet zorgen dat het object in de 

beoogde omgeving past. Afdeling WZ zorgt voor de ontsluiting van het 

object. 

  

Tabel 15 Organogram kunstcommissie 
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De externe kunstcommissie bestaat uit direct betrokkenen, zoals 

bijvoorbeeld de directeur van een school waar het object komt te staan of 

een afgevaardigde van Prorail als het object bij een station komt te staan. 

Daarnaast dient een expert op het gebied van kunst in de openbare ruimte 

het ontwerp te beoordelen op haalbaarheid en houdbaarheid. De 

achtergrond van deze expert kan verschillen van kunstenaar tot 

beheerexpert. De externe kunstcommissie heeft louter een adviserende 

rol. 

De laatste groep van de externe kunstcommissie vertegenwoordigt de 

burger. Deze groep is, naar ervaring van enkele gemeenten, moeilijk te 

enthousiasmeren of te bereiken. Toch is het belangrijk dat de unieke kijk 

van de burger betrokken is bij het ontwikkelen van een nieuw object. 

Daarnaast wordt het werk voor de burger gemaakt zodat zij er optimaal 

van kunnen genieten. Het zal dus voor de burger aantrekkelijk moeten 

worden gemaakt om in de kunstcommissie te zitten. Dit kan bijvoorbeeld 

door de tijd waarin de burger erbij betrokken is zo kort en bondig mogelijk 

te houden. 

Een andere manier waarop burgers benaderd kunnen worden is het 

burgerpanel van de gemeente Houten. Het burgerpanel bestaat uit 

Houtenaren van twaalf jaar of ouder die online reageren op vragenlijsten 

over allerhande onderwerpen die spelen in de gemeente Houten.90 

 

 

 

 

 

  

                                                             
90

 Houten.nl 1 juni 2010. Januari 2013 https://www.houten.nl/burgers/burgerpanel/ 1-6-
2010 
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9.2 Fasering werkwijze realisatie nieuwe objecten 

 

  

Figuur 12 Fasering werkwijze 
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In figuur 12 is de fasering weergegeven van de nieuwe werkwijze voor de 

realisatie van nieuwe objecten. Deze fasering is gebaseerd op het model 

dat wordt beschreven in “Projektmodel Tentoonstellingen” uit 1990.91 De 

fasering is aangepast naar de behoefte van de gemeente Houten.  

9.2.1 Initiatief fase 

Een initiatief kan op veel manieren ontstaan, vanuit burgers, ondernemers 

of vanuit de gemeente. Ook de vorm zal verschillen, of het nu een 

uitgetekend beeld is van een object wat ergens een plek nodig heeft of dat 

het een plek is waar een object gewild is. Hoe het ook zij, een eerste 

conceptplan wordt ingediend bij de interne kunstcommissie. Tijdens de 

eerste vergadering wordt dan ook bepaald of het een gewenst initiatief is. 

Op basis van geschatte kosten voor plaatsing en onderhoud maar ook 

kwetsbaarheid, locatie, context en het draagvlak door de samenleving van 

het object wordt bepaald of het object gewenst is. Dit is dan ook het 

eerste besluitvormingsmoment waar groen of rood licht wordt gegeven. 

Rood licht betekent dat het project stopt en groen licht geeft aan dat men 

naar de volgende fase kan. 

 

 

                                                             
91 Verhaar, Meeter: pagina 4 

Bij groen licht zal een onderzoek worden gestart naar bepaalde 

randvoorwaarden, die uniek zijn voor de beoogde locatie. Wanneer het 

object bijvoorbeeld op een rotonde komt te staan, dient het de doorgang 

niet te belemmeren. Onder deze randvoorwaarden vallen ook het opnieuw 

bestraten, het gras inzaaien, het verplaatsen van kabels, het aanleggen van 

kabels of het afvoeren van grond. Zulke eisen komen in een programma 

van eisen te staan. Een voorbeeld van een programma van eisen is te 

vinden in bijlage2.92  

Checklist eerste besluitvormingsmoment. 

 Onderzoek randvoorwaarde beoogde locatie 

 Eerste conceptplannen 

 Eerste bouwtekeningen 

 Schatting kosten plaatsing 

 Schatting kosten jaarlijks en meerjaarlijks 

onderhoud 

 Beschrijving kwetsbare onderdelen. 

 Beschrijving locatie 

 Beschrijving context 

 Beschrijving draagvlak door de samenleving 

 Communicatie naar B&W 

                                                             
92 Vermeulen, J: pagina 1-2 
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9.2.2 Concept fase 

Tijdens de concept fase komen voor het eerst zowel de interne- als externe 

kunstcommissies bijeen. Voor de concept fase zal één of meerdere 

kunstenaars een contract krijgen aangeboden om een conceptontwerp te 

tekenen en deze af te leveren aan de kunstcommissie. Een voorbeeld van 

een modelcontract is te vinden in bijlage 3.93 Het model is modulair 

opgesteld, zodat per fase de kunstenaar(s) een apart contract krijgen. In 

het contract komt te staan voor welke duur de gemeente een verplichting 

aangaat voor beheer. Het object wordt niet per definitie weggehaald als 

deze tijd is verstreken. In overleg met de kunstenaar wordt bepaald welke 

koers het beheerplan dan zal nemen. 

Een eerste beheerplan zal worden gemaakt door de kunstenaar. In dit 

beheerplan wordt beschreven hoe het object onderhouden dient te 

worden en wat de zwakke punten zijn. Tevens wordt in het document 

beschreven in hoeverre men maatregelen heeft genomen om vandalisme 

te voorkomen om het zogenoemd hufterproof maken. Tenslotte zal een 

accuratere raming worden gemaakt voor de realisatie en het onderhoud 

aan de hand van dit concept. Op basis van het conceptontwerp, de kosten 

en de randvoorwaarden van de omgeving zal een groen of rood licht 

                                                             
93

 Pans, R.J.J.M: 14 Mei 2011. 
<http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/vngdocumenten/2008_lbr/Ledenbrief_BA
OZW-U200801070.pdf>. 

worden gegeven. In sommige gevallen dient een bouwvergunning te 

worden verstrekt. 

Uit alle ontwerpen zal het meest gewenste ontwerp worden gekozen door 

de gehele kunstcommissie en wordt dit doorgestuurd naar het college van 

B&W. Dit is het tweede besluitvormingsmoment. Bij groen licht zal een 

onderzoek worden gestart naar de omgeving van het object en zal er een 

begin worden gemaakt met de fondsenwerving. Ook wordt een 

ontsluitingsplan geformuleerd. Als men besluit door te gaan, is een archief 

aanleggen voor het realisatieproces belangrijk voor de volledigheid van de 

registratie. Hierdoor kan men in geval van problemen alle documentatie in 

één oogopslag te vinden. 
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Checklist tweede besluitvormingsmoment: 

 Samenstellen externe kunstcommissie 

 Beginnen met aanleggen archief voor object 

 Communicatie naar B&W 

o Conceptplan 

 Eerste contract kunstenaar(s) 

 Programma van eisen 

 Beheerplan 

 Hufterproof 

 Jaarlijks 

 Meerjaarlijks 

 Schatting kosten 

 Ontsluitingsplan 

o Bouwtekeningen 

9.1.3 Definitieve fase 

Tijdens de definitieve fase komen wederom zowel de interne als de 

externe kunstcommissie bijeen. Dit is het derde en laatste 

besluitvormingsmoment waar groen of rood licht kan worden gegeven. 

Budgetbewaking is belangrijk tijdens deze fase. De kunstenaar wiens 

conceptontwerp is gekozen, maakt een definitief plan en dient dat plan af 

te leveren aan de kunstcommissie. Hij zal voor deze fase ook een contract 

aangeboden krijgen. 

Een definitief beheerplan wordt gemaakt. waarin naast het 

onderhoudsplan, ook de materialen die gebruikt zijn in het object staan 

beschreven, van RAL-nummers tot aan legeringspercentages. 

Een gedetailleerde begroting voor zowel het uitvoeren van het werk als 

het onderhouden van het werk zal worden gemaakt in samenwerking met 

de kunstenaar en de kunstcommissie. Indien nodig zal ook een 

publiciteitsplan en een ontsluitingsplan worden gemaakt. 

Checklist derde besluitvormingsmoment: 

 Definitieve fase 3e besluitvormingsmoment 

o Definitief plan 

o Tweede contract kunstenaar 

o Conceptplan geconcretiseerd en aangescherpt 

o Bouwvergunningen 

o Begroting bouw 

o Begroting onderhoud 

o Publiciteitsplan 

o Ontsluitingsplan 

o Communicatie naar B&W 
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9.1.4 Realisatie fase 

Tijdens deze fase zal veel gebeuren wat zichtbaar is voor het algemene 

publiek. De omgeving waarin het object komt te staan dient gereed te 

worden gemaakt voor het object door de gemeente. Dit houdt onder 

andere in dat de omgeving vrij moet worden gemaakt van obstakels. De 

kunstenaar krijgt een laatste contract en zal het object, zoals is 

afgesproken, vervaardigen en plaatsen. De pers wordt ingelicht voor de 

opening en ook de externe kunstcommissie wordt uitgenodigd voor de 

onthulling van het object. 

Checklist vierde besluitvormingsmoment: 

 Realisatie van object 

 Laatste contract voor de kunstenaar 

 Vervaardiging van object 

 Plaatsing object 

o Omgeving is gereed gemaakt voor plaatsing 

o Beeld wordt geplaatst 

o Gras wordt ingezaaid en andere beplanting wordt 

geplaatst 

 Onthulling. 

o Publiciteit 

o Wethouder aanwezig 

o Pers 

 Na de onthulling 

o Registratie in het systeem volgens de standaard 

o Beheerplannen inplannen 

o Alle documenten worden gebundeld 

 Communicatie naar B&W 

9.1.5 Evaluatie fase 

Eén jaar na de plaatsing van het object dient een evaluatiemoment te 

worden ingepland met de interne - en externe kunstcommissie alsmede de 

kunstenaar. Tijdens dit evaluatiemoment wordt besproken of alle partijen 

tevreden zijn met de vervaardiging van het object en de invloed die het 

werk heeft op de omgeving, maar ook of het beheer rendabel is en het 

object ‘hufterproof’ is gebleken. 

Naderhand wordt een afspraak gemaakt voor een volgende 

evaluatiemoment, dit kan naar eigen inzicht worden gepland met een 

tussenpozen van één, twee, vijf of tien jaar. Ook kan men indien er 

vroegtijdig problemen optreden een evaluatiegesprek met de kunstenaar 

aangevraagd worden. 

Checklist vijfde besluitvormingsmoment: 

 Evaluatie fase 

o Evaluatieverslag 

 Communicatie naar B&W 
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Figuur 13 Lady Di Memorial monument, 
Hyde park in Londen 

9.3 Programma van eisen 

Een programma van eisen (PVE) is een document wat bij elk nog te 

realiseren object wordt opgesteld. Het gebruikte PVE is gebaseerd op het 

PVE wat wordt gehanteerd door de gemeente Harderwijk (zie bijlage 2).94 

Het PVE bestaat uit verschillende onderdelen: 

 Inhoudelijke uitgangspunten 

 Functionele eisen 

 Ontwerpbeperkingen 

 Operationele eisen 

 Randvoorwaarden 

Bij de inhoudelijke uitgangspunten wordt beschreven wat de context zal 

worden van het toekomstige object. Wat wilt men uitbeelden met het 

object? Wat is het doel van dit object? Dit zijn vragen die worden 

beantwoord in een PVE.94 

Bij functionele eisen wordt besproken welke functies het object heeft, 

maar ook welke functies de gekozen ruimte bekleed. Beide functies mogen 

elkaar niet bijten. Is het object bedoelt voor een vijver of mag men erop te 

                                                             
94 Vermeulen, J: Pagina 1-2 

 

zitten? Mag de betegeling glad zijn omdat men er niet op mag lopen, of zal 

er een anti-slip op moeten komen zodat mensen niet uitglijden? 94 

 Ook de specifieke eisen van de omgeving worden hierin beschreven.  Een 

specifieke eis van de omgeving kan zijn dat men niet dieper dan een 

bepaald aantal cm in de grond mag graven vanwege de archeologische 

significantie van die omgeving, zoals bij het Pixelkunstwerk in Houten.95 

Een voorbeeld waarbij de 

functionele eisen van een object de 

functie van de ruimte stoorden is 

het Lady Di-monument in Hyde 

Park, Londen( zie figuur 13). Dit is 

een monument wat in eerste 

instantie was bedoeld voor mensen om 

in pootje te baden, maar na verloop 

van tijd bleek het steen te glad te zijn 

en zijn er mensen gevallen.96 

Bij de ontwerpbeperkingen moet men denken aan de omgeving waarin het 

object komt te staan. Ook de functie van het werk zelf is een factor. Als 

                                                             
95

 Zie interview Peters in bijlage 4.2 
96

 Diana Memorial Fountain.14 July 2012. <http://www.royalparks.org.uk/parks/hyde-
park/diana-memorial-fountain>.  
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men het werk zo toegankelijk wilt houden, dan moet men rekening 

houden met rolstoelgebruikers. Dit is gebeurd met het Lady Di-monument 

in Londen. Dit monument is bijna geheel toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers.  

Operationele eisen houden in dat met het object een werkbare relatie 

ontstaat. Het moet hufterproof, weerbestendig en duurzaam zijn. Is het 

materiaal geschikt voor die plek, is die waterpomp bestendig tegen 

kalkvorming? Ook de veiligheid van de werknemers en de bezoekers wordt 

hier besproken. 

Onder het kopje randvoorwaarden worden zaken besproken die niet 

eerder aan bod zijn gekomen. Eisen vanuit de gemeente zoals; geen 

aanstootgevende beelden, het object moet in onze lijn van 

collectievorming passen, etc. 

 

 

 

 

 

De gemeente Houten kan hierin meerdere algemene eisen stellen: 

 Het object is duurzaam. 

 Het object is milieuvriendelijk. 

 Het object belemmert niet de veiligheid van de plek. 

 Het object brengt de lokale geschiedenis tot leven. 

 Het object Is niet gevoelig voor vandalisme. 

Ook specifieke eisen, zoals het ter beschikking stellen van de mallen of 

eventuele reserve onderdelen aan de gemeente Houten komen hierin te 

staan.  
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10 Scenario’s 

‘Een kwartje kan je maar een keer uitgeven.’ Voor de gemeente Houten 

geldt dit ook. In een good -, better -, en bestscenario is uiteen gezet welke 

minimale standaard de gemeente dient te hanteren en waar zij naar 

kunnen streven. Het is trapsgewijs in elkaar gezet. Nadat de gemeente 

Houten op de traptrede van het good scenario zit, kan men door naar de 

volgende traptrede. 

10.1 Good scenario 

Bij het good scenario werkt de gemeente voornamelijk aan het verbeteren 

en behouden van de conditie van de collectie. Realisatie van nieuwe 

werken heeft geen prioriteit. 

10.1.1 Realiseren van nieuwe werken 

Het proces van realisatie van nieuwe werken bestaat in de meest basale 

vorm uit een interne kunstcommissie zoals deze is beschreven in paragraaf 

9.1. De externe kunstcommissie bestaat uit direct betrokkenen en een 

burger. De experts worden hooguit voor een eenmalige consulatie 

opgeroepen. Het verzamelbeleid van de gemeente Houten zal passief zijn. 

Mocht er een groei zijn in de collectie dan gebeurt dit louter op ad hoc 

basis en op initiatief van buitenstaanders. 

10.1.2 Beheer en behoud van objecten 

Doordat het huidige beleid van kunst in de openbare ruimte een sterke 

decentralisatie van taken en informatie kent, is het belangrijk dat er een 

spin in dit web komt. Een functie die overziet wat er allemaal gebeurt. De 

collectiemanager is deze spin. Hij zal alles coördineren wat de collectie 

nodig heeft. Het aantal uren wat de collectiemanager krijgt toegewezen zal 

variëren naarmate men een beter scenario kiest. De collectiemanager zal, 

indien er geen relevante opleiding aanwezig is, een cursus volgen die 

relevant is voor zijn vakgebied.  

Eén van de zaken die de collectiemanager dient aan te pakken is de 

registratiegraad. Een goede registratie is essentieel voor elke collectie. Als 

men niet weet wat men heeft, weet men ook niet wat waar nodig is. 

Momenteel zijn bijna alle objecten in de openbare ruimte geregistreerd, 

maar mist men roerende objecten. Er kan gesteld worden dat de roerende 

objecten van de gemeentelijke collectie niet tot nauwelijks zijn 

geïnventariseerd en dus ook niet geregistreerd. Hierdoor zijn veel objecten 

uit beeld geraakt en is dus niet vast te stellen waar de gehele collectie uit 

bestaat. Hierin dient gelijk een registratieslag te worden geslagen, zodat de 

gemeente Houten een goed beeld heeft van haar hele collectie. 
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Burgers ergerden zich voorheen aan het trage herstel van objecten. De 

burgers zagen weinig vooruitgang. Door de collectiemanager als een 

aanspreekpunt te laten fungeren, zal het contact ook verbeterd worden 

met de burgers. Hierdoor zal een deel van de irritatie worden verminderd. 

Daarnaast kan men slagvaardiger handelen en zal een restauratie naar alle 

waarschijnlijkheid sneller zijn bewerkstelligd. 

10.1.3 Budget 

Met het huidige budget van €15.000 kan men zich redden, hoewel niet 

alles gedaan kan worden. Een voorbeeld hiervan is dat bepaalde bronzen 

beelden tweejaarlijks in de was zullen worden gezet in plaats van jaarlijks. 

Het reservebudget van €60.000 kan op twee manieren worden toegepast. 

Of het wordt gebruikt voor de eerstvolgende restauratie, of het tekort van 

de budgetten van incidenteel onderhoud en het onderhoudsbudget wordt 

hiermee aangevuld. 

10.2 Better scenario 

Bij het better scenario zet de collectiemanager een extra tandje bij op de 

ontsluiting van de bestaande collectie, naast de werkzaamheden die hij 

verricht om de conditie van de collectie op peil te houden. Er zal ook 

sprake zijn van een toename in het realiseren van nieuwe objecten. 

 

10.2.1 Realisatie van nieuwe objecten 

Het realiseren van nieuwe objecten een actievere vorm krijgen. De externe 

kunstcommissie wordt aangevuld met experts die hun adviezen zullen 

geven. Het Ad Hoc realiseren van objecten zal gepaard gaan met een pro-

actief verzamelbeleid van de gemeente Houten ten aanzien van het 

realiseren van objecten. Ook kan men kiezen om QR-codes toe te passen 

op de trottoirs, zoals in Woerden tijdens het project Op pad met QR-

codes.’97 

Het realiseren van deze objecten zal een kostenplaatje hebben. Dit 

kostenplaatje kan worden gefinancierd op verschillende manieren. 

Crowdfunden is hier één van maar ook fundraisen bij instellingen en 

fondsen zijn mogelijkheden. 

10.2.2 Beheer en behoud van objecten 

De ontsluiting van de collectie dient een actievere rol te krijgen in het 

beleid. Dit kan de gemeente op een aantal manieren doen. Een van de 

meest basale methoden is het online zetten van een website met hierin 

basisinformatie over de objecten die in de openbare ruimte staan. De 

wandelroutes die de gemeente heeft ontwikkelt krijgen een prominente 

plek op dit platform.  

                                                             
97

 Pad Qr Codes. Dichtbij.nl. 17 Aug. 2012. <http://woerden.dichtbij.nl/regio/pad-qr-
codes>. 



 

108 
 

Door het uitvoeren van een actiever kunstbeleid is het mogelijk om de 

eerste stappen in het toekennen van significantie te nemen. Een 

kunsthistorisch onderzoek naar de collectie waarin de geschiedenis, 

provenance en context worden beschreven door een kunsthistoricus. 

10.2.3 Budget 

Het budget voor het onderhoud wordt verhoogd, met €100 per object. Dit 

houdt in dat per object €372 aan jaarlijks onderhoud wordt uitgegeven. De 

verhoging van dit budget komt ten goede aan het jaarlijks in de was zetten 

van alle bronzen beelden, in plaats van tweejaarlijks zoals bij het best 

scenario. 

10.3 Best scenario 

De ontsluiting van de collectie en de realisatie van nieuwe objecten krijgen 

een nog actievere vorm in de dagelijkse bezigheden van de 

collectiemanager en zijn collega’s. Het verzamelbeleid heeft een actieve 

vorm die wordt gekenmerkt door het realiseren van nieuwe objecten en 

dus het groeien van de collectie. Tijdelijke projecten zoals tijdelijke 

beeldenroutes in de zomer zijn onderdeel van deze groei. Ook het creëren 

van user generated art zoals de Social Sofa’s. Een nieuw budget zal 

ontstaan, namelijk het aankoopfonds. Hierin kan men nieuwe projecten 

bewerkstelligen.  

Het ontsluitingsplan van de gehele collectie wordt flink uitgebreid met 

verschillende methoden zoals QR-codes, Augmented reality maar ook 

rondleiders die actief rondleiden in de zomer. 

De laatste stap van het toekennen van significantie is het vergelijken met 

een andere soortgelijke collectie. Dit kan men doen door een 

samenwerking aan te gaan, bijvoorbeeld met het RCE en de gemeente 

Zoetermeer. 

Het budget voor het verrichten van onderhoud wordt verhoogd, naar het 

niveau van de gemeente Zoetermeer. Dit houdt in dat per beeld €433 aan 

jaarlijks onderhoud wordt uitgegeven wat neer komt op een budget van 

€23.000 per jaar. 
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11 Conclusies 

11.1 Hoofdvraag 

Kunst heeft onderhoud nodig. Dit geldt dubbel voor kunst die in een 

openbare ruimte bloot staat aan allerlei schadelijke invloeden. Hoe dit 

onderhoud geregeld moet worden is een lastige vraag. Zeker als het een 

gemeente betreft. De gemeente Houten wilde de interne processen 

optimaliseren met betrekking tot hun beleid van het beheer en behoud 

van kunst in de openbare ruimte. Zij wisten niet hoe zij deze optimalisatie 

konden bereiken. Daarom heeft de gemeente Houten van januari 2012 tot 

juni 2012 dit onderzoek gefaciliteerd. Afgeleid van hun vragen is de 

hoofdvraag geformuleerd: 

“Op welke vlakken, met betrekking tot monitoren, beheer & behoud en 

preventieve maatregelen, kunnen de huidige werkmethoden en procedures 

in de gemeente Houten worden geoptimaliseerd voor kunst in de openbare 

ruimte?” 

11.2 Bevindingen 

Uit een rondgang bij de gemeente Houten bleek dat zij sterke en ook 

zwakke punten hadden in hun beleid. Sterke punten zijn de conditie van de 

collectie, de wil tot verandering, zeer betrokken burgers en een flexibele 

organisatie. De zwakke punten van de gemeente Houten bleken sterke 

overeenkomsten te vertonen met andere gemeenten. Intern was er weinig 

inhoudelijke kennis aanwezig over collectiemanagement, er was een 

slechte registratiegraad van de objecten, er was geen duidelijk doel voor 

de collectie en er werden hoge kosten gemaakt voor het onderhoud. 

Vooral de slechte registratie en documentatie bleek een terugkerend 

thema te zijn bij zowel de experts alsmede de gemeenten. 

Bij de gemeente Houten en andere gemeenten bleek een goede set 

gereedschap nodig om de zaak op orde te krijgen. Niet alleen gereedschap 

voor het registreren en het andere praktische werk, maar ook een 

theoretisch handvat. Hoe kan men een budget aanvragen als men niet kan 

aantonen wat de toegevoegde waarde is van de objecten die in de 

openbare ruimte staan? Significantie toekennen aan de objecten bleek een 

handig gereedschap te zijn voor dit probleem. Culture-led gentrification is 

ook een belangrijk theoretisch gereedschap voor het aantonen van het 

belang van kunst in de openbare ruimte.  

Deze theoretische en praktische handvatten zijn de basis geweest voor 

geoptimaliseerde werkwijzen van de gemeente Houten. Van de fasering 

van de werkwijze bij de realisatie van nieuwe objecten tot de introductie 

van de collectiemanager. Ook zijn er belangrijke documenten zoals het 

programma van eisen besproken. Al deze handvatten zijn later beschreven 

in een stap-voor-stap-handleiding met good-, better- en best-scenario’s. 
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11.3 Antwoord 

De gemeente Houten heeft voor het optimaliseren van de interne 

processen welke betrekking hebben tot hun beleid van het beheer en 

behoud van kunst in de openbare ruimte de volgende zaken nodig: 

• Een collectiemanager die als een spin in het web de belangen van de 

collectie behartigt. 

• Interne of externe expertise over beheer en behoud en 

collectiemanagement. 

• Een goed registratiesysteem wat gebaseerd is op museale 

standaarden. 

• Fasering van het proces van het realiseren van nieuwe objecten. 

• Theoretische handvatten zoals culture-led gentrification. 

• Het toekennen van significantie aan de collectie. 

• Richtlijnen voor de kosten van onderhoud van kunst in de openbare 

ruimte. 
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1. Conditieraporten  

 

CONDITIERAPPORT (ALGEMEEN)* 

* Voor conditiebepaling van alle collectieonderdelen BEHALVE schilderijen 

Inspecteur 

Instelling:  

Contactpersoon:  

Functie:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

 

Objectgegevens  

Object- / inv. 

nummer:  

 

Objectnaam:  

Titel:  

Vervaardiger:   

Datering:  

Afmetingen in cm: hoogte: breedte: lengte: diepte: 

Materiaal:  ○ hout ○ metaal ○ glas ○ aardewerk / 

keramiek 

 ○ kunststof ○ papier  ○ textiel ○ overig:  

Bijzonderheden: 

 

 

Algemene conditie object 

  Goed Matig Slecht  

 Conditie: ○ ○ ○ 

 Stabiliteit: ○ ○ ○ 

Aantal onderdelen:  

Ontbrekend deel:  

Bijzonderheden:  
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Specifieke conditie object 

Onderdeel:  

Locatiebeschrijving:  

Schade soort: ○ vlekken ○ vuil ○ schimmel ○ corrosie 

 ○ vouwen ○ gleeën ○ breuken ○ scheuren 

 ○ verbuiging ○ gaten ○ 

materiaalverlies 

○ vraat 

Bijzonderheden:  

 

 

 

Afbeelding (foto / tekening) z.o.z. 

Rapport opgemaakt door: Datum:  

Naam  

Functie  

Handtekening: 

 

 

 

 

Afbeelding (foto / tekening) 

 

Aanduiden waar zich eventuele schade bevindt. 
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CONDITIERAPPORT (SCHILDERIJEN)* 

 

* Voor conditiebepaling bij SCHILDERIJEN 

 

inspecteur 

Instelling:  

Contactpersoon:  

Functie:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

 

 

Objectgegevens 

Objectnaam:   

Titel:  

Inventaris- / 

objectnummer: 

 

Vervaardiger:  

Datering:   

Afmeting (h x b x d in 

cm) 

met lijst:  

 zonder 

lijst: 

 

Materiaal:  

Techniek:  

Gesigneerd:  

 

Algemene conditie schilderij 

 Goed Matig Slecht 

Conditie: ○ ○ ○ 

Stabiliteit: ○ ○ ○ 

Conditie verflaag: ○ ○ ○ 

Conditie vernislaag: ○ ○ ○ 

Conditie lijst: ○ ○ ○ 

Conditie inlijsting: ○ ○ ○ 
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Bijzonderheden: 

 

   

   

Afbeelding (foto / tekening): z.o.z. 

 

Rapport opgemaakt 

door 

 Datum: 

Naam:  

Functie:  

Handtekening: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Afbeelding (foto / tekening): 

 

Aanduiden waar eventuele schade zich bevindt. 
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2. Programma van Eisen gemeente Harderwijk 

In het programma van eisen worden de onderdelen beschreven die van 

invloed zijn op het ontwerp. 

Inhoudelijke uitgangspunten / Kunstzinnige beschrijving van het werk: 

 Een van de tijdelijke kunstwerken van het project ‘Shelter 07’ is de 

aanleiding om te komen tot een vernieuwd kunstwerk.  

Het kunstproject ‘Shelter 07’was gebonden aan het thema veiligheid. 

Dit in relatie tot de functie van Harderwijk als wijkplaats tegen het 

hoge water en als wijkplaats voor vluchtelingen. Daarbij werd onder 

andere een verbinding gelegd met de huidige problematiek van 

ontheemden.  

Zoals bij het tijdelijke kunstwerk denkt de kunstenaar bij het 

vernieuwde project aan het benadrukken van de functie van het boek 

met het thema veiligheid. Daarbij gaat het om het verfrissen en het 

op scherp stellen van de menselijke geest. Iets mag nooit 

vanzelfsprekend worden, de vrijheid van geest moet iedere keer weer 

veroverd worden.  

Het over de boekomslagen stromende water vormt een illustratie van 

die gedachte. Het krijgt naar het oordeel van de kunstenaar een 

rituele functie.  

 

Functionele eisen: 

 Het object dient omspoeld te worden door ruimte. d.w.z. het mag 

niet als massa overkomen in deze hoek van het plein. Het object mag 

geen gelegenheid bieden als verstopplek voor kwaadwillenden. 

 De hoogte en breedte van de panelen dient te worden afgestemd op 

het beschikbare oppervlak van de voorzijde van de cascade, onder de 

verlichting. 

 De omlijsting dient roestvrij te zijn. Verder dient ze te zijn afgestemd 

op de wijze van bevestiging, niet in de hardstenen platen, maar in de 

steen achter de plaat en in het fundament achter de gootrand.  

 De boekomslagen dienen te worden aangebracht op een gladde en 

harde ondergrond van watervast materiaal. Eerst aan twee zijden te 

behandelen met een expoxy-emulsie waarop de boekomslagen 

worden geplakt. Vervolgens rondom te bedekken met een 

beschermlaag van epoxy. 

 De verlichting moet zodanig worden aangepast dat strijklicht op de 

panelen valt. De panelen dienen aan de cascade in roestvrije 

profielen te worden geschoven die afsluitbaar zijn.  

 Kleurstelling geen beperkingen  

  

Ontwerpbeperkingen: 

 Het kunstwerk is semi-permanent aanwezig of zichtbaar. Dit betekent 

dat het of afgedekt moet kunnen worden of dat het 2x per jaar 

verplaatst en opgeslagen moet worden. 

 Hierdoor moet het totale kunstwerk zo gemaakt worden dat de losse 

onderdelen te verplaatsen zijn door maximaal 2 personen  

 Conform beschrijving moeten de panelen bij niet in gebruik zijn 

worden opgeborgen in op maat gemaakte kisten met vakken die 

bekleed zijn met piepschuim. Dit om beschadiging tijdens transport 

en opslag te voorkomen.  

 Locatie: voorkant van het waterpodium op de Vischmarkt 
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Operationele eisen: 

 Het kunstwerk moet bestendig zijn tegen: vorst, vandalisme, water, 

zonlicht.  

(De invloed van zonlicht op kleur van omslagen en sterkte van 

kunststof is niet geheel te voorkomen.) 

 Het kunstwerk moet demontabel zijn: relatie met opslag en 

onderhoud. 

 Een tijdklok om het vallende water tijdelijk uit te schakelen en een 

vorstbeveiliging is al aanwezig. 

 

Randvoorwaarden: 

 De gekozen materialen dienen zo duurzaam mogelijk te zijn. 

 Omdat het object in de openbare ruimte komt mogen er geen 

scherpe randen komen, waar kleine kinderen zich aan kunnen 

verwonden. Ook mogen er geen draaiende onderdelen komen waar 

bijvoorbeeld kindervingers tussen bekneld kunnen raken. 

 Er mogen geen aanstootgevende boekomslagen in het kunstwerk 

gebruikt worden.  

 

Werkwijze: de kunstenaar wordt tijdens het project begeleid door een lid 

van de kunstcommissie. Tijdens de productie dient ruimte te zijn voor een 

tussentijdse schouw.  

 

Contract: Op basis van in vooroverleg overeengekomen uitgangspunten 

zal op basis van een offerte een contract worden opgesteld waarin de 

inhoudelijke- en productievoorwaarden en verplichtingen van beide 

partijen (kunstenaar, adviescommissie en gemeente) zijn vastgelegd. 

Monumentencommissie. 

De Monumentencommissie heeft in haar vergadering van 8 oktober 2008 

aangegeven geen bezwaren te hebben tegen dit project. Ze heeft geen 

bezwaar tegen een kunstwerk van Job Koelewijn op de Vischmarkt. 

De Monumentencommissie wordt graag op de hoogte gehouden van de 

stand van zaken. 

Participatietraject met bewoners. 

De Adviescommissie Beelden Kunst zal het participatietraject met 

bewoners, verzorgen, in overleg met de projectleider van de gemeente 

Harderwijk. De kunstenaar, Job Koelwijn, wordt uitgenodigd voor de 

participatiebijeenkomst met de bewoners. Hierin zal hij het voorlopig 

ontwerp toelichten.  

De monumentencommissie zal eveneens uitgenodigd worden. 

Verdere Informatie. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jean Vermeulen 

van de afdeling Welzijn van de gemeente Harderwijk. Telefoonnummer: 

0341-41 12 82. Email: j.vermeulen@harderwijk.nl. 
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3. Modelovereenkomst VNG Gemeentelijke beeldende 

kunstopdracht  

De ondergetekenden 

de gemeente [...], te dezen krachtens het bepaalde in de artikel 171 

Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de 

heer/mevrouw [...], 

handelend ter uitvoering van het besluit van het college [/de raad] d.d. [...], 

nr. [...] 

Adres [...] 

Postcode/woonplaats [...] 

hierna te noemen: de gemeente  

 en 

de heer/mevrouw [...] kunstenaarsnaam [...] Adres [...] Postcode/woonplaats [...] 

hierna te noemen: de kunstenaar 

Opdrachtverlening 

komen overeen dat de kunstenaar voor de gemeente zal vervaardigen: 

1. Een schetsontwerp voor een kunstwerk en/of 

2. Een definitief ontwerp voor een kunstwerk en/of 

3. Een kunstwerk 

 

 

 

 

Opdrachtformulering 

Bedoeld kunstwerk, dient te voldoen aan de volgende omschrijving: 

 [eventueel kan worden beschreven: 

- Het betreft een kunstwerk ten behoeve van het plaatsen/aanbrengen 

op/aan locatie [...], die de volgende karakteristiek heeft [...], 

- de te gebruiken kleuren/materialen [...] 

- de afmeting/volume [...] 

- de doelstelling/onderwerp van het kunstwerk [...]] 

Partijen komen overeen dat de totale kosten/ het kunstbudget, inclusief 

honorarium, uitvoerings-, transport-, funderings-, plaatsings- en 

verzekeringskosten en andere bijkomende kosten, van bedoeld kunstwerk bij 

daadwerkelijke realisatie niet meer bedragen dan [….] 

Tevens wordt overeengekomen dat bedoeld kunstwerk moet zijn gerealiseerd 

binnen een termijn van [……] 

waarbij de gemeentelijke contactpersoon is [...] 

zulks onder de navolgende voorwaarden: 

Afdeling 1 Schetsontwerp 

1.1 Definitie 

Het schetsontwerp bevat een beschrijving en/of afbeelding van het te 

vervaardigen kunstwerk en biedt inzicht in de vormgeving, afmeting, 

materiaalkeuze, plaatsing/fundering en de plaats in de omgeving. Ook is het 

voorzien van een schriftelijke toelichting op de achterliggende ideeën. 

 

1.2 Kosten 

Het schetsontwerp bevat een overzicht van de kosten van de realisatie van het 
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kunstwerk inclusief de eventuele bevestiging van het kunstwerk op of aan de 

locatie en inschakeling van derden bij de uitvoering inclusief/exclusief btw. 

1.3 Meervoudige opdracht  

De kunstenaar verklaart ermee bekend te zijn dat de gemeente door meer dan 

één kunstenaar een schetsontwerp laat vervaardigen.)  

1.4 Oplevering 

De kunstenaar is verplicht het schetsontwerp uiterlijk op [...] aan te bieden op 

locatie [...]. 

Van gemeentewege is daarbij aanwezig [...]. 

1.5 Advisering 

De gemeente legt het schetsontwerp voor advies voor aan [...]. Deze beoordeelt 

het schetsontwerp op het criterium kwaliteit, waarbij de nadruk ligt op 

vakmanschap, originaliteit, zeggingskracht en diversiteit. Dit advies is niet 

bindend. 

1.6 Inspraak  

De gemeente geeft de betrokken inwoners van de gemeente de mogelijkheid om 

via inspraak hun mening over het schetsontwerp te geven.)  

1.7 Mondelinge toelichting 

De gemeente nodigt de kunstenaar uit om zijn schetsontwerp toe te lichten of 

door een derde te laten toelichten aan de onder artikel 1.5 genoemde [...] en/of 

tijdens de onder artikel 1.6 genoemde inspraakmogelijkheid. 

1.8 Wijzigingen 

De gemeente kan de kunstenaar verzoeken wijzigingen aan te brengen in het 

schetsontwerp om inhoudelijke, technische, bouwkundige, 

vergunningstechnische of onderhoudsmatige redenen of omdat het niet voldoet 

aan de opdrachtformulering. Indien de kunstenaar daarmee akkoord gaat, 

komen partijen - indien nodig - een nieuwe opleveringsdatum overeen. Bij 

grotere wijzigingen wordt alvorens de beslissing te nemen een nieuw 

adviserings- (en inspraak)traject doorlopen. 

1.9 Beslissing 

Uiterlijk drie maanden na de ontvangst van het schetsontwerp of het op grond 

van artikel 1.8 gewijzigde schetsontwerp beslist de gemeente met redenen 

omkleed, inhoudende een reactie op het advies zoals bedoeld in artikel 1.5 dan 

wel hetgeen naar voren is gebracht in de inspraakprocedure zoals bedoeld in 

artikel 1.6, of het schetsontwerp is goedgekeurd. De kunstenaar wordt hiervan 

schriftelijk in kennis gesteld. 

1.10 Uitstel kunstenaar 

Indien de kunstenaar zijn schetsontwerp niet gereed heeft voor de onder artikel 

1.4 genoemde datum of bij wijzigingen, de op grond van artikel 1.8 

overeengekomen datum, kan hij de gemeente met redenen omkleed om uitstel 

verzoeken. Dit kan één maal worden verleend voor een nader over een te komen 

periode. 

1.11 Ingebrekestelling 

Indien de kunstenaar het schetsontwerp zonder nadere berichtgeving niet 

gereed heeft voor de in artikel 1.4 genoemde datum, dan wel de op grond van 

artikel 1.8 of artikel 1.10 overeengekomen datum, stelt de gemeente hem 

schriftelijk in gebreke. Daarbij wordt de kunstenaar de mogelijkheid geboden om 

het schetsontwerp alsnog op te leveren voor een nader te bepalen datum. 

1.12 Tentoonstellen of publiceren 

De gemeente heeft het recht om het schetsontwerp tot maximaal 5 jaar na 

oplevering daarvan tentoon te stellen of op te nemen in publicaties. 

1.13 Budget 

De kunstenaar ontvangt van de gemeente een budget voor het te vervaardigen 

schetsontwerp ter grootte van [...] inclusief/exclusief btw. 

Hiervan is een bedrag van [...] (of [...]% ) honorarium. De kunstenaar wordt 

geacht zelf daaruit de eventuele bijkomende kosten te bekostigen, zoals de 

inschakeling van derden, reis- en verblijfkosten e.d. 
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1.14 Betaling 

De betaling door de gemeente geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van een 

door de kunstenaar tegelijk met het schetsontwerp ingediende declaratie, op 

rekeningnummer [...]. 

1.15 Ontbinding 

1. De gemeente is gerechtigd om door middel van een aangetekend schrijven de 

overeenkomst te ontbinden om inhoudelijke, technische, bouwkundige, 

vergunningstechnische of onderhoudsmatige redenen. De gemeente zal in dat 

geval de aantoonbaar gemaakte kosten vergoeden die de kunstenaar tot op 

dat moment heeft gemaakt c.q. naar evenredigheid een gedeelte van het 

budget uitbetalen voor hetgeen de kunstenaar tot op dat moment heeft 

vervaardigd. 

2. In afwijking van het eerste lid is de gemeente gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden door middel van een aangetekend schrijven zonder vergoeding van 

kosten of anderszins betaling van (een gedeelte van) het budget: 

a. nadat de kunstenaar op grond van artikel 1.11 in gebreke is gesteld, 

waarbij een redelijke termijn voor nakoming is gegeven, die nakoming 

uitblijft en de kunstenaar derhalve in verzuim is, of 

b. als het schetsontwerp ook na de in artikel 1.8 gevraagde wijzigingen niet 

voldoet aan de opdrachtformulering. 

3. De kunstenaar is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd 

te ontbinden om redenen van persoonlijke of artistieke aard. Hij dient het tot 

dan toe verkregen honorarium en de verleende tegemoetkoming in nog niet 

werkelijk gemaakte kosten te restitueren. 

1.16 Af- of goedkeuring 

Indien de gemeente het schetsontwerp afkeurt, dan sluit zij geen nieuwe 

overeenkomst met de kunstenaar voor het definitieve ontwerp en/of het 

kunstwerk. Indien de gemeente het schetsontwerp goedkeurt, dan behoudt zij 

zich gelet op veranderde omstandigheden of inzichten het recht voor om al dan 

niet een nieuwe overeenkomst met de kunstenaar te sluiten voor het definitieve 

ontwerp en/of het kunstwerk. 

Afdeling 2 Definitief ontwerp 

2.1 Definitie 

Het definitieve ontwerp omvat gedetailleerde werktekeningen, 

constructieberekeningen, inzicht in de benodigde technische en bouwkundige 

voorzieningen, in het materiaal en de ondergrond, een tijdsplanning voor de 

uitvoering van (delen van) het kunstwerk door de kunstenaar plus eventuele 

derden en een overzicht van het te verwachten onderhoud. Daarnaast wordt een 

inhoudelijke toelichting gegeven op het ontwerp. (Het definitieve ontwerp is een 

uitwerking van het schetsontwerp).  

2.2 Kosten 

Het definitieve ontwerp bevat een definitieve begroting van het kunstwerk, 

indien nodig mede op basis van geldige offertes en leveringsvoorwaarden van 

derden inzake hun inzet bij de uitvoering, dit alles inclusief/exclusief btw.  

2.3 Oplevering 

De kunstenaar is verplicht het definitieve ontwerp uiterlijk op [...] aan te bieden 

op locatie [...]. 

Van gemeentewege is daarbij aanwezig [...]. 

2.4 Advisering 

De gemeente legt het definitieve ontwerp voor inhoudelijk advies voor aan 

[...].Deze beoordeelt het ontwerp op het criterium kwaliteit, waarbij de nadruk 

ligt op vakmanschap, originaliteit, zeggingskracht en diversiteit. Dit advies is niet 

bindend. 
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2.5 Inspraak 

De gemeente geeft de betrokken inwoners van de gemeente de mogelijkheid om 

via inspraak hun mening over het definitieve ontwerp te geven.) 

2.6 Mondelinge toelichting 

De gemeente nodigt de kunstenaar uit om zijn ontwerp toe te lichten of door een 

derde te laten toelichten aan de onder artikel 2.4 genoemde [...] en/of tijdens de 

onder artikel 2.5 genoemde inspraakmogelijkheid. 

2.7 Wijzigingen 

De gemeente kan de kunstenaar verzoeken wijzigingen aan te brengen in het 

definitieve ontwerp om inhoudelijke, technische, bouwkundige, 

vergunningstechnische of onderhoudsmatige redenen of omdat het niet voldoet 

aan de opdrachtformulering (en/of het eerder ingediende schetsontwerp). Indien 

de kunstenaar daarmee akkoord gaat wordt - indien nodig - een nieuwe 

opleveringsdatum afgesproken. Bij grotere wijzigingen wordt alvorens de 

beslissing te nemen een nieuw adviserings- (en inspraak)traject doorlopen. 

2.8 Beslissing 

Uiterlijk zes maanden na de ontvangst van het definitieve ontwerp of het op 

grond artikel 2.7 gewijzigde ontwerp beslist de gemeente met redenen omkleed 

of het ontwerp is goedgekeurd. Deze beslissing is gebaseerd op het onder artikel 

2.4 genoemde inhoudelijke advies, de eventueel gehouden inspraak, een 

verkenning van de gemeente of alle benodigde vergunningen door haar of 

andere instanties kunnen worden afgegeven, een studie of het beoogde 

kunstwerk technisch en bouwkundig te realiseren is alsmede een overzicht van 

het te verwachten onderhoud. De kunstenaar wordt hiervan schriftelijk door de 

gemeente in kennis gesteld. 

2.9 Uitstel kunstenaar 

Indien de kunstenaar zijn definitieve ontwerp niet gereed heeft voor de onder 

artikel 2.3 of bij wijzigingen onder artikel 2.7 genoemde datum, kan hij de 

gemeente met redenen omkleed om uitstel verzoeken. Dit kan één maal worden 

verleend voor een nader overeen te komen periode. 

2.10. Uitstel gemeente 

Indien de gemeente haar beslissing niet heeft genomen voor de onder artikel 2.8 

genoemde datum, kan zij dit besluit uitstellen met redenen omkleed met een 

redelijke termijn. De kunstenaar wordt hiervan door haar schriftelijk op de 

hoogte gesteld. 

2.11 Ingebrekestelling 

Indien de kunstenaar het definitieve ontwerp zonder nadere berichtgeving niet 

gereed heeft voor de in artikel 2.3 genoemde datum, dan wel de op grond van 

artikel 2.7 of artikel 2.9 overeengekomen datum, stelt de gemeente hem 

schriftelijk in gebreke. Daarbij wordt de kunstenaar de mogelijkheid geboden om 

het schetsontwerp alsnog op te leveren voor een nader te bepalen datum. 

2.12 Tentoonstellen of publiceren 

De gemeente heeft het recht om het definitieve ontwerp tot maximaal 5 jaar na 

oplevering daarvan tentoon te stellen of op te nemen in publicaties. 

2.13 Budget 

De kunstenaar ontvangt van de gemeente voor het definitieve ontwerp een 

budget ter grootte van [...] inclusief/exclusief btw. 

Hiervan is een [...] bedrag (of [...] %) honorarium. De kunstenaar wordt geacht 

zelf daaruit de eventuele bijkomende kosten te bekostigen, zoals de inschakeling 

van derden, reis- en verblijfkosten e.d. 

2.14 Betaling 

De betaling door de gemeente geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van een 

door de kunstenaar tegelijk met het ontwerp ingediende declaratie, op 

rekeningnummer [...] 

2.15 Ontbinding 

1. De gemeente is gerechtigd om door middel van een aangetekend schrijven de 

overeenkomst te ontbinden om inhoudelijke, technische, bouwkundige, 
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vergunningstechnische of onderhoudsmatige redenen. De gemeente zal in dat 

geval de aantoonbaar gemaakte kosten vergoeden die de kunstenaar tot op 

dat moment heeft gemaakt c.q. naar evenredigheid een gedeelte van het 

budget uitbetalen voor hetgeen de kunstenaar tot op dat moment heeft 

vervaardigd. 

2. In afwijking van het eerste lid is de gemeente gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden door middel van een aangetekend schrijven zonder vergoeding van 

kosten of anderszins betaling van (een gedeelte van) het budget: 

a. nadat de kunstenaar op grond van artikel 2.11 in gebreke is gesteld, 

waarbij een redelijke termijn voor nakoming is gegeven, die nakoming 

uitblijft en de kunstenaar derhalve in verzuim is, of 

b. als het ontwerp ook na de in artikel 2.7 gevraagde wijzigingen niet voldoet 

aan de opdrachtformulering (en/of het eerder ingediende schetsontwerp). 

3. De kunstenaar is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd 

te ontbinden om redenen van persoonlijke of artistieke aard. Hij dient het tot 

dan toe verkregen honorarium en de verleende tegemoetkoming in nog niet 

werkelijk gemaakte kosten te restitueren. 

2.16 Af- of goedkeuring 

Indien de gemeente het definitieve ontwerp afkeurt, dan sluit zij geen nieuwe 

overeenkomst met de kunstenaar voor het kunstwerk. Indien de gemeente het 

definitieve ontwerp goedkeurt, dan behoudt zij zich gelet op veranderde 

omstandigheden of inzichten het recht voor om al dan niet een nieuwe 

overeenkomst met de kunstenaar te sluiten voor het kunstwerk. 

2.17 Geschillen  

Geschillen over het definitieve ontwerp die voortvloeien uit deze overeenkomst 

zullen worden voorgelegd aan [...], tenzij een van de partijen aangeeft het geschil 

aan de bevoegde rechter te willen voorleggen.)  

 

Afdeling 3 Kunstwerk 

3.1 Definitie 

Een kunstwerk, zijnde een voortbrengsel van beeldende kunst, wordt uitgevoerd 

conform de opdrachtomschrijving en het eerder goedgekeurde definitieve 

ontwerp. 

3.2 Uitvoering 

1. Onder de uitvoering wordt verstaan: het aanbesteden van (onderdelen van) 

het kunstwerk bij derden, het (laten) vervaardigen van (onderdelen van) het 

kunstwerk, het coördineren en begeleiden van het uitvoeringsproces en het 

volgens afspraak inschakelen van de gemeente of derden bij transport en/of 

plaatsing. 

2. Partijen komen overeen dat het onderdeel […….] van de uitvoering onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente plaatsvindt en het onderdeel [………] 

onder verantwoordelijkheid van de kunstenaar. 

3.3 Vergunningen 

De kunstenaar draagt zorg voor de aanvraag en verkrijging van de benodigde 

vergunningen voor de uiteindelijke realisatie van het kunstwerk. 

3.4 Verzekering  

De kunstenaar verplicht zich om, voor die aspecten die te maken hebben met de 

totstandkoming van het kunstwerk, de volgende verzekering(en) af te sluiten: 

[a. een Constructie All Risk (car)-verzekering]  

[b. een transport-/ verblijfsverzekering]  

[c. een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.] 

3.5 Eerste oplevering 

De eerste oplevering geschiedt door de kunstenaar uiterlijk op [...] op locatie [...]. 

Van gemeentezijde is daarbij aanwezig [...]. 
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3.6 Keuring na eerste oplevering 

De gemeente is verplicht het kunstwerk uiterlijk 30 dagen na eerste oplevering te 

keuren. De kunstenaar wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de goed- of 

afkeuring. In het laatste geval geeft de gemeente aan welke wijzigingen dienen te 

worden aangebracht om te voldoen aan de opdrachtformulering en het eerder 

ingediende en goedgekeurde definitieve ontwerp. 

3.7 Eindoplevering 

De eindoplevering geschiedt door de kunstenaar uiterlijk op [...] op locatie [...]. 

Van gemeentezijde is daarbij aanwezig [...]. 

De kunstenaar geeft daarbij schriftelijk aan welke door de gemeente verzochte 

aanpassingen zijn doorgevoerd. 

3.8 Keuring na eindoplevering 

De gemeente is verplicht het kunstwerk uiterlijk 30 dagen na eindoplevering te 

keuren. De kunstenaar wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de goed- of 

afkeuring. 

3.9 Technische keuring door onafhankelijke deskundige 

Indien ook na de eindoplevering om technische redenen geen goedkeuring kan 

worden gegeven, zal het geschil onmiddellijk worden voorgelegd aan een 

onafhankelijke deskundige. Deze beslist binnen een termijn van [….] met redenen 

omkleed of de gemeente het kunstwerk moet aanvaarden of mag afwijzen. 

3.10 Uitstel kunstenaar 

Indien de kunstenaar zijn kunstwerk niet gereed heeft voor de onder artikel 3.4 

of bij noodzakelijke aanpassingen onder artikel 3.6 genoemde datum, kan hij de 

gemeente met redenen omkleed om uitstel verzoeken. Dit kan één maal worden 

verleend voor een nader overeen te komen (de volgende) periode [...]. 

 

 

 

3.11 Overmacht 

In geval van overmacht aan de zijde van de kunstenaar verleent de gemeente, na 

een gemotiveerd schriftelijk verzoek van de kunstenaar, daartoe uitstel voor 

[……] 

3.12 Ingebrekestelling 

Indien de kunstenaar het kunstwerk niet gereed heeft voor de in artikel 3.4, bij 

wijzigingen voor de in artikel 3.6 en bij uitstel voor de in artikel 3.9 genoemde 

datum zonder nadere berichtgeving, stelt de gemeente hem schriftelijk in 

gebreke. Daarbij wordt aan de kunstenaar de mogelijkheid geboden om het 

kunstwerk alsnog op te leveren voor een nader te bepalen datum. 

3.13 Eigendom 

De eigendomsoverdracht van het kunstwerk vindt plaats op de locatie [….] na de 

goedkeuring van het kunstwerk door de gemeente, als bedoeld in artikel 3.6, 3.8 

of 3.9.  

3.14 Beheer/onderhoud 

De kunstenaar gaat ermee akkoord dat de gemeente het kunstwerk beheert en 

onderhoudt. Bij het beheer en onderhoud zal rekening worden gehouden met de 

bedoeling van de kunstenaar.  

Bij herstel van beschadigingen aan het kunstwerk kan de kunstenaar worden 

geraadpleegd. De gemeente is in ieder geval niet verplicht om 

herstelwerkzaamheden te plegen, waarvan de kosten de waarde van het 

kunstwerk te boven gaan. 

3.15 Openbaar maken 

1. De gemeente is bevoegd het kunstwerk tentoon te stellen en af te beelden 

in publicaties.  

2. De gemeente behoudt zich het recht voor om van plaatsing van het 

kunstwerk af te zien, of het kunstwerk te plaatsen op een andere locatie dan 

overeengekomen.  
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3.16 Verveelvoudigen 

De kunstenaar gaat ermee akkoord dat de gemeente het kunstwerk zelf kan 

(laten) reproduceren of anderszins (laten) vermenigvuldigen. Indien de gemeente 

het kunstwerk zelf reproduceert of anderszins vermenigvuldigingen vervaardigt 

of dit door derden laat doen, ontvangt de kunstenaar een nader overeen te 

komen vergoeding per reproductie of vermenigvuldiging. 

3.17 Verplaatsing/afbraak 

1. De gemeente is in ieder geval bevoegd het kunstwerk te verplaatsen indien 

de locatie waar het kunstwerk is geplaatst ophoudt te bestaan, indien de 

bestemming van de locatie wordt gewijzigd of als het kunstwerk in strijd is 

met de morele waarden van het publiek. In overige gevallen dient de 

gemeente ten aanzien van de verplaatsing van het kunstwerk in overleg te 

treden met de kunstenaar.  

2. De gemeente is in ieder geval bevoegd het kunstwerk af te breken, indien 

het kunstwerk  

onherstelbaar is beschadigd, het een gevaar vormt voor de omgeving of de 

omgeving waaraan het kunstwerk is bevestigd ophoudt te bestaan In 

overige gevallen dient de gemeente ten aanzien van de afbraak van het 

kunstwerk in overleg te treden met de kunstenaar.  

3.18 Schade 

Het risico van schade aan en tenietgaan van het kunstwerk gaat over op de 

gemeente na de onder artikel 3.12 genoemde eigendomsoverdracht. De 

kunstenaar kan echter nog tot 2 jaar na eindoplevering aansprakelijk worden 

gesteld voor schade, voor zover deze door de gemeente is geleden als gevolg van 

een fout in de uitvoering van de opdracht, indien de gemeente aantoont dat de 

fout onder de desbetreffende omstandigheden bij een normale vakkennis en een 

zorgvuldige uitvoering door de kunstenaar vermeden had kunnen worden. De 

door de kunstenaar te vergoeden schade zal nooit meer bedragen dan het 

honorarium. 

3.19 Budget 

De kunstenaar ontvangt van de gemeente voor het kunstwerk een budget ter 

grootte van [...] inclusief/exclusief btw. Dit omvat [...]% (of [...]-bedrag) 

honorarium en [...]% (of [...]-bedrag) uitvoeringskosten. 

3.20 Meerkosten 

Iedere partij dient de uitvoeringskosten te betalen voor dat deel van de 

uitvoering waarvoor de partij verantwoordelijk is. Ten aanzien van de kunstenaar 

geldt dat hij, indien de uitvoeringskosten overschreden dreigen te worden, dit 

onmiddellijk dient te melden aan de gemeente en daarmee in overleg moet 

treden. Indien de meerkosten te wijten zijn aan een fout van de kunstenaar, dan 

dient hij deze zelf voor zijn rekening te nemen. 

3.21 Betaling 

De betaling geschiedt door de gemeente in twee termijnen. De eerste betaling 

vindt plaats zodra de kunstenaar begint met de vervaardiging van het kunstwerk. 

De tweede betaling vindt plaats 30 dagen na de schriftelijke kennisgeving van 

gemeentelijke goedkeuring van het kunstwerk op basis van artikel 3.5 of artikel 

3.7, dan wel 30 dagen na de beslissing van de technisch deskundige zoals 

bedoeld in artikel 3.8. 

3.22 Ontbinding 

1. De gemeente is gerechtigd de overeenkomst door middel van een 

aangetekend schrijven te ontbinden met vergoeding van de aantoonbaar 

gemaakte kosten die de kunstenaar tot op dat moment heeft gemaakt c.q. de 

betaling naar evenredigheid van een gedeelte van het budget voor hetgeen de 

kunstenaar tot op dat moment heeft vervaardigd: 

a. om inhoudelijke, vergunningstechnische of onderhoudsmatige redenen, of 

b. indien de kunstenaar in geval van overmacht ook na een uitstel van 3 

maanden, zoals bepaald in artikel 3.10, geen kunstwerk kan leveren. 
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2. In afwijking van het eerste lid is de gemeente gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden door middel van een aangetekend schrijven zonder vergoeding van 

kosten of anderszins betaling van (een gedeelte van) het budget: 

a. nadat de kunstenaar op grond van artikel 3.11 in gebreke is gesteld, 

waarbij een redelijke termijn voor nakoming is gegeven, die nakoming 

uitblijft en de kunstenaar derhalve in verzuim is, of 

b. als het kunstwerk ook na de in artikel 3.5 gevraagde wijzigingen niet 

voldoet aan de opdrachtformulering en/of het eerder ingediende ontwerp. 

3. De kunstenaar is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd 

te ontbinden om redenen van persoonlijke of artistieke aard. Hij dient het tot 

dan toe verkregen honorarium en de verleende tegemoetkoming in nog niet 

werkelijk gemaakte kosten te restitueren. 

3.23 Geschillen 

Geschillen over het kunstwerk, die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen 

worden voorgelegd aan [...], tenzij een van de partijen aangeeft het geschil aan 

de bevoegde rechter te willen voorleggen.) 

a Algemene bepalingen, geldend voor alle afdelingen 

a.1 Kopieën 

De kunstenaar levert als uitvloeisel van deze overeenkomst geen kopieën van 

reeds elders vervaardigde schetsontwerpen, definitieve ontwerpen en/of 

kunstwerken. 

a.2 Vrijwaring 

De kunstenaar vrijwaart de gemeente tegen elke aansprakelijkheid of vordering 

van een derde welke gebaseerd is op een beweerde inbreuk op een intellectueel 

of industrieel eigendomsrecht.  

a.3 Faillissement/surseance van betaling 

De overeenkomst eindigt door het faillissement of de surseance van betaling van 

de kunstenaar. 

 

a.4 Overlijden 

De overeenkomst eindigt met het overlijden van de kunstenaar. Zijn erfgenamen 

kunnen tot op dat moment aantoonbaar gemaakte kosten in rekening brengen 

bij de gemeente. Ook kan in onderling overleg met de erfgenamen worden 

gezocht naar een persoon, die de opdracht kan voltooien. De gemeente dient 

vooraf in te stemmen met deze persoon.  

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te [...] d.d. [...] 

De gemeente,  De kunstenaar,                
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4.1. Jules Tonneijck 

Ik begin bij het begin, in Houten Vinex is er een project, op verzoek van een 

van de architecten die de woningen hebben ontworpen. Twee van die 

gebouwen, met een kale gevel, vinden zij geschikt om daar iets met kunst te 

doen. De gebouwen staan naast de spoorlijn, deze verbinding moest dus iets 

hebben met het kunstwerk. Zij zijn de initiatiefnemers. Hoe nu verder van dit 

initiatief? 

Laten we met alle ontwikkelende partijen rondom de tafel gaan zitten om te 

kijken hoever we kunnen komen. Hieruit is een initiatiefgroep ontstaan en 

zijn aan het ontwikkelen geslagen. En als er straks gelden nodig zijn, dan wilt 

de gemeente kijken of ze hieraan bij kunnen dragen. Maar het bleef bij de 

vraag hoe gaan we hier verder, we hebben geen budget. 

Vanuit de grondexploitatie, heb ik, omdat ik vind dat kunst te maken heeft 

met de openbare ruimte, €25.000 is hier voor uit getrokken om te kijken of 

we hier een opdracht mee kunnen genereren. Met dat geld zijn we verder 

gegaan. Samen met de initiatiefgroep zijn we verder gaan kijken met Chantal 

Stuart en hebben we onze wethouder om toestemming gevraagd. De 

architecten vonden dat het een lichtkunstwerk zijn, zodat de mensen in de 

trein moeten het kunstwerk kunnen zien. 

De wethouder was bang dat iedereen er zenuwachtig van het kunstwerk zou 

worden en dat het energieverbruik hoop op zou lopen. Hij heeft op de rem 

getrapt. Maar wij hebben een initiatief dus vroegen we: ‘wil je hier wat mee, 

zonder te sturend te zijn voor de vrijheden van de kunstenaar.‘ Daarover 

hebben we een akkoord gehad, dus zijn we met de initiatiefgroep vast 

informatie in gaan winnen; want zij zijn niet zo thuis in het kunstwereldje. 

Dus op aanraden van iemand van Pro-Rail, die ook in de initiatiefgroep zit, is 

Tanja Karreman ingeschakeld. Karreman helpt ons op weg om tot uitvoering 

te komen. 

Tanja Karreman heeft gezegd dat we een soort kunstcommissie dienen te 

vormen, je moet een idee gaan uitdragen naar kunstenaars en kunstenaars 

selecteren. Want met de selectie van kunstenaars, ga je al een bepaalde kant 

op. We hebben kunstenaars uitgekozen die iets doen met licht. In de 

kunstcommissie zitten bewoners en de gemeente, zonder iemand van de 

ontwikkelende partijen (architecten, red.). Ze hebben aangegeven dat ze drie 

kunstenaars hun concepten willen laten presenteren. Uiteindelijk hebben we 

er vier geselecteerd, waaronder een buitenbeentje, en die hebben een 

opdracht, met een vergoeding van 2500 euro voor de ontwikkeling en de 

presentatie, zonder garantie van uitvoering gekregen. 

Uit deze vier ontwerpen wordt er een gekozen, waarmee we naar het college 

van B & W gaan, want zij besluit uiteindelijk. Met dat voorstel gaan we de 

markt op bij de ontwikkelaars die iets in Houten Vinex hebben betekend, om 

fondsen te werven. We hebben een richtbedrag van 80.000 euro. Dit is een 

richtbedrag voor de kunstenaars, maar voor ons is het moeilijk omdat we 

hier weinig ervaring mee hebben. Als gemeente hebben we geen gelden om 

kunst aan te kopen, want dit deel komt uit de grondexploitatie, maar met 

een trucje door te zeggend dat het onderdeel is van de inrichting van de 
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openbare ruimte, heb ik hier 25.000 euro van weten af te snoepen. Maar de 

grondexploitatie is hier eigenlijk niet voor bedoeld. Voor het maken van het 

kunstwerk hebben we aangegeven dat het richtbedrag 80.000 - 25.000 = 

55.000 euro is. Dit bedrag moet worden verkregen via fondsenwerving. Dus 

als we het beste idee hebben geselecteerd, gaan we naar de ontwikkelende 

en bouwende partijen van Houten Vinex. De NS heeft gezegd dat ze willen 

bijdragen, Rabobank doet aardig wat aan kunst, dus misschien dat zij ook wat 

willen doneren. Maar voor hetzelfde geld hebben we zo meteen een idee, 

maar geen geld. Vrijblijvend hebben wij dus de NS, RABO Bank en Pro-Rail 

benaderd en dus we gaan qua fondsenwerving de private sector in. Met 

andere fondsen, zoals het Mondriaanfonds, ben ik niet bekend. We hebben 

Chantal Stuart gevraagd omdat zij de portefeuille kunst heeft. Misschien dat 

zij hier nog mee gaat aankomen wanneer wij het concept gaan presenteren. 

Voor ons was het moeilijk om te beslissen: gaan we eerst een idee of geld 

proberen te generen? Want als je gaat vragen om geld, dan wilt men wel 

weten waar het geld dan naar toe gaat. Een plan moet eerst concreet zijn en 

zonder geld kan je moeilijk een idee ontwikkelen. Het is het kip of het ei. 

Want je krijgt geen geld als er geen idee is. 

In mei (2012, red.) worden de plannen gepresenteerd, eind 2011 (rond 

november – december, red.) is de opdracht gegeven. Nu zijn we er zo’n 1,5 

jaar mee bezig geweest, vanaf het eerste idee tot de uitvoering.  

 

In een discussie is het onderhoud naar voren gekomen. Het komt immers op 

de gevel van iemand anders’ huis. Er wordt een recht van opstal afgesloten 

bij de VVE. De verkopende partij heeft dit al aangegeven in de contracten van 

de kopers van de appartementen. In de gevel komen voorzieningen zoals 

bevestigingspunten en elektriciteitsvoorzieningen. De gemeente wil eigenaar 

van het kunstwerk worden. Wij zorgen dat het gerealiseerd wordt, maar wij 

zijn nog niet zo ver dat we weten wat de rechten en plichten zijn van de 

kunstenaar en kunstwerk. 

Wij hebben geen idee wat we willen hebben als richtlijnen voor het beheer 

bij de oplevering van het kunstwerk. Bij de afdeling OW die dan de 

verantwoordelijkheid krijgt voor het beheer, krijg je termen als 

molestbestendig. Dit hebben we meegegeven aan de kunstenaars en dit 

nemen we wel mee. 

Burgers hebben al snel afgehaakt bij de kunstcommissie, zij vonden het te 

veel tijd kosten. Burgerparticitpatie is voor de kunstenaar ook moeilijk: want 

ze moeten bereidwillig zijn om hun idee aan te passen. 

4.2.  Barry Peters 

Zoals je al had begrepen gaat mijn scriptie over kunst in de openbare ruimte. 

Van Chantal heb ik begrepen dat je veel te maken hebt met vandalisme en 

overdracht. 

Ja dat klopt, Ik zal even uitleggen hoe dat zit. We hebben hier in Houten de 

Traproute. Daar staan kunstwerk die gerelateerd zijn aan archeologie, 

bijvoorbeeld een glazen kasteel waar een kasteel heeft gestaan. 
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Het Pixelkunstwerk op Terrein 14 staat op een groot archeologisch 

beschermd monument. Als je daar langs rijdt op de rondweg dan veranderen 

de pixels in een afbeelding van een Romeinse villa of tekst over het vergaan 

van de tijd. Het hele Trapproject is gefinancierd met provinciale en 

gemeentelijke gelden. 

Binnen het project is niet nagedacht over het beheer van de kunstwerk. Er is 

wel een budget voor het maaien van het gras, maar voor het herstellen van 

vandalisme, waar we veel mee te maken hebben, is geen budget voor in de 

gemeente. Dit budget is steeds ad hoc gevonden. Een flink deel van de 

Trapwerken zijn overgedragen naar de afdeling WZ. In het verleden is wel 

bedacht dat het het meest gunstig zou zijn als alle werken bij één 

verantwoordelijke te onderbrengen, zodat je overzicht hebt van de status 

van de werken en dat je centraal contracten kan afsluiten voor het 

onderhoud of herstel. Niet voor alle kunstwerken is dat gebeurd, het 

Pixelkunstwerk op Terrein 14 is nog niet overgedragen. Daar hebben wij als 

afdeling RBL, denk ik een jaar of 2 geleden, €25.000 ingestoken om het in 

goede staat terug te brengen, maar momenteel is het weer in slechte staat. 

Dus ja, tegelijkertijd ben ik aan het nadenken over flankerende maatregelen 

om er voor te zorgen dat mensen minder makkelijk bij het werk kunnen 

komen. Het kunstwerk staat op een braakliggend terrein. Om het minder 

makkelijk toegankelijk te maken kan men er rondom vee laten grazen. Er is 

een idee om de trap af te kunnen sluiten, of het kunstwerk alleen op 

bepaalde dagen open te stellen en de rest van het jaar dicht te houden. 

Ik vind het zelf een slechte oplossing, want ik vind dat kunst juist beleefd 

moet worden en ik vind ook dat persoonlijk dat je niet zou moeten toegeven 

aan vandalisme. Daarnaast zou het geen invloed mogen hebben op wat voor 

soort kunst je als gemeente plaatst. Iemand heeft ooit gezegd dat men alleen 

maar betonnen blokken moet plaatsen, want dat is ‘hufterproof’. Zelfs beton 

kan kapot, je kan verf erover heen spuiten en dit gaat voorbij aan het idee 

van kunstbeleving. Tegelijkertijd zien we ook dat het heel veel geld kost en in 

deze tijd is het een probleem 

Wat voor soorten vandalisme ben je tegengekomen? 

Het Lichtpad is een kunstwerk met alleen maar stukken metaal en daar kan 

weinig aan stuk. Vandalisme is afhankelijk van waar kunstwerken staan. Staat 

het kunstwerk naast een route met veel uitgaanspubliek of op een stille plek? 

De Steur staat er nog steeds, dat verbaast me, zeker na alles wat je over 

bronsdiefstal in de kranten kan lezen, maar deze staat ook op een rustige 

plek. Bij mijn weten heeft dat deze ook nog gewoon in goede staat 

gehouden. Een rustige plek is minder risicovol. Ik denk sowieso dat binnen de 

bewoningskern het een hoger risico is. Binnen de bewoonde kern is meer 

baldadigheid en de grootste concentratie jongeren.  

In Houten zie je de meeste beschadigingen langs de routes die jongeren 

tijdens het uitgaan en sporten nemen. Neem het glazen kasteel, dit werk 

staat naast een hockeyveld en een vrij stille plek naast een fietspad dat wel 
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veel gebruikt wordt. Het is een combinatie van slechte sociale controle en 

wel doorgaande routes. 

Voor de Trapkunstwerken heb ik niet de tijd om de werken maandelijks te 

inspecteren. Eigenlijk moet er iemand zijn die in zijn functie de beelden 

langsgaat. Ik zat er over na te denken om dit bij de buitenposten te laten 

doen, zodat zij een rondje kunnen doen tijdens hun werkzaamheden. Want 

nu ben je eigenlijk een beetje afhankelijk van meldingen van burgers en dan 

ben je eigenlijk al te laat, want dan is het al gebeurd. 

Je sprak er zojuist over dat men er over nadenkt om de trap bij het 

Pixelkunstwerk weg te halen, welke preventieve maatregelen zijn er bij jouw 

weten genomen? 

Tot nu toe geen. Het Pixelkunstwerk specifiek staat nog niet heel lang. Toen 

ik hier kwam, 2 jaar geleden, was het net opgeleverd. We hebben gezien dat 

er al veel beschadigingen aan zijn. Er wordt nu wel nagedacht over de 

flankerende maatregelen, daar is best veel mogelijk. Via een looppad kan je 

naar het kunstwerk. Het terrein wordt gepacht, de pachtgever wilt daar ook 

graag vee laten lopen. Het toegangshek naar het terrein is makkelijk te 

openen, dit kan je beter dichtzetten. Optie is ook om het looppad weg te 

halen. De pixels die weggeslagen zijn, zijn vooral op traphoogte of 

menshoogte, dit is dus niet onder invloed van het weer gebeurd. Die trap 

moeten we misschien afsluiten dan voorkomen we al een stukje. Als we vee 

gaan of een transparant hekwerk gaan plaatsen, kan dit ontmoedigend 

werken, om daar te gaan ‘hangen’ en vernielingen aan te brengen.  

Ik denk dat het mogelijk is, zonder afbreuk te doen aan het kunstwerk, dat er 

preventieve maatregelen te nemen zijn. Er zijn wel een paar problemen, de 

pachter wil graag vee laten grazen, maar het terrein wordt nu als 

hondenuitlaatplek gebruikt. Hij kan daar geen vee laten grazen, vanwege de 

uitwerpselen van honden, want daar wordt het vee ziek van, dus dan moet je 

er een verbodsbord neerzetten. Er zijn dus een aantal dingen die opgelost 

dienen te worden en aanpassingen, zoals de trap dicht zetten, kosten geld. 

En dan heb je te maken met de ontwerpers die hier een zegje over willen 

doen, in dit geval een architectenbureau. We hebben hierover twee 

gesprekken gevoerd en voor deze aanpassingen een offerte aangevraagd. 

Alleen al het bedenken en het maken van tekeningen liep al zo in de papieren 

dat we hebben aangegeven om het niet te doen. Het bedrag ging al richting 

de €10.000 zonder dat er iets aan het kunstwerk zelf was gebeurd. Ik weet 

niet of wij verplicht zijn om dit door hun te laten doen, of dat wij zelf de trap 

af kunnen sluiten. In deze economisch lastige tijden is het lastig om zulke 

hoeveelheden geld bij elkaar te krijgen. 

In de ondergrond van Terrein 14 zitten resten uit de Romeinse Tijd van wat 

waarschijnlijk resten van een Romeinse villa zijn. Het is dan ook een wettelijk 

beschermd archeologisch monument die zijn aangewezen door de RCE. 

Terrein 14 zit in de topcategorie van de archeologische terreinen in 

Nederland. Dit zijn terreinen waarop men wil inzetten dat deze behouden 
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blijven in de grond en dus niet verstoord raken, daarom is dit terrein 

braakliggend. Het is er toegestaan om gras te zaaien en hier vee te laten 

grazen, maar je mag niet dieper dan 30cm ingrijpende graven. Naast het 

kunstwerk gebeurt hier niet veel. Er is over nagedacht om het kunstwerk te 

belichten, maar om de elektriciteitskabels te leggen moet men al dieper dan 

70 cm graven en dat mag niet. Er is ook nagedacht om de belichting via de 

zijkanten te doen, maar hier hebben de omwonenden dan weer last van. Dus 

dit is ook geen wenselijke oplossing. 

Geoptimaliseerde werkmethode onderhoud. 

Het is goed om een centrale aanpak te hebben en dus om de kunstwerken 

onder één persoon onder te brengen, zodat deze persoon een overzicht 

heeft. Hiernaast moet men een budget vast stellen voor onderhoud, 

vandalismeherstel en inspectie van de werken. Ik zou het jammer vinden als 

vandalisme de oorzaak is van minder inzet van de gemeente ten behoeve van 

kunst in de openbare ruimte. Hiernaast schuilt het gevaar dat de gemeente 

te sturend wordt richting kunstenaars over hoe kunstwerken eruit te komen 

te zien en welke materialen er worden gebruikt. Ik vind het belangrijk dat je 

als gemeente bij kunstaanbestedingen je de kunstenaars de vrijheid moet 

geven. Anders krijg je naar mijn mening slechte compromiskunst, dat aan te 

veel randvoorwaarden moet voldoen. De meest spannende kunst ontstaat 

door de kunstenaars de vrijheid te geven. Dit is mijn persoonlijke mening. 

Wie is hier voor verantwoordelijk en wie beheert de budgetten voor de 

beheer- en herstelwerkzaamheden?  

 Er moet een budgetbeheerder zijn op afdeling WZ, die de ECL/FCL kan 

beheren binnen ons financiële systeem. Dit is bij mijn weten tot op heden 

nog niet geregeld. Ik heb begrepen dat er wel een potje is, maar ik heb op dit 

soort zaken weinig zicht. Het hele dossier van bijvoorbeeld Het 

Pixelkunstwerk zou moeten verhuizen naar WZ. 

Waarom is het Pixelkunstwerk nog niet overgedragen. 

 Ik zou het moeten nakijken. Gedurende het project zou het beheer bij RBL 

liggen en na de afronding zou dat het naar WZ zou worden overgedragen. Tot 

op heden is het Pixelkunstwerk nog niet overgedragen. Hier ben ik al mee 

bezig sinds ik hier ben gekomen, dat is 2 jaar geleden. Ik denk dat de afdeling 

WZ redeneert dat zij wel de werken krijgen maar niet het budget. Ik denk dat 

zij eerst een budget willen krijgen voordat zij het kunstwerk aanvaarden, wat 

op zich niet zo gek is, want ze krijgen dan wel de verantwoordelijkheden, 

maar niet de middelen. En in uiteindelijk kost het allemaal wel geld. Het moet 

betaald worden. Als er geen budget gereserveerd is, zal het drukken op 

andere posten. 

Geoptimaliseerde werkmethode overdracht 

Naar wat mij is gebleken, is dat in het verleden goede afspraken zijn gemaakt 

met kunstenaars ten aanzien van herstelwerkzaamheden. Als die 

kunstwerken beschadigd raken dan is, bijvoorbeeld Marijn te Kolsté, nog 
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steeds de eigenaar van de mallen van de werken. Eigenlijk ben je dan als 

gemeente verplicht om terug te gaan naar de kunstenaar voor het herstel. Je 

moet als gemeente niet alleen overzicht hebben over het kunstwerk maar 

ook over het herstel en waar je dit laat doet. Want in principe denk ik dat het 

duurder is om dit bij de kunstenaar te laten doen dan wanneer je het 

centraal laat uitbesteden. 

De gemeente zou de vrije hand moeten hebben om herstel- en 

schoonmaakwerkzaamheden uit te besteden, uiteraard met respect voor het 

kunstwerk. De gemeente moet met de kunstenaar afspreken dat het werk 

niet voor eeuwig is en op een bepaalde plek moet blijven staan en dat het 

kan worden verplaatst of dat er in de context van het kunstwerk, 

aanpassingen aan kunnen worden gemaakt die er voor zorgen dat het werk 

minder snel beschadigd raakt. Bij eventuele aanpassingen kan de kunstenaar 

worden betrokken, maar die moet daar wel voor open staan. Want als je een 

kunstwerk uit glas laat maken en het wordt 4x per jaar stukgemaakt, is dat 

jammerlijk. Hier moet de gemeente dan maatregelen voor kunnen nemen 

bijvoorbeeld door het te verplaatsen. Als opdrachtgever moet je hier het 

initiatief voor kunnen nemen, want zo zorg je ervoor dat de kunst op een 

fatsoenlijke manier in de openbare ruimte blijft staan. Nu gaat de discussie er 

over om helemaal geen kunst meer in de openbare ruimte te plaatsen, maar 

dat is het gevolg van de slechte afspraken. Het beheer is nu een beetje 

onbeheersbaar. 

4.3. Nicole Teeuwen 

Ik ben wethouder cultuur bij gemeente Houten. 

Als er kunst geplaatst wordt in de openbare ruimte komt het altijd langs mij. 

Op dit moment wordt niet heel veel geld meer besteed aan kunst in de 

openbare ruimte. Ik onthulkunstwerken. We maken daar een educatief en 

promotioneel geheel van.  

Wij hopen dat mensen met hun vingers er vanaf blijven, maar dat is helaas 

niet zo. De eerder geplaatste beelden zijn wel diefstal gevoeliger dan 

recentere werken. Als er weer iets geplaatst word moet het bestand zijn 

tegen vandalisme. Het zou fijn zijn als het in ieder geval minder gevoelig is 

dan nu. Er gaat veel kapot. Het is niet alleen vandalisme, maar ook door 

noodweer of takken die afbreken kan een kunstwerk beschadigd raken. De 

plek speelt dus ook mee. 

De Riddertjes zijn een voorbeeld van verkeerde plaatsing, die zijn door een 

tak vernield, dat is jammer dat had niet gehoeven. Wat eeuwig zonde is, die 

handen met glazen bollen staan op zo’n plek dat het min of meer 

uitnodigend om die bollen eruit te halen.  

Ik vind dat wij eigenaar moeten worden van het object. Wat laat je 

opleveren? Het is moeilijk om te sleutelen aan het concept van een 

kunstwerk, dat gebeurt niet. Je kunt wel zorgen dat je de mallen 

overgedragen kan krijgen zodat je op een verantwoordelijke manier het 

object kunt beheren. Ik wil kunnen beschikken over de materialen om het 
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kunstwerk te kunnen repareren en niet dat het iedere keer heel duur via de 

kunstenaar moet.  

Het reguliere onderhoud is een knelpunt. Wij hebben er wel wat budget 

voor, maar het is niet goed geregeld in welke afdeling het zit. Het vervelende 

is dat het niet gekoppeld is aan de bedrijfslijn. Een systeem met significantie 

zou wel heel mooi zijn. De ideale situatie is dat alle kunstwerken in de 

openbare ruimte staan en iedereen ze met respect behandelt.  

Er zijn geen grote nieuwe projecten geweest de laatste tijd. Wij hebben de 

komende jaren geen aankoopbudget voor kunst in de openbare ruimte. Ook 

omdat ze vinden dat het gedragen moet worden door de burgers van de 

gemeente Houten. Het moet voor en door de burgers gemaakt zijn. Wij 

hebben wel verwachtingen dat mensen met projecten zullen komen in 

bepaalde gebieden, maar we schrijven niet voor dat er per definitie kunst 

moet komen. Wij hanteren geen 1% regeling voor kunst in de openbare 

ruimte. 

Momenteel doen wij weinig aan ontsluiting, het zou wel mooi zijn als we 

daar wat mee doen. Met allerlei apps zouden we aansprekende zaken 

kunnen doen. Er zijn voorbeelden van gemeenten die hun identiteit daarmee 

uitdragen. We hebben hier een archeologische werkgroep die samen met 

Barry Peters, waarmee we gesproken hebben, bespreken hoe we het meer 

toegankelijk kunnen maken. We zouden in bibliotheken een historisch 

informatiepunt kunnen zetten en de historische identiteit meer uit te dragen. 

Momenteel staat het allemaal even in de ijskast. We willen wel maar het is 

lastig nieuwe initiatieven te lanceren op dit moment. Voor veel leuke dingen, 

waaronder voorlichting over cultureel erfgoed, is nu geen geld voor. 

Er zijn wel mogelijkheden om iemand een kunstwerk te laten adopteren, 

zodat de burger erover waakt. We hebben echter voorbeelden dat iemand 

belt dat er een kunstwerk wordt vernield en dat de politie zegt: ”sorry we 

hebben andere prioriteiten nu.” Dan is het enthousiasme ook gelijk 

gesmoord. Het is wel belangrijk, want daardoor verliezen die adoptieouders 

hun motivatie. Dat heb ik wel regelmatig gehoord. De politie hier komt er 

niet voor langs. Openbare orde en veiligheid lijkt me wel belangrijk, maar het 

zou fijn zijn als kunst in de openbare ruimte meer in het beleid verankerd zit 

dat de politie voert. De politie zou er meer prioriteit aan kunnen geven, maar 

als je al heel veel andere prioriteiten in je veiligheidsplan hebt wordt dit 

lastig. Het is in ieder geval een punt van aandacht. 

Ik wil graag dat de kunstwerken heel blijven, dat ze niet alleen geaccepteerd 

worden, maar dat ze bijdragen aan de kwaliteit en de leefbaarheid van de 

openbare ruimte. We zitten nu alleen op het niveau van acceptatie. Het lijkt 

mij ook belangrijk dat we zorgen dat men er een binding mee aangaat. In de 

ideale situatie is het een onderdeel van de openbare ruimte en draagt het 

ook iets bij. 
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De UFO landingsbaan is een voorbeeld van een kunstwerk wat mensen niet 

snappen en waarvan de acceptatie heel laag ligt. Wij hebben dat aangeboden 

gekregen van de Junior Kamer. Mensen klagen over de energie die het 

gebruikt, terwijl dat eigenlijk heel weinig is. Dan vecht je tegen een mentaal 

beeld. De kunstenaar klaagt omdat de lichten overdag niet branden en 

omdat het niet geliefd genoeg is.  

4.4. Eduard Weijgers, Kunstwacht 

Ik ben Eduard Weijgers, directeur van de Kunstwacht samen Paul Schulten. 

We hebben de Kunstwacht ook samen opgericht. Paul is de inhoudelijke 

expert met zijn vak, hij is eigenaar en directeur van Archeoplan. Ik ken Paul 

via de hockeyvereniging. Een jaar of tien geleden vertelde hij me waar hij 

mee bezig was en ook het idee van de Kunstwacht. De organisatie moest 

groter worden, klanten en deskundigen moesten worden benaderd. Paul had 

er weinig tijd voor en misschien ook de handigheid niet. Hij vroeg of we dat 

dan niet samen konden doen. Hij zei dat ik er meer handigheid in zou 

hebben. Mijn achtergrond is bedrijfskundig, geen kunst en cultuur dus. Ik ben 

de bedrijfsmatige man en Paul is de advies- en inhoudelijke man. Deze 

combinatie werkt prima. Een heleboel praktische dingen, financiën, planning 

en juridische aspecten moeten geregeld worden. Zodoende zijn we 10 jaar 

geleden begonnen. Aanvankelijk was het niet de bedoeling om het zo lang te 

doen, maar het bleek zo’n leuke tak van sport dat ik geen reden zie om op te 

houden. 

Een zusterbedrijf van Archeoplan is Archeoplan Eco, dat zijn alle botten die je 

daar ziet. We kijken namelijk al het materiaal wat opgegraven is na, om te 

determineren wat voor beest het is geweest. Was het een last-, slacht- of 

huisdier? Wat aten ze? Met voedselresten kun je dan bepalen hoe de 

mensen leefden. Dit voegt dan iets toe aan de opgravingen. Als we wat uit 

een opgraving hebben, hebben we kasten vol met referentiematerialen. Dan 

kunnen ze wat meer vertellen over de opgravingen en de Oudheid.  

De kunstwacht is ontstaat uit de materiaalkennis dat aanwezig was en nog 

steeds is bij Archeoplan. Eigenlijk is het omgaan met hele bijzondere 

materialen uit de Oudheid niet anders dan het omgaan met bijzondere 

materialen van de kunst van nu. Eind jaren 90 vroeg Delft ons: “We zitten 

met ons in de maag met de kunst in de openbare ruimte. We weten dat we 

het moeten onderhouden, maar het is zo divers. Er zijn objecten vervaardigd 

uit brons, hout, zandsteen, hard steen, combinaties van materialen en 

objecten met elektronica. Kunnen jullie ons helpen?” Het is voor een 

gemeente ondoenlijk om al die specifieke kennis zelf in huis te hebben. Een 

grote stad als Amsterdam heeft dat ook niet. Het is vaak ook ondoenlijk om 

voor een ambtenaar voor elk type onderhoud apart een bedrijf te gaan 

zoeken en aan te sturen. Dat gaat nog als er acht objecten zijn, maar als je 

tientallen werken hebt schiet dat niet op. Het is te kostbaar. De gemeente 

Delft is er te lang mee bezig om het onderhoud aan de werken aan te sturen. 

Dit loont de moeite niet, daarom nam de Kunstwacht voor Delft alles over. 

Hierna werd bekend dat deze behoefte bij andere gemeenten ook aanwezig 
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was. In 2002 is de Kunstwacht als aparte organisatie gestart. Toen was er ook 

voldoende ervaring met Delft in het onderhoud van kunst en er was 

inmiddels voldoende kennis en capaciteit voor in huis was. Nadat dit goed 

resultaat gaf is de Kunstwacht hun diensten breder in het land gaan 

aanbieden. De Kunstwacht is actief in vijftig gemeenten in het land en groeit 

nog steeds. De behoefte leeft duidelijk bij de gemeenten. 

Sinds 2009 werken we voor de gemeente Houten. Hier hebben we eerst een 

ronde langs een aantal bronzen werken gemaakt. We zijn hier ook gestart 

met het onderhoud van bronzen en andere objecten. Rob van Swieten kreeg 

het onderhoud van de kunst in zijn portefeuille. De problemen die 

gemeenten hebben zijn zo specifiek en specialistisch dat voer je niet zo 

makkelijk uit. Dus kwam Van Swieten bij ons terecht. Hieruit is onze 

samenwerking ontstaan.  

In volgorde van tijd zijn dit onze werkzaamheden: na de start krijgen we een 

lijst van kunstwerken met locatie. We gaan deze werken langs, want we 

moeten de beelden zelf gezien hebben, om te kunnen beoordelen wat de 

huidige staat is. Als deze niet optimaal is, wat moet er dan gebeuren. Wat 

moet je jaarlijks aan onderhoud verrichten en zijn er eens in de 5 of 10 jaar 

extra werkzaamheden die je uit moet voeren, zoals schilderwerk. Als je 

bronzen beelden eens per jaar schoonmaakt en in de was zet heb je er 

eigenlijk geen bijzonder onderhoud aan. Laat je het versloffen, dan heb je 

meer problemen en dus extra kosten. Het is vaak voordeliger om jaarlijks 

onderhoud te plegen dan plotseling achterstallig onderhoud in te moeten 

halen. Maar dit is de inventarisatie van de problemen en is een belangrijk 

onderdeel van het beheerplan. Dit hebben we ook voor Houten gedaan.  

Er wordt een inventarisatielijst gemaakt waarin de basisinformatie wordt 

genoteerd, zoals omgeving, sokkelgrootte, dimensies, fundering, materialen 

en een omschrijving van de structuur. Vaak krijgt de Kunstwacht gegevens 

aangeleverd van de gemeente zoals de NAW-gegevens van de kunstenaar. 

Dit voert de Kunstwacht in. Een goede registratie van de collectie en 

onderhoudswerkzaamheden is erg belangrijk. Als iemand met pensioen gaat 

of als hij een andere functie krijgt is soms alle kennis weg. De informatie zit 

soms ook in een onhandige kaartenbak of raakt zelfs wel eens verloren. Bij 

digitale registratie is het makkelijker om informatie toe te voegen en op te 

vragen. Dan is de volgende stap om een beheerplan schrijven. Als laatste stap 

voert de Kunstwacht dit beheerplan uit in overleg met de gemeente. 

Daarnaast heeft de Kunstwacht een aantal verschillende diensten. Een 

voorbeeld is het ontwikkelen en realiseren van een publiekssite waarop 

kunstroutes kunnen worden gepubliceerd. Daarnaast helpt de Kunstwacht 

ook om mobiele applicaties zoals Layar app of de QR-code te ontwikkelen.  
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4.5. Lydia Jongmans 

Lydia Jongmans is beleidsmedewerker cultuur en media bij de VNG, het is 

een diverse taak waarbij veel onderwerpen aan bod komen. en ik ben geen 

echte specialist 

De VNG heeft 3 taken: 

 Belangenbehartiging. 

 Collectieve diensterverlening. 

 Individuele dienstverlening. 

 In het kader van collectieve dienstverlening maken we de handreikingen; 

kunst in de openbare ruimte, kunst in de openbare ruimte beheer en behoud 

en oorlogsmonumenten beheer en behoud. 

Daarnaast beantwoorden we specifieke en individuele vragen van 

medewerkers van gemeenten: die vaak over beheer en behoud gaan, maar 

ook of ze een beeld mogen verplaatsen en of ze een beeld mogen vernietigen 

en wat zijn hun rechten en plichten 

Om in te springen op veelgestelde vragen hebben we o.a. een 

modelovereenkomst bij aankoop van nieuw werk 

Ik heb hiernaast in 2006 een beleidsinstrumentarium beeldende kunst 

gemaakt voor gemeenten. Deze ben ik van plan om te actualiseren voor eind 

2012 omdat het rijksbeleid veranderd en daarmee ook het gemeentelijk 

beleid. Er is nu een grote slag in de erfgoedinstellingen. Erfgoed Nederland is 

verdwenen en de twee rijksfondsen worden gefuseerd (Mondriaan stichting 

en Fonds BKVB is vanaf januari 2012 stichting Mondriaan) en er komt geen, 

hoewel ik dit graag wilde, sectorinstituut voor beeldende kunst. ICN is naar 

het RCE gegaan. Ondanks de grote slag in het erfgoedveld, is het 

beleidsinstrumentarium nog wel toepasbaar, hoewel hier en daar naar een 

instelling wordt verwezen dat niet meer bestaat. Het gaat hier om de 

beleidsinstrumenten en in feite veranderen deze niet veel. 

 De binnenste ring van het ringenmodel (culturele infrastructuur van de 

gemeente in ringen), staat vormgeving van de openbare ruimte. Dit wijkt niet 

veel af van grotere of kleinere gemeente. Want als kleine gemeente heb je 

ook al snel een grotere collectie. 

De percentageregeling betreft een regeling waarbij een bepaald percentage 

van de bouwsom wordt besteed aan kunst. Des te meer zou je zeggen: 

“Houdt rekening met onderhoud.”  

Door wie laat een gemeente het werk inspecteren, aan wie wordt die 

verantwoordelijkheid toegekend. Bij veel gemeenten zie je dat het 

onderhoud schimmig is vastgelegd. Soms zit het beheer bij de dienst 

gemeentewerken of een andere afdeling. Wat is dan precies de bemoeienis 

van de ambtenaar cultuur? Beleg de verantwoordelijkheden goed en maak 

dit duidelijk, zowel ambtelijk als bestuurlijk. En wat je ook zou kunnen 

vastleggen is of je wilt werken met een adviescommissie. Dat is het advies 
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van Lydia Jongmans. Een gemeente moet voor het plaatsen en het 

onderhouden van kunstwerken zorgdragen dat de financiën worden geborgd.  

Een eerste aanbeveling is om alles goed te registreren. Als ik hoor van 55 

objecten, dan denk ik dat ze niet alle objecten hebben meegerekend want de 

1 procentregel. Alles wat bij de scholen staat, zou je ook mee moeten 

rekenen. Maar het lijkt me heel erg weinig dat de gemeente Houten louter 

55 objecten heeft in de openbare ruimte. Eigenlijk horen hier ook andere 

objecten bij die niet onder de gemeentelijke verantwoording vallen. 

LAMO 

Leiddraad gemeentelijk cultuurbezit, maar dit is eigenlijk toegespitst op 

gemeentelijke musea. In de eerste ledenbrief van 2012 staat een stuk over 

afstootbeleid. Het probleem van de LAMO is, is dat als het waardevol is, dan 

moet je het eerst aanbieden aan andere musea. Maar als het is aangekocht 

met gemeentelijk geld, waarom zou je het dan niet aan andere musea geven. 

4.6. Rutger Morelissen 

We doen een project over beheer en behoud van kunst in de openbare 

ruimte in Nederland. Dit is in principe voor heel Nederland. We hebben een 

enquête gehouden onder een aantal gemeenten die we geselecteerd 

hebben, verspreid over Nederland. Om een goede verhouding tussen grote 

en kleine gemeenten te krijgen, hebben we ongeveer 25 gemeenten 

aangeschreven en hebben 15 er meegedaan. De enquête gaat in op de 

omvang van de collectie; de materiële samenstelling van de objecten; hoe 

het beheer geregeld is ; hoe de gemeenten de documentatie bijhouden en 

wat zij als het grootste probleem zien. Op basis daarvan hebben we een 

redelijk beeld gekregen hoe het nu in Nederland voorstaat. Voor zover een 

enquête een indicatie hiervan geeft. Vervolgens zijn we gaan zoeken naar 

casestudies die representatief zijn voor de meest voorkomende problemen. 

Dit zijn er uiteindelijk drie geworden. We willen meer doen, maar we moeten 

eerder stoppen met ons project. Maar in ieder geval proberen we bij die 

casestudies de problemen in kaart te brengen wat de problemen zijn waar de 

gemeenten tegen aan lopen. In de praktijk ging het telkens om een 

kunstwerk. 

Vervolgens hebben we documentatie gezocht over het kunstwerk en hebben 

we zelf onderzoek gedaan. Vervolgens is er naar documentatie gezocht over 

het object. Andere bronnen van informatie waren interviews met de 

kunstenaar waar mogelijk, ontwerptekeningen en documentatie over 

voorbehandeling en restauraties. We zijn tenminste eenmaal zelf bij het 

desbetreffende kunstwerk geweest met een interdisciplinair team bestaande 

uit kunsthistorici, restaurator, natuurwetenschappers en iemand met 

collectiemamangement kennis. Met de relevante specialisten hebben we zo 

goed mogelijk de huidige situatie gedocumenteerd door zowel detailfoto’s 

als overzichtsfoto's te maken. Op deze foto’s werden vervolgens de schades 

en sporen van verschillende kleuren ingetekend, zodat patronen in schades 

en problemen konden worden herkend. Vervolgens hebben we 

conditierapporten opgesteld en naar aanleiding hiervan weer een 
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behandelingsvoorstel opgesteld. Dit is op de eerste plaats een stuk waarmee 

de gemeente hopelijk verder kan. We hebben hun vragen in de picture 

gehouden, zodat deze konden worden beantwoord. Je komt ook andere 

problemen tegen waar de gemeente zelf niet aan heeft gedacht. Vervolgens 

zijn we nog bezig met een algemene richtlijn op te stellen over hoe je een 

collectie kunstwerken in openbare ruimte als gemeente ,naar ons idee, zou 

moet beheren en behouden. Dit wordt waarschijnlijk een stappenplan vanaf 

het moment tot aankoop tot het moment van afstoten of herplaatsing en alle 

stappen hiertussen. Hierin worden zaken behandeld als documentatie, 

monitoren van problemen, regulier onderhoud, calamiteiten, specialist erbij.  

Iedereen is toch wel telkens zelf het wiel aan het uitvinden, weet niet de weg 

naar specialisten, weinig kennisoverdracht tussen de gemeenten. 

Het probleem bij gemeenten is toch dat er een grote wisseling is van 

personen. Na een of twee jaar dat iemand op de post kunst zit, gaat deze 

persoon naar een andere post of gemeente. De opvolger kan dan weer 

opnieuw beginnen. Daar proberen we dus ook iets voor te bedenken, zoals 

een goed documentatiesysteem. Zodat de opvolger hierop door kan gaan. 

Op www.gestolenkunst.nl kan de gemeente diefstallen melden. De 

gemeenten kennen deze weg niet, en dus wordt er weinig gemeld. 

Ik ben nu al bijna 10 jaar bezig met onderzoek hiernaar en ik probeer 

handvatten te creëren. Ik heb dus al een aantal publicaties verzorgd. Dan 

merk je dat een generatie ambtenaren een boekje heeft en dat de opvolger 

het boekje niet heeft.  

Beleid is een groot probleem. Er is vaak een budget voor nieuwe werken, 

maar niet voor het onderhoud hiervan. Dit is dan erg korte termijn gericht, 

zodat er vaak geen onderhoud wordt verricht. Mochten er dan problemen 

zijn, dan kost een restauraties gelijk veel geld. Als je het gewoon goed had 

bijgehouden had, en de werken had geïnspecteerd dan had dit voorkomen 

kunnen worden. 

Een ander probleem is, is dat de beheerders geen kunst- of 

conserveringsachtergrond en dus eigenlijk geen goede opdrachtgevers zijn. 

Ze hebben dan de neiging om alles uit te besteden aan een firma zonder zelf 

te weten wat ze uitbesteden, waar ze op moeten letten en welke eisen ze 

moeten stellen. Dan hebben ze vervolgens geen overzicht en kunnen ze niet 

kritisch kijken. 

Hier lopen restauratoren als onderhoudsfirma’s tegen aan. Hoewel er 

uitzonderingen zijn waarbij er goede mensen zitten en het goed geregeld is. 

Vaak wordt de gemeentereinigingsdienst hierop gezet, maar in het algemeen 

is het beleid te passief en is er onvoldoende kennis. Iemand bij de VNG heeft 

ooit iemand gezegd dat zo als een gemeentearchivaris verplicht is ook een 

gemeenteconservator of gemeentecollectiemanager verplicht te stellen. Dit 

zou heel goed zijn.  

http://www.gestolenkunst.nl/
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Uit de drie casussen blijkt dat er onvoldoende gedocumenteerd wordt. Zowel 

over de oorspronkelijke toestand (fundering, constructie), evt. afspraken 

kunstenaar, regulier onderhoud geen zicht wat het onderhoud behelst en 

welke methodes worden gebruikt. Dit zou je moeten vastleggen, welke 

reinigingsmiddelen, product-factsheets in het dossier. Wat er ook gebeurt bij 

het reguliere onderhoud wordt nauwelijks gedocumenteerd. Dus een kort 

onderhoudsrapport wordt niet vastgelegd. Het kost weinig, maar het is een 

handeling die in het systeem moet komen. Het hoeft ook geen duur 

registratiesysteem te zijn, het kan ook een lade zijn met allemaal 

hangmappen waarin je steeds alles chronologisch invoert.  

Het regelmatig monitoren van kunstwerken door iemand met enige kennis is 

ook belangrijk. Een keer per jaar is meestal wel voldoende. 

Wat er verder vaak fout gaat is het moment in het jaar waarop onderhoud 

wordt gepleegd. Er wordt vaak in de winter doorgegaan met allerlei natte 

behandelingen. Dit moet je met buitenbeelden niet doen met poreuze, 

natuurlijke materialen en zelfs metalen objecten. Het is moeilijk in te zien 

waarom dit gebeurd. Vaak wordt er een soort carte blanche vanuit de 

gemeente gegeven en de onderhoudsfirma’s doen het dan volgens hun eigen 

agenda. Hier moet de ambtenaar alert op zijn. 

Daarnaast is het gebrek aan kennis over goedgekeurde methodes en 

producten wat ook voor problemen en ook voor veel vragen zorgt.  

Gebrek aan kennis en aan goed opdrachtgeverschap is denk ik wel de 

essentie van het probleem. 

We proberen een netwerk te creëren waarbij iedereen elkaar kan vinden en 

over zaken kunnen discussiëren, zoals de LinkedIngroep die we zijn 

begonnen. Maar dit moeten wij meer en actiever onder de aandacht brengen 

bij de doelgroep. De groep heet Kunst in de openbare ruimte en is gelinkt aan 

de algemene link van de collectiewijzergroep op LinkedIn. 

Significantie 

Het is heel belangrijk dat er naar de collectie als geheel wordt gekeken en 

niet naar de losse werken. En dat binnen de collectie een waardering 

aanbrengen een goed plan is. Op zich is de indeling van het Deltaplan zeer 

overzichtelijk. Er zijn ook andere waardering systemen. Ons instituut is bezig 

met een nieuw waarderingssysteem bezig waarbij je waarschijnlijk op een 

aantal klassen uitkomt. 

Het is belangrijk om de verschillende eisen voor het waarderingssysteem 

goed in kaart te brengen. Zoals het lokale belang, maar het is ook goed om te 

kijken of er beelden zijn die van nationaal belang zijn. Met een waardering 

kan je prioriteiten stellen. Er zijn risico’s aanwezig zoals de focus leggen op de 

A-collectie. Maar tegelijkertijd heb je altijd te maken met auteursrecht en dit 

houdt impliciet in dat je onderhoudsplichtig aan alle kunstwerken bent. Je 

kunt dit eigenlijk niet verwaarlozen, tenzij je hierover afspraken maakt met 

de kunstenaar. Het kan zijn dat het de bedoeling is van de kunstenaar dat 
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een kunstwerk langzaam verouderd. Je kunt ook met de kunstenaar 

afspreken dat je een contract aangaat voor 5 jaar en telkens opnieuw 

evalueert. Dan voorkom je dat een collectie te groot en onbeheersbaar 

wordt. Je geeft dan ook automatisch ruimte voor iets nieuws. 

Technische randvoorwaarden nieuw werk 

 Vandalisme gevoeligheid 

 Duurzaamheid materialen 

 Duurzaamheid constructie 

 Randvoorwaarden plek 

Ik heb ook meegemaakt dat er teveel verantwoordelijkheid bij de kunstenaar 

wordt gelegd. Je moet wel reëel zijn, een contract werkt twee kanten op. 

Bij een nieuwe opdracht is het inschakelen van een kunstcommissie handig. 

Daarnaast kan je bij de aanbesteding al aandacht besteden aan de materialen 

en constructie. Wanneer na verloop van tijd blijkt dat het kunstwerk voor 

veel problemen zorgt, is het belangrijk om het kunstwerk of de plek aan te 

pakken. 

4.7. Gemeente Harderwijk, Jean Vermeulen, Paul Schulten, Eduard 

Weijgers.     

4.7.1.Digitalisering 

Paul Schulten: ‘Digitalisering van kunst loopt achter op de rest. Daar waar de 

lantaarnpalen in het GIS (Gemeentelijk Informatie Systeem) al zijn verwerkt, 

is er niets gedigitaliseerd van de objecten.’ Door een intensieve 

samenwerking tussen de gemeente Harderwijk en de Kunstwacht is een 

database ontstaan van de Harderwijkse gemeentelijke collectie. De 

aanleiding van dit project is dat de voorganger van Jean Vermeulen met 

pensioen is gegaan en een gat van kennis had achtergelaten. Harderwijk 

heeft dit gat gevuld en heeft momenteel een voorloperpositie aangaande de 

digitalisering en de ontsluiting van de gemeentelijke collectie. 

Bij het invullen van de database zijn verschillende actoren aanwezig geweest, 

waaronder de voormalige kunstcommissie, vereniging van oudheidkundigen, 

een voormalig gemeentelijke ambtenaar en andere vrijwilligers. Zij hebben 

de informatie betreffende de objecten aangedragen en geverifieerd. 

De database is opgedeeld in drie delen; binnenkunst, buitenkunst en 

ornamenten. Binnenkunst zijn de objecten, veelal roerend, die in de 

gemeentelijke gebouwen bevinden. Objecten zoals de ambtsketen en 

schilderijen. Buitenkunst is als volgt gedefinieerd: alle beelden die buiten 

staan en zijn. Deze zijn voornamelijk onroerend. De laatste categorie, de 

ornamenten, zijn versierselen aan de gebouwen die in de gemeente 

Harderwijk staan en zijn poorten, waterspuwers en dergelijke. Uiteindelijk 

zijn alle delen zowel in zijn geheel als per deel toegankelijk. 

De database zelf is door verschillende muren beveiligd. Zo zijn er 

verschillende gradaties van toegankelijkheid van de database. Naast de 

publieke interface is er ook een interne interface en deze is weer wederom 
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opgedeeld. Bij de interne interface kunnen de bodes alleen de standplaats 

wijzigen van de binnencollectie en de buitendienst alleen van de 

buitencollectie.  

4.7.2.Ontsluiting van de collectie 

De gemeente Harderwijk heeft een onderzoek uit laten voeren naar het 

binnenklimaat in het gemeentehuis. Hierbij zijn alle muren gecontroleerd op 

de geschiktheid van de muur om hier objecten te plaatsen. Hieruit is dus een 

kaart hieruit ontstaan waarop men heeft aangegeven welke muur geschikt is 

en welke niet. Dit is onder andere gebaseerd op de hoeveelheid licht die op 

de muren valt. 

Elke ambtenaar kan een verzoek indienen voor een kunstwerk. De 

ambtenaar kan in de database zoeken naar een kunstwerk uit de 

gemeentelijke collectie en kan deze, na goedkeuring van de bodes, op zijn of 

haar kamer laten plaatsen. Het assessment gebeurt op basis van de kaart, 

beschikbaarheid en conditie van het object. 

Op http://harderwijk.Kunstwacht.nl/ kan iedereen de gemeentelijke collectie 

bekijken en informatie over hiervan opzoeken. Informatie zoals de locatie, 

kunstenaar en jaar van plaatsing zijn beschreven. Binnenkort komt hier een 

tweede site bij voor de ornamenten Deze zal wederom toegankelijk voor het 

algemene publiek. 

Naast al deze digitale vormen van ontsluiting is er een groep vrijwilligers 

actief die rondleidingen geven naast. De inzet van de vrijwilligers is 

bewonderenswaardig groot bij beide projecten. 

4.8. Gemeente Zoetermeer, Carla Deelstra  

4.8.1.Collectie 

Zoetermeer is gaan bouwen als groeistad. In 1962 kregen ze daar groen licht 

voor en in 1966 is die bouw begonnen. Vanaf die tijd zijn ze ook beelden in 

de stad gaan zetten. Aan het begin van de jaren 70 is het “Experiment van 

Zoetermeer” ontstaan. Hierbij werd geëxperimenteerd met de betrokkenheid 

van kunstenaars tijdens het opzetten van nieuwe objecten. Een gelijknamig 

boekje is uitgegeven door de staatsdrukkerij wat behelst dat kunstwerken 

betrokken waren bij de opzet van de wijk. Hierbij was sprake van A-, B-, en C-

kunstenaars.  

A. Kunstenaars planden de locatie, kleurgebruik van de huizen, kleuren 

voor deuren en omlijstingen van ramen.  

B. Kunstenaars zaten in de kunstcommissie. Zij bepaalden mee welke 

kunstenaars gevraagd werden om kunst te maken.  

C. Kunstenaars vervaardigden de beelden die in de stad kwamen te staan. 

 In principe is dit voor twee van de vijf wijken vastgehouden. Daarna maakten 

geen kunstenaars meer onderdeel uit van de planningsteams. De collectie 

lijkt op een staalkaart van eind jaren 70 tot nu. Dit uit zich in het gebruik van 

veel hout en keramiek, later roestvrij staal en veel later door geluidsobjecten 

en objecten met LED of elektriciteit. Je ziet door de jaren heen dus een 

staalkaart van verschillende beelden. De collectie bestaat nu uit ongeveer 

150 beelden 

http://harderwijk.kunstwacht.nl/
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4.8.2.Organisatie 

Carla Deelstra is medewerker beeldende kunsten. Zij is direct leidinggevende 

en daarboven de directeur van de hoofdafdeling en daarboven de 

wethouder. De directeur van de hoofdafdeling is zakelijk verantwoordelijk. 

Carla Deelstra is verantwoordelijk voor het uitvoerende gedeelte, maar de 

opdrachtbrief wordt ondertekend door de directeur van de hoofdafdeling.  

De Kunstwacht ingehuurd vanwege hun expertise, maar Zoetermeer heeft 

meerdere onderhoudscontracten lopen. Er staat een lichtmast met LED-

verlichting, daarvoor loopt het onderhoudscontract bij de man die ooit de 

LED-verlichting vervangen heeft. We hebben een groot neon-beeld op een 

gebouw staan en dat onderhoudscontract loopt bij de neon-boer die het daar 

heeft neergezet. Het contract voor het onderhoud van de fontein in de Dolle 

Plas loopt bij degene die alle fonteinen in Zoetermeer onderhoudt.  

Er zijn dus ook andere onderhoudscontracten en kustwacht is daarvan op de 

hoogte. In beheer van Kunstwacht staan alle beelden op de website van de 

Kunstwacht. Zoetermeer gebruikt het registratiehulpmiddel dat wordt 

aangereikt door de Kunstwacht.  

Onderhoud 

De gemeente Zoetermeer gebruikt een registratie systeem wat samen met 

kunstwacht is opgezet. Elk object krijgt een nummer wat bestaat uit ZO voor 

Zoetermeer met daarachter het jaartal. Dan volgt een streepje en het 

nummer van het beeld. Op het ogenblik loopt het t/m 170, maar er zijn 

beelden geruimd. ZO1999-159 zou object 159 beschrijven, wat dan gemaakt 

is in 1999 en geplaatst in de gemeente Zoetermeer. Zo nummeren we de 

beelden. Die nummers worden aan een dossier gekoppeld en daarmee wordt 

ook het onderhoud geregistreerd. Dit staat in de database van Kunstwacht en 

is toegankelijk als zij of wij niet de partij zijn die het onderhoud verrichten. In 

het registratiedeel waar de burgers niet bij kunnen staat beschreven wie 

welk onderhoud uitvoert. Er staan soms ook beelden in die door 

rijksgebouwdiensten of een andere instantie zijn neergezet. Wanneer wij een 

melding krijgen over een beeld van een andere instantie is, zorgen wij dat 

deze bij hen belandt. 

Bij oplevering hoort ook opleveringsdocumentatie. De kunstenaar zorgt voor 

een dossier met foto’s van het kunstwerk en hierbij is ook een protocol van 

onderhoud bijgesloten. Bij deze opleveringsdocumentatie staan alle 

leveranciers en iedereen die bij de maak betrokken is geweest. De 

kleurnummers en verschillende materialen zijn beschreven in het 

opleverdocument. Aan de hand daarvan kunnen wij ons meerjarig 

onderhoud plannen. Die loopt tot tien jaar waarbij steeds er een jaar bij komt 

en er een af valt. Voor een groot deel van de beelden doen wij zaken met 

Kunstwacht in delft. Die houden ieder jaar de beelden, die daarvoor in 

aanmerking komen, schoon en zij gaan langs bij alle beelden voor een 

inspectie. Zoetermeer is nauw betrokken met wat de Kunstwacht doet. Beide 

partijen gaan alle beelden langs en bepalen gezamenlijk welk beeld heeft wat 

nodig. Zo bepalen wij wat schoongemaakt moet, klein onderhoud, groot 

onderhoud, en restauratie nodig heeft.  
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4.8.3.Aankoop 

De gemeente was de opdrachtgever en grootste financier van kunst van 

zowel in scholen als wat je aan de gevels ziet. Voor ’66 was heel veel kunst 

toch monumentale wandkunst wat door veel woningbouwverenigingen 

destijds bij flatjes werd opgehangen. Dit zijn vaak mooie reliëfs bij ingangen 

en portiekwoningen. Dit zijn de echte eerste beelden in de openbare ruimte 

midden jaren 60. Wij kopen nauwelijks meer aan. Het zijn eigenlijk allemaal 

opdrachten. Ik doe dit werk nu 20 jaar als projectleider ‘realisatie kunst in 

openbare ruimte’ en ik kan me niet herinneren dat we echt iets zo gekocht 

hebben. We hebben altijd opdrachten verstrekt zelfs voor kleinere bedragen. 

Dit varieert van €10.000 euro tot meer dan één of twee ton. 

De gemeente is wel eigenaar, maar geeft een opdracht. De kunstcommissie 

adverteert in een Beeldende Kunsten-tijdschrift met de kunstopdracht voor 

een bepaalde plek of een bepaald gebouw en dan is er een open inschrijving 

van kunstenaars om daaraan deel te nemen. Die sturen documentatie in en 

daar worden er drie of vier uitgepikt. Eén daarvan krijgt definitief de 

opdracht. 

Zoetermeer werkt met een kunstcommissie. Deze bestaat uit een ambtelijk 

secretaris en wordt projectleider ‘realisatie kunst openbare ruimte’ 

genoemd, dit is Carla Deelstra. Daarnaast zijn er externe leden. Twee tot drie 

leden komen uit de pool van adviseurs waaruit per opdracht leden in het 

vaste deel van die commissie geplaatst worden voor die kunstopdracht. De 

commissie wordt verder aangevuld met mensen die ook bij de kunstopdracht 

betrokken zijn. Bij een school zijn dat bijvoorbeeld de directie, de leerlingen, 

de omwonenden, een bouwmanager of een architect. De commissie varieert 

dus per opdracht. Bij een volgende opdracht kan de commissie er weer heel 

anders uitzien. 

Momenteel lopen nu (2012 red.) zes kunstopdrachten. Een opdracht duurt 

soms wel 3-4 jaar van begin tot eind. We hanteren nog steeds de 

percentageregeling . Deze regel is hier in 2010 nog een keer opnieuw 

vastgesteld nadat Zoetermeer een beetje is uitgebouwd. Er worden wel oude 

scholen afgebroken en nieuwe scholen gebouwd die kunstopdrachten op 

kunnen leveren. Maar op infrastructurele werken boven €250.000 wordt ook 

één procent opzij gezet voor kunst. Als er genoeg geld is gegeneerd in een 

wijk wordt het geld gebruikt om een beeld in die wijk te zetten. 

We hebben nu een park tussen twee wijken waar een openlucht theatertje in 

moet komen te staan. Wij bemoeien ons dus naast de vormgeving en 

inrichting van dit openlucht theater ook met banken en lantaarnpalen in het 

park. Niet iedere lantaarnpaal wordt opnieuw ontworpen, er wordt ook uit 

catalogi gekocht. Er wordt wel bij stilgestaan bij het ontwerp van een 

lantaarnpaal. Er komt nu een nieuwe brug tussen twee parken en daar is dan 

een prijsvraag uitgeschreven voor de vormgeving van die brug. 

Tijdens het opstellen van een opdracht, stellen we randvoorwaarden aan het 

object. Als het object bij een school staat en het nodigt uit tot spelen, heb je 

te maken met Europese richtlijnen voor speeltoestellen. Hiernaast moet het 

makkelijk in onderhoud zijn. Ontvlambare materialen worden gauw in de 
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brand gestoken en als het geschilderd is moet het wel van een materiaal zijn 

wat milieuvriendelijk en goed houdbaar is. Je moet niet iedere maand 

moeten schilderen. Daarnaast moet het tegen het verwijderen van graffiti 

kunnen. Er is een team in elke wijk en wanneer er een melding wordt 

gemaakt komt de volgende dag het anti-graffiti team langs om het beeld te 

herstellen. LED-verlichting gaat lang mee, maar dit moet aangestuurd 

worden. Dit wordt begeleid door de afdelingen die hier verstand van hebben. 

Voor het definitieve ontwerp nodigt de gemeente ook weleens mensen van 

een andere afdeling die niet kunstzinnig oordelen maar technisch kijken naar 

het object. Zij oordelen dan of het object onderhoudsarm is en goed in elkaar 

gezet is. Hiernaast kijkt de gemeente hoe moeilijk het is om een vergunning 

te krijgen voor de verschillende mogelijke kunstwerken. 

4.8.4.Auteursrechten 

In alle fasen, van concept tot realisatie, krijgen kunstenaars een contract. De 

gemeente is gerechtigd een beeld weg te halen als de openbare ruimte 

dusdanig verandert dat het beeld daar echt niet meer te handhaven valt. Op 

dat moment biedt de gemeente het beeld aan de kunstenaar en mag deze 

het terug hebben. Zodra de gemeente weet dat een plek verandert en de 

plek van het beeld ook moet veranderen nemen zij contact op met de 

kunstenaar en wordt er overlegd over herplaatsing, teruggave of vernietiging. 

Als de kunstenaar het niet terugneemt, wordt het na overleg vernietigd. 

Soms wordt het opgeslagen als men een goed idee heeft om het later ergens 

anders te plaatsen.  

Zoetermeer houdt heel erg de rechten van de kunstenaar in de gaten. Wij 

nemen vroegtijdig contact op met kunstenaar met de mededeling: ”Er gaat 

iets veranderen aan de plek waar uw beeld staat, dat kan gevolgen hebben 

voor uw beeld en we willen u daarbij betrekken.” Er zijn ook kunstwerken die 

40-50 jaar oud zijn in scholen waarbij zowel de school als het kunstwerk is 

vergaan. Heeft object heeft dan goed dienst gedaan, maak er foto’s van en 

vervolgens mag het weg. Dit wordt dan overeengekomen en bevestigd in een 

brief. 

We hebben als gemeente heb je te maken met auteursrecht en persoonlijke 

rechten. Als een zaak voor de rechter komt omdat de kunstenaar achteraf 

erachter is gekomen dat zijn beeld is verwijderd zal de rechter kijken naar 

wanneer er contact is opgenomen en hoe dit is verlopen. Door ons beleid is 

het zo dat de rechter de gemeente altijd in het gelijkstelt.  

Als de kunstenaar niet meer leeft probeer je belanghebbenden op te sporen. 

Als dat niet lukt documenteer je de pogingen om deze belanghebbenden op 

te sporen. Wanneer de kunstenaar niet bij leven is om de auteursrechten 

over te dragen heeft een ander geen rechten over de kunstwerken.  

Juist vanwege onze aanpak heeft de gemeente Zoetermeer nooit voor de 

rechter hoeven staan. Ze zijn er altijd uitgekomen met herplaatsing of in 

overleg verwijderen. 

4.8.5.Vandalisme 

We hebben jaren geleden gehad dat een bronzen beeld van een fluitspelertje 

midden in het stadscentrum op een plein is omgetrokken en afgebroken bij 
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de voeten. Dat hebben we laten restaureren en dat staat er weer. Dat was 

puur vandalisme en de betrokken agenten hebben het beeld naar het 

politiebureau gedragen . Hierbij kwamen ze erachter hoe zwaar brons is.  

De gemeente Zoetermeer is wel laatst gebeld door politie uit Amsterdam. De 

politie uit Amsterdam hadden fragmenten bronzen beelden gevonden en 

hebben gemeentecollecties bekeken en denken dat het een beeld uit uw 

gemeente betreft. Gelukkig was het beeld dichtbij, en er werd gekeken, het 

Zoetermeerse beeld was nog heel. 

Bij een nieuw beeld is doelbewust niet in de pers gebracht dat het van brons 

is. in de krant is gezet dat het een metalen beeld is en het woord brons is 

maar weggelaten. Aan dit beeld zie je ook niet direct dat het brons is met 

zwarte patina erop. Pas als je het aanraakt besef je dat het brons is. Het 

beeld is trouwens heel enthousiast ontvangen en iedereen vindt het dus een 

leuk en aaibaar beeld. Ook over de site zijn we aan het nadenken. De 

gemeente wilt we de site met informatie over de beeldmaterialen wel of niet 

neerhalen. Dat hebben is vooralsnog niet gedaan. 

De gemeente Zoetermeer heeft verder nog geen preventieve maatregelen 

genomen tegen bronsdiefstal, maar zijn er wel over aan het nadenken. 

Binnenkort is er een middag georganiseerd door Art Conservation over het 

wel of niet beveiligen van beelden, wel of niet zichtbaar beveiligen. Hier 

wordt iemand naar afgevaardigd. 

De gemeente Zoetermeer heeft geen mal van een beeld in beheer. Als een 

mal er is, dan is die in beheer van de kunstenaar. Indien er iets met het 

object gebeurd en die mal er niet meer is, betekent dit gewoon het einde van 

het beeld. Als het beeld zo vernietigd is dat het niet gerestaureerd kan 

worden, kan ook een kunstenaar jou niet tegen houden om het opnieuw 

neer te zetten. Zover gaan de auteursrechten ook niet.  

Als een burger een beschadigd beeld wilt melden dan is er een melddesk 

waar de burgers naartoe kunnen mailen of bellen. Wanneer het een beeld of 

kunstwerk in openbare ruimte betreft, komt deze bij mij terecht en moet ik 

binnen een bepaalde termijn de klacht afhandelen en zorgen dat er iets mee 

gebeurt. Alle meldingen moeten binnen 14 dagen afgehandeld zijn. Als je een 

beeld hebt wat stuk is, kan je dat niet altijd in veertien dagen restaureren. 

Dan geef je alle stappen van het proces weer op de site en mail je steeds de 

voortgang naar de melder.  

Soms wordt een melder bij het proces betrokken. Enige tijd geleden was er 

iets mis met de wentelvensters waar kinderen mee konden spelen waarbij 

elementen konden ronddraaien. Op een gegeven moment had een kind zich 

bezeerd. We hebben toen de moeder betrokken bij het bekijken van het 

beeld, want het beeld had wel vergunning en ook van de speeltoestel alles 

goedgekeurd én toch had een kind pijn zich gedaan. Je kunt dan wel zeggen; ‘ 

het voldoet aan de eisen maar dat wil je niet.’ We hebben toen dus toch de 

randen afgestompt en die mevrouw daarbij betrokken zodat er een 

wisselwerking hebt tussen die burger die dat meld en het resultaat. Als men 

constateert dat iets problemen oplevert, moet je er iets mee doen en dat 

gebeurt dan ook. 
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4.8.6.Budget 

We hebben vastgehouden aan de percentageregeling  omdat we vinden dat 

kunst een waardevolle toevoeging is aan de beleving van de openbare 

ruimte. Dat ambitieniveau willen we voor de stad vasthouden. Kunst 

verfraait, het daagt uit en de mensen beleven er iets aan als het een goed 

beeld is. Het is voor de gemeente Zoetermeer echt een onderdeel van de 

inrichting van de openbare ruimte. Het inrichten doen we niet alleen maar 

met lantaarnpalen, banken en bomen maar ook met openbare kunst. Dat 

geheel maakt de vormgeving en de beleving in een stad veel prettiger én 

daarom doen we het nog steeds. Zelfs in de huidige economische tijden met 

bezuinigingen. Wil je een stad leefbaar houden en een goed vestigingsklimaat 

creëren voor je kantoren of bedrijven binnen waarvan je wilt dat de 

werknemers in je stad komen wonen, moet het hele plaatje kloppen. 

Vormgeving hoort daar gewoon bij en Beeldende kunst en vormgeving zitten 

in dezelfde commissie. 

 Om over te schakelen naar het financiële beleid. Per jaar is het budget van 

onderhoud kunst in openbare ruimte €65.000. Hieruit wordt al het groot 

onderhoud, klein onderhoud etc. uit betaald.  

Per jaar is er een onderhoudsbudget en een reserve onderhoudsbudget van 

ongeveer €200.000. Wanneer het duidelijk is dat we over het budget zouden 

gaan, zullen wij in het voorjaar al proberen om het noodbudget aan te 

spreken. 

 Bij de kunstopdrachten wordt bij de gemeente Zoetermeer een deel van het 

budget al opzij wordt gezet voor het onderhoud. Daarmee hopen we een 

reserve op. Ook kijken we aan het eind van het jaar; 'Er zijn zoveel beelden 

bijgekomen. In 2011 hadden we een budget van €65.000 en in 2012 zijn er 

werken bijgekomen en dus hebben we €68.000 nodig.” De verhoging wordt 

hoger al naar gelang er meer beelden in de stad komen want dan heb je ook 

meer geld voor onderhoud nodig. Als €65.000 niet toereikend is dan wordt 

aan de gemeenteraad gevraagd om goedkeuring. Er moet iedere keer aan de 

gemeenteraad goedkeuring worden gevraagd. Op basis van de meerjaren 

onderhoudsplanning vraag ik dan een verhoging aan. Op dit moment (2012 

red.) is het budget €65.000 per jaar voor het onderhoud. 

4.8.7.Burgers 

Bij de kunstopdracht, als het echt voor de wijk bestemd is, nodigt de 

gemeente vertegenwoordigers van wijk in de kunstcommissie. Zij krijgen dan 

de opdracht om de achterban te informeren via wijkkrantjes, huis-aan-huis 

bladen etc. Vaak als er schets ontwerpen zijn wordt er vaak in de wijkpunt, 

ieder wijk heeft een wijkpunt, een kleine inloop gehouden en laten wij de 

schetsontwerpen zien. Hier leggen we de keuze van de commissie uit. De 

burgers kunnen dan niet zeggen; ‘we willen liever die of die.’ We 

verantwoorden dan alleen onze keuze. Soms wil je gevoelsmatig beeld A 

kiezen nemen, maar je neemt beeld B omdat ze kunstwaardig gelijkwaardig 

zijn maar beeld B veel onderhoudsarmer is. Die avonden worden zeer slecht 

bezocht. Uiteindelijk vind ik het heel lastig om mensen al vooraf te 
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interesseren. Wat je wel ziet is bijvoorbeeld dat een beeldje bij een school, 

afkomstig uit de tijd dat die school werd gebouwd, die wordt afgebroken of 

herbouwd dat de vraag rijst bij burgers of beeldje weer bij die school 

geplaatst mag worden. Dan wordt er ook gekeken naar de inrichting en 

functie van die locatie en wat de beste plek is voor dat beeldje. 

De gemeente Zoetermeer heeft veel Social Sofa’s, inmiddels 29. Dit 

fenomeen komt uit Tilburg waar er een bedrijf is waar de betonnen banken 

worden gemaakt. Deze banken kun je met glasmozaïek bewerken en hierna 

worden ze ergens in de wijk gezet. Er zijn dus heel veel banken gekomen 

waarbij de buurtbewoners een ontwerp hebben gemaakt. De bank wordt 

geplaatst door de stad en is van de wijk. Vaak zie je de naam van de wijk of 

buurt erin terugkomen of iets wat kenmerkend is. Het creëert dan een plek 

zijn waar mensen even gaan zitten en met elkaar praten. In Leiden hebben ze 

er nu één gemaakt tijdens Serious Request. 

4.8.8.Visie 

De gemeente Zoetermeer heeft een beeldenplan uit 2002 genaamd 

Variomatic. Daarin staan algemene richtlijnen beschreven voor beeldende 

kunst. De rotondes zijn aangeboden aan bedrijven ter inrichting op basis van 

een voorstel wat in Variomatic stond. De bedrijven kregen de verplichting om 

dat kunstwerk te onderhouden. Soms heeft dat echte kunst opgeleverd. De 

rotondes zijn er wel mee opgeknapt. Variomatic gaat er van uit dat wanneer 

iemand de beelden neerzet, er rekening mee houdt dat de burger het moet 

kunnen beleven gerelateerd naar de beweging die hij of zij maakt. De 

gemeente Zoetermeer heeft plan laten maken door Joost van Hezenwijk en 

Han Goan Lim, dat waren toen twee externe adviseurs van de gem. 

Kunstcommissie.  

Als je hier in Zoetermeer komt met de auto dan zoef daar langs, dus als je 

een beeld daar neerzet moet dat beleefbaar zijn met die snelheid. Het moet 

dus groot zijn en opvallen. Dan heb je de tram, de Randstad rail, die gaat 

langzamer, maar is ook een manier om te bewegen. Hiernaast heb je het 

fietsen, wandelen en ten slotte ook stilstaan. Al die manieren scheppen 

andere randvoorwaarden voor de optimale beleving van een beeld. Als je stil 

staat kan het kleiner ingetogener of stiller zijn dan wanneer je in de auto 

erlangs zoeft. Waar komt dat beeld en hoe wordt dat beeld het best beleefd? 

Dat kan dus op een knooppunt zijn van trams en bussen en auto’s. Hier staat 

een heel groot beeld omdat er heel veel gebeurt op dat plein qua 

bewegingen en zelfs vanuit de trein zie je dat beeld. Je kan hier ook stilstaan 

en ernaar kijken. Er is echt nagedacht hoe een beeld overeind blijft in deze 

omgeving waar zoveel gebeurt. Dat is ook de overall vision voor de keuze van 

een locatie van een beeld.  

De gemeente Zoetermeer heeft een lichtmast en daar is de bliksem weleens 

een keer ingeslagen. Alle elektrische bedrading was kapot en die hebben we 

moeten vervangen. Dat beelden niet roesten of slijten houden we in de gaten 

met onze onderhoudsprocedures. Wij hebben een roestvrijstalen beeld in 

een vijver die ondergepoept wordt door vogels en er af en toe uit moet 

omdat er een nest in is gemaakt. We wachten wel totdat de kleine eendjes 
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uit het nest zijn. Ik kan me geen weer-gerelateerde dingen bedenken behalve 

een blikseminslag. In ieder geval waaien er geen dingen om of weg. Dat 

hebben wij nog nooit meegemaakt. 

4.9. Gemeente Breda,  Liesbet de Vries  

4.9.1.Collectie 

de gemeente Breda heeft een brede collectie in de openbare ruimte, van 

monumentale tot modernere werken. Tijdens een recente inventarisatie zijn 

er 200 werken in de openbare ruimte aangetroffen. Sinds de laatste jaren is 

er een goed beeld van welke objecten er in Breda staan, maar ook welke 

uitstraling Breda beoogt en hoe de objecten beheert dienen te worden. 

In openbare gebouwen heeft de gemeente Breda ook kunst staan, maar dit 

aantal is daar niet in mee genomen. de gemeente Breda stoot weinig beelden 

af. Men probeert altijd huidige kunst in stand te houden of te herplaatsen. Er 

zijn wel een aantal werken die geen gemeentelijk eigendom zijn, daar rijst 

wel de vraag wat doe je daarmee. Ik probeer dan altijd mee te denken. 

Mocht er een werk zijn waar geen plaats voor is, dan neem je contact op met 

de kunstenaar en kijk je hoe je er samen uit kan komen. Voor sommige 

werken is geen andere plek want die zijn bijvoorbeeld gemaakt voor een 

specifieke locatie. Als daar gebouwd wordt, rijst is de vraag of het werk nog 

tot zijn recht kan komen. 

4.9.2.Organisatie 

De gemeente Breda is pas gereorganiseerd. Er is een directie Beheer en een 

afdeling ruimte. Onderhoud gebeurt in nauw overleg met de projectmanager 

kunst in de openbare ruimte en de mensen die buiten het werk verrichten.  

Eindverantwoordelijk voor het beheer en behoud van objecten is uiteindelijk 

de gemeenteraad. In het dagelijkse werk is de directeur van onze de afdeling 

beheer verantwoordelijk voor het beheer en voor de uitvoering van de 

opdrachten van kunst in de openbare ruimte.  

Wij werken met meldpunten met centrale nummers. Als er vernieling 

plaatsvindt of het beeld ziet er niet uit hebben wij mensen die daar op letten 

die ons bellen. Ook burgers dragen hier aan bij. 

Er zijn geen andere bedrijven betrokken Wijkzaken. Zij beheren alle sierende 

elementen in de openbare  

bij het kunstbeheer. de gemeente Breda neemt altijd contact met de 

kunstenaar op en hebben ook contact met verschillende restauratoren die de 

nodige restauraties uit kunnen voeren. Voor het dagelijkse onderhoudswerk 

proberen wij met de sociale werkplaats, de BSW, samen te werken. Zij 

kunnen bijvoorbeeld een beeld schoonmaken. Mensen bij BSW hebben over 

het algemeen een beperking maar kunnen toch deelnemen aan het 

werkproces. Met deze samenwerking spelen wij in op de bezuinigingen op de 

zorg en de kunst. 
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4.9.3.Onderhoud 

de gemeente Breda heeft een digitaal registratiesysteem dat KIM heet. 

Bruggen, monumenten, beelden en andere sierende elementen staan 

geregistreerd in KIM. Dit is een beheersysteem waar zaken zoals de status 

van het werk, locatie en openstaande onderhoudswerkzaamheden in staan 

geregistreerd. Wat de gemeente zelf invoert over het werk zijn zaken zoals 

de naam van de kunstenaar, afmeting, locatie, materiaalgebruik en verdere 

achtergrondinformatie. Dit proberen wij op de site te krijgen om het 

publieksvriendelijk te kunnen presenteren. Wij willen dat mensen kennis 

nemen van wat er in de stad staat. Wij willen ook informatie voor de 

toeristen beschikbaar maken. Mensen waarderen deze informatie.  

4.9.4.Ontsluiting 

de gemeente Breda zoekt nog naar een goede tourism city marketing. Dat is 

nog een actiepunt. Wellicht een online brochure met een wandeling naar 

monumenten, interessante kunstwerken en hierin een bepaalde route of een 

thema etc. Hiernaast werken we met GS codes, daar is de gemeente Breda 

nu voor de monumenten mee bezig.  

4.9.5.Aankoop 

de gemeente Breda koopt geen werken aan maar ze realiseren nog wel werk 

door middel van de percentageregeling . Dit is het enige wat zij structureel 

aan kunst doen. Wel zijn er projecten van particulieren en wijken waar aan 

mee wordt gewerkt.  

De kunstenaar blijft altijd eigenaar van het werk, maar in het contract tot 

uitvoer staat wel een levenstijd van het werk. De levenstijd is afhankelijk van 

het materiaalgebruik. Er wordt bij een werk na verstrijken van deze levenstijd 

gekeken of de onderhoudskosten opwegen tegen de aanschafwaarde van het 

kunstwerk. Er wordt altijd structureel overleg gevoerd met de kunstenaars. 

De gemeente Breda maakt reële afspraken met kunstenaars zodat we elkaar 

daar ook op aan kunnen spreken. De afspraken die we nu maken in het 

contract gaan in heel goed overleg. In de afgelopen jaren waarin ik heb 

meewerkt met projecten zijn is men er nog nooit niet met een kunstenaar 

uitgekomen. Bij de oplevering komt vanuit de kunstenaar een beheer- en 

onderhoudscontract mee waarin het materiaal staat beschreven en het 

advies om daar mee om te gaan qua beheer. Dat leggen wij neer bij onze 

directie beheer. Hier zitten verschillende specialisten met kennis van bruggen 

tot de kunst. Deze persoon registreert het onderhoudsprogramma in KIM. 

Hierna wordt bijvoorbeeld eens in de vijf jaar gekeken of er nog onderhoud 

gepleegd moet worden. 

Bij alle werken die wij laten realiseren laten wij onderzoeken of het werk 

geschikt is voor de locatie. Weersinvloeden zijn ook een factor die 

meegenomen worden in de opdracht die we samen formuleren.  

Fonteinen vallen onder sierende elementen. De fonteinen die wij hebben zijn 

monumenten. Dit soort zaken worden geregeld vanuit de beheerkant van 

monumentenzorg maar niet vanuit de cultuurkant. 
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4.9.6.Vandalisme 

Er zijn in de gemeente Breda geen aparte acties ondernomen tegen 

bronsdiefstal. Een paar jaar terug was er een klein brons werkje 

weggenomen, maar verder valt het nog mee. Wat wij doen is het werk beter 

kunnen laten bevestigen of beveiligen tegen diefstal.  

Je kunt het nooit voorkomen. We zijn er heel alert op en we letten op het 

onderhoud en of het nog goed bevestigd is. Het verankeren is gebeurd waar 

dat nodig was, maar de meeste beelden zijn verankerd geplaatst. Voor één 

werk is een mal gemaakt voor het herstel.  

Als er een calamiteit is met een werk is, komt er vanuit de mensen die het 

beheer doen een onderhoudsplan. Dit is een meerjarenplan waarin de staat 

van het werk en de onderhoudsvereisten en plannen worden bijgehouden. 

Het brons wordt bijvoorbeeld één keer om de zoveel tijd in de was gezet. Zo 

doen wij per kunstwerk wat er nodig is. De kunst is om zo min mogelijk 

onderhoud te hoeven plegen in de openbare ruimte. Dit stemmen wij af met 

onze afdeling die het beheer doet. 

de gemeente Breda heeft op het moment niet veel vandalisme. Dit uit zich 

met graffiti op plekken met veel hangjongeren, dit is het eigenlijk 

voornamelijk. Gelukkig blijft dat een beetje binnen de perken. Als we dat 

allemaal regelmatig zouden moeten laten opknappen zou het onderhoud 

veel moeilijker worden. 

4.9.7.Budget 

Er is geen vrij budget voor kunst in de openbare ruimte. de gemeente Breda 

werkt met de percentageregeling. 1,5% van de bouwsom van openbare 

gebouwen is bedoeld voor kunst in de openbare ruimte. Bij grotere 

multifunctionele accommodaties is dat meer dan bij de aanbouw van een 

vleugel voor een basisschool. Het beheer gaat mee in het beheer van alle 

sierende elementen. Er is geen jaarlijks budget voor het beheer van kunst in 

de openbare ruimte maar er wordt een jaarprogramma opgesteld. De dingen 

die moeten gebeuren voor het onderhoud van de kunst spreken we daarin 

met elkaar af. Voor dagelijks onderhoud is er een budget beschikbaar. 

Er wordt, bij sommige projecten die daartoe geschikt zijn, geprobeerd aan 

fondswerving te doen. Dat ligt vaak bij de kunstenaar, want hij kan dat beter 

aanvragen dan de gemeente. Het verkrijgen van subsidies en fondswerving 

wordt steeds moeilijker, want er zijn ook steeds minder fondsen. Bij grotere 

fondsen is het heel lastig om als gemeente aanspraak hierop te maken. Wij 

onderzoeken wel altijd de mogelijkheden om een subsidie of een fonds aan 

te spreken. 

4.9.8.Burgers 

de gemeente Breda werkt niet met adoptieouders, maar we werken wel een 

soort buurtpreventie achtige activiteiten. Bij een grote multifunctionele 

accommodatie worden poortwachters neergezet. Het wordt dan al door de 

buurt geadopteerd en wordt er goed opgelet wat eromheen gebeurd. Er 

wordt actief op gereageerd en burgers weten ons te vinden als er wat opvalt. 
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Op die plekken begint dat beleid te werken. Wij hebben geen actieve 

plannen om dit actief binnen onze bestuurslijn uit te breiden. Het meldpunt 

is heel breed en werkt heel snel in samenwerking met de juiste afdeling.  

4.9.9.Visie 

Er is geen collectieplan. Ik ben van mening dat de gemeente Breda niet echt 

een collectie hebben. Toen het aankoopbeleid stopte is hun stadscollectie 

overgedragen aan het Breda’s Museum. Ik kan me voorstellen dat zij een 

collectieplan hebben maar dat staat los van hun als gemeente. De gemeente 

Breda is hiermee mede gestopt vanwege financiële argumenten. Wat heb je 

nog als doel? Waar kan je het nog ophangen? Uiteindelijk is de collectie 

afgestoten om het meer tot zijn recht te laten komen. Met het cultuurbeleid 

wat de gemeente Breda nu heeft, worden 2 speerpunten gehanteerd; 

Beeldcultuur en erfgoed. 

 Erfgoed 

o Dat kan zijn: Wat was hier vroeger op deze locatie? 

 Beeldcultuur 

o Dat kan zijn: Laten we een huisstijl van deze locatie 

oppakken. 

Per opdracht wordt gekeken of we deze aansluiting kunnen vinden. Wij 

proberen de kunstenaars in Breda in het algemeen in de opdracht de kans te 

geven iets te doen in onze stad. Op sommige plekken zoekt de gemeente 

Breda echt naar het accentueren van een toegangsweg of herkenning van het 

gebruik van een gebouw. Het kan ook zijn dat het bedoeld is om iets in het 

gebouw te laten doen. Dat kan zijn dat kinderen in aanraking gebracht 

worden met kunst en de educatieve kant wordt meegenomen. Je moet er 

met de gebruiker iets uit kunnen halen. Kunst In de openbare ruimte moet 

een meerwaarde hebben voor de plek, een verfraaiing van de openbare 

ruimte of herkenning opleveren. Spelen of waarnemen op een school, 

verfraaiing in een park, alles is gerelateerd aan de locatie en het gebruik. 

4.10. Gemeente Leiden, Cor Klein      

4.10.1. Collectie 

Leiden heeft 77 objecten in de publieke ruimte staan, daarnaast zijn er 101 

muurgedichten van stichting Tegenbeeld. Dit zijn gedichten uit alle 

windstreken uit de wereld en zijn gekalligrafeerd op de muren. Hier verricht 

de gemeente het onderhoud van, omdat de gedichten vervagen. Om de 

zoveel jaar worden de gedichten opgekalefaterd. Hoe vaak dit gebeurd hangt 

af van de kleur, verf, ondergrond en of het aan de zon-, wind of regenkant is 

gekalligrafeerd. Sommige werken blijven lang mooi en andere hebben meer 

onderhoud nodig.  

4.10.2. Organisatie 

Vanuit de gemeente is het simpel, want samen met de Kunstwacht doet Cor 

Klein alles rondom de beelden in de openbare ruimte. De Kunstwacht 

schakelt hiernaast een specialistische restaurator als zij dit nodig achten. 

Eventuele meldingen van schade, graffiti en vandalisme wordt door een 
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medewerker van het groenbeheer aan mij gemeld of een burger e-mailt of 

belt met de gemeente. Dit wordt dan weer aan mij teruggekoppeld. 

4.10.3. Aankoop 

Momenteel doet de gemeente erg weinig aan aankoop, omdat er geen 

budget is. De laatste jaren hebben is er niks meer aangekocht. Een enkele 

keer wordt dit op burgerinitiatief gedaan, zoals de koffers die op diverse 

plekken staan in verband met de deportatie van de joodse Leidenaars. Ram 

Cartier heeft gedeeltelijk in Israël en in Nederland gewerkt en heeft op vijf 

verschillende plaatsen koffers geplaatst bij het joodse weeshuis, herensteeg, 

oudemolensteeg en het oude politiebureau. Deze koffers symboliseren het 

achterlaten van de koffen bij vertrek van de joodse Leidenaars en die nimmer 

meer terugkeerde. Dit project is twee jaar geleden en dat is onze laatste 

aankoop geweest. Hoewel dit wel op een burgerinitiatief is geweest om met 

een scholenproject aandacht te geven aan deze zwarte bladzijde van onze 

geschiedenis. Vanuit de Leidse scholen is de opdracht gegeven om een 

kunstwerk te ontwerpen. Wij zijn er niet bij betrokken maar we hebben het 

wel gesubsidieerd en het uiteindelijk overgenomen.  

We zijn nu bezig in park Matilo. In Matilo wordt een Romeins park ingericht 

en hier wordt kunstwerk neergezet. Ambtelijk is men aan het bedenken met 

de buurt in welke vorm dat zal worden gegoten. Want de we willen daar het 

verhaal van de Romeinen vertellen. Het korenmasker is daar opgegraven, er 

loopt daar een oud kanaal en er is het Castellum van Matilo. We willen daar 

niet alleen maar bordjes neerzetten, maar misschien iets met een app op de 

smartphone maar ook iets fysieks. De gemeente Leiden gaat een opdracht 

maken en daarin moeten die twee elementen in voorkomen, het verhaal 

vertellen over de Romeinen en de fysieke uiting. Dan wordt een advertentie 

geplaatst in een vaktijdschrift voor beeldende kunsten. Dan kunnen 

kunstenaars hierop inschrijven en gaat de gemeente Leiden met een 

selectiecommissie. Deze commissie bestaat uit een archeoloog, de gemeente 

voor het ontwerp, iemand van de afdeling cultuur en soms een 

buurtbewoner of de wijkvereniging. Zij gaan de aanvragen beoordelen. Er 

worden drie kunstenaars uitgenodigd om er een ontwerp voor te maken. 

Daar krijgen zij dan een bepaald bedrag voor. Hieruit wordt een eindselectie 

van één of twee kunstenaars uit gekozen. Het kiezen van twee kunstenaars 

gebeurt wanneer de gemeente twee verschillende opdrachten heeft. Het 

gebeurt niet vaak dat er een aankoop wordt gedaan.  

De percentageregeling ing is al jaren geleden afgeschaft en er is dus geen 

budget voor het aankopen van nieuwe objecten. Dit is wel enigszins jammer 

aangezien Leiden zich profileert als stad van kennis en cultuur. Wat de 

gemeente wel gaat doen is werken met korte projecten. Tijdens de zomer 

van 2012 werd bijvoorbeeld, op de Hooglandse kerk voor het oude weeshuis, 

een tijdelijke beeldententoonstelling gepresenteerd, zoals bij het Haagse 

Voorhout. Er is veel via de nieuwe media gedaan om discussies uit te lokken 

over de nieuwe cultuurnota. Hier is een groepje uit gevloeid en is een 

initiatief voortgekomen. Dit initiatief geeft jonge kunstenaars de opdracht t 

om uit al bestaand werk tien beelden neer te zetten. Zulke projecten zijn 
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volgens mij de toekomst. Marijn Tinga bijvoorbeeld doet dit illegaal. Zij heeft 

de ‘Trafficosaurus’ bij het LUMC neergezet, ook dat is een kortlopend project. 

Ik ben van mening dat we meer toegaan naar het toewijzen van locaties in de 

stad die worden aangewezen om daar tijdelijk beeldende kunst neer te 

zetten. Een voorbeeld is om een fotoroute te maken ter ere van het 80-jarig 

bestaan van de Leidse amateurfotografenvereniging. Zij gaan een 

fototentoonstelling maken door de stad. We hebben in de Drie Oktoberstraat 

ook een tentoonstelling gehad vorig jaar rond Leidens Ontzet voor de 

Spanjaarden die in Leiden zijn gebleven. Tijdelijke beelden zijn de toekomst, 

vooral omdat de aanvraag van vergunningen voor beelden die tot drie 

maanden blijven staan makkelijker is. 

Bij een nieuw werk hebben stel ik niet veel randvoorwaarden. Het loopt 

allemaal via de normale vergunningen. Kwetsbaarheid is voor ons een groot 

punt. Het nieuwe werk moet niet het hele budget gaan opslokken. Het werk 

moet dan ook duurzaam zijn. Door de buurt bij het ontwikkelingsproces te 

betrekken probeer ik weerstand bij de bewoners te voorkomen.  

Veel van onze werken staan al jaren in de openbare ruimte. Onze visie op 

onze collectie is dat het moet samengaan met waar de stad zich mee 

profileert, stad van cultuur en kennis. Een voorbeeld hiervan is de nog te 

realiseren beeldenroute die kennis als thema heeft. Deze beeldenroute moet 

de binnenstad en het Gorlaeuslab, TNO etc. verbinden.  

4.10.4. Vandalisme 

Het vredesmonument op de Garenmarkt is een beeld dat veel heeft geleden 

onder vandalisme. In de tijd van de gulden werd wekelijks rond de 800 

gulden aan schade aangericht.. Dit werd tee gek worden en zijn we gaan 

kijken naar herplaatsing. Er werd een plek gevonden in de kruidentuin van 

het kasteel van Oudpoelgeest. Hierover hebben burgers rond de 10 jaar 

geprocedeerd, want zij vonden het beeld niet passen in de kruidentuin. 

Uiteindelijk is het beeld vernietigd.  

Een set beeldjes van Barry Holslag bij een winkelcentrum in de Merenwijk 

heeft wel een succesvolle herplaatsing ondervonden. De initiële set bestond 

uit vier grote zuilen met beeldjes en een beeldje wat laag stond. Hiervan is de 

kop opnieuw gemaakt, is het op een hogere zuil geplaatst en heeft het een 

andere locatie gekregen op het plein.  

Een ander voorbeeld is het beeld van vier mannetjes bij Molen de Put. Deze 

zijn tien jaar geleden in de singel belandt. Dit is vermoedelijk gedaan omdat 

de beelden omstreden waren. De beeldjes stonden symbool voor de 

Nederlandse soldaten die hadden geparticipeerd aan de politionele acties in 

wat wij nu Indonesië noemen.  

Graffiti is eigenlijk geen issue bij de muurgedichten. De meeste hangen hoog 

genoeg op de gevels. Daarnaast is het misschien een zekere mate van respect 

van de graffiti-spuiters voor deze manier van muurkunst. Alle objecten zijn 

behandeld met een anti-graffiti coating. De koffers van Ram Cartier waren 

zelfs behandeld met een coating voorzien van een extra nanolaag. Het 
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duurde helaas erg lang voordat deze coating was uitgehard en het bleef dus 

lang vlekkerig.  

Waar we wel zorgen om maken zijn de bronzen beelden. Hier zijn we dan ook 

proactief mee bezig. Hoewel er tot nu toe nooit een probleem is geweest 

met de bronzen beelden. 

4.10.5. Budget 

Het is voor ons lastig om nieuw werk aan te kopen, onder andere omdat we 

een aankoopbudget hebben van  0. Bij grote fondsen zoals het 

Mondriaanfonds kan de gemeente Leiden niet bij aankloppen, hooguit voor 

een gedeelte van het aankoopbedrag. Maar dit betekent niet dat er niets 

wordt bijgeplaatst. Er wordt veel gedaan vanuit de burger zelf. Wij zijn dan 

niet meer de opdrachtgever, maar de subsidieverlener. Ongeveer één keer 

per jaar is er wel een kleinschalig burgerinitiatief. Hieraan moet je denken 

aan iets van rond de €1000. 

Van deze beelden doen wij vaak ook het onderhoud. Hiervoor hebben wij 

een budget van €35.000. Hiervan worden alle kunstwerken geschouwd door 

de Kunstwacht en eventjes in het sop gezet, om dit even oneerbiedig te 

zeggen. Bij groter onderhoud wordt bepaald wat prioriteit heeft, want ook de 

grotere restauraties gaan uit dit budget. Ik kan dan wel opsparen vanuit het 

ene jaar en dit dan weer uitgeven in het andere. In hoge nood kan hier een 

krediet voor worden verstrekt. 

4.10.6. Burgers 

De burgers van Leiden zeer enthousiast. Bij een project in Roomburg 

bijvoorbeeld is het makkelijk om de burgers te betrekken, omdat het een 

jonge wijk is. Door de buurt bij het ontwikkelingsproces te betrekken 

voorkomt men weerstand bij de bewoners.  

Daarnaast heeft de gemeente Leiden een Stadslab waaraan 400 burgers 

participeren. Uit het Stadslab is het Singelpark voortgekomen. Een voorbeeld 

van de betrokkenheid van de burgers is het feit dat de zaal vol zat tijdens de 

presentatie van de nieuwe cultuurnota. Daarnaast komen de burgers 

ongeveer één keer per jaar met een initiatief.  

4.11. Gemeente Eindhoven, Johan van der Boom 

4.11.1. Collectie 

De collectie van de gemeente Eindhoven bestaat uit ongeveer 250 werken 

die zeer verschillend in aard zijn. De ‘Flying Pins’ zijn een van de modernere 

en grotere werken. Hiernaast zijn ook de klassieke vormen aanwezig zoals 

kleine bronzen beeldjes.  

Hoewel er geen doel of visie opgesteld is, hebben veel objecten een 

connectie met het imago van Eindhoven: Lichtstad. Deze connectie is terug te 

vinden doordat de objecten meer moderne, hoogwaardige, technologische 

materialen bevatten en minder vervaardigd worden uit de traditionele 

materialen. De algehele conditie is wel goed te noemen.  
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Er zijn kortlopende kunstprojecten, zoals GLOW. Tijdens deze week zijn 

allerlei lichtobjecten een week lang te zien. Dit festival trekt 

honderdduizenden mensen, zelfs tijdens het slechte novemberweer. 

4.11.2. Organisatie 

Er zijn twee ambtenaren betrokken bij de collectie en beiden zijn 

eindverantwoordelijk voor hun deel. De onderlinge taakverdeling is 

opgesplitst in twee taken. De eerste taak is het beheer en onderhoud van de 

collectie en alle werkzaamheden die hierbij van toepassing komen. De 

tweede taak is de inhoudelijke kant; hier wordt gekeken naar nieuwe 

werken. Op de afdeling stedenbouw wordt nagedacht over nieuwe plekken 

voor objecten. Er is een projectleider “licht” en hij bedenkt ook af en toe 

objecten voor de openbare ruimte. De afdeling ORVM (Openbare ruimte, 

verkeer en milieu) verzorgt de budgetten.  

Naast deze interne actoren zijn er ook externe actoren betrokken bij het 

proces van beheren en behouden van de objecten in de openbare ruimte. De 

Kunstwacht uit Delft en Binder Art Services uit Haarlem zijn in Eindhoven de 

externe partners. Zij onderhouden ongeveer de helft van de objecten. De 

Kunstwacht doet het reguliere onderhoud, doen een schouwing maar 

hebben ook een website gebouwd. Zij adviseren ons indien nodig. Binder Art 

is gespecialiseerd in brons en zij hebben een eigen hoogwerker dus zij doen 

ook de grote werken. Zij zijn tevens sterk in het verstevigen en beveiligen van 

brons. 

De objecten staan in een Excel bestand en de website van de Kunstwacht 

wordt actueel gehouden. Er is een oud archief waarin een voorganger met 

behulp van allerlei documentatie informatie over de collectie heeft 

bijgehouden. Dit archief stamt uit de tijd dat we een beheerder hadden voor 

de objecten. Destijds voerde we een actiever beleid. 

4.11.3. Aankoop 

Er is geen algehele visie op de collectie. Per keer bekijken we waar het object 

aan moet voldoen. Momenteel is er ook geen budget voor nieuwe 

opdrachten. Soms wordt binnen een planontwikkeling een budget 

gereserveerd. Als er criteria zijn voor een nieuw object, zijn dat hele 

algemene criteria zoals artistieke kwaliteit en het aansluiten op de omgeving. 

Er wordt hierover nu bewuster nagedacht dan voorheen, maar een algemene 

richtlijn is nog niet uitgekristalliseerd. Dit willen we wel graag. De laatste 

jaren heeft de gemeente Eindhoven geen nieuw werk aangekocht of 

opdracht voor gegeven. Nieuwe werken werden vanuit de burgers aan de 

gemeente Eindhoven gegeven. Je kunt niet zomaar nee zeggen als gemeente 

tegen een gift vanuit burgers. Een goed voorbeeld van een dergelijk gift is 

een karikatuur van Van Gogh. Er is hier het verzoek gedaan om dit dan door 

de gemeente Eindhoven te laten onderhouden. De overeenkomst met de 

betrokken stichting is om het object na tien jaar te bekijken. Dan wordt 

besloten of het wordt behouden of niet. Dit is voor het eerst dat zulke 

afspraken op papier zijn gezet door ons.  
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Bij nieuw werk zijn enkele randvoorwaarden, al dan niet impliciet 

geformuleerd. Het werk moet vandalismebestendig zijn, passen binnen het 

gebied en er is een toets bij het aanvragen van de vergunning. Nieuwe 

objecten willen we bij voorkeur niet in brons en anders is de eis gesteld dat 

het object goed verankerd kan worden. Dit met het oog op het voorkomen 

van bronsdiefstal.  

We werken niet met een vaste kunstcommissie. Ad hoc wordt een commissie 

samengesteld. Soms wordt de BKKC, een provinciale instelling, ingeschakeld. 

Dan zijn wij een onderdeel van de kunstcommissie. De gemeente besteedt 

steeds meer uit. Dit doen we omdat wij de capaciteiten niet in huis hebben 

voor zulke specifieke projecten. 

4.11.4. Vandalisme 

Er zijn twaalf bronzen beelden onbevoegd weggehaald. Het is in een 

tijdsbestek van één jaar gebeurd. Het is eind 2009 gestart en begin 2011 is 

het gestopt. Het waren hele verschillende beelden, van modern tot klassiek. 

Zolang het materiaal wat opleverde en het beeld handzaam genoeg was, 

werd het gestolen. De beelden zijn tot op heden niet teruggevonden, maar 

gelukkig waren de beelden wel verzekerd. Van het verzekeringsgeld konden 

de beelden opnieuw worden vervaardigd. 

De kunstenaars zijn benaderd of zij hetzelfde beeld weer wilde maken. Eén 

object is vervangen door een beeld wat in de opslag stond. Dit is met de 

buurt overgelegd. Een kunstenares was overleden. De erfgenamen wilden 

geen kopie, dus is er een heel nieuw beeld vervaardigd. Beelden zoals die van 

Anton Phillips of Fred Phillips werden niet meegenomen. 

Voor het verwijderen van graffiti is een extern bedrijf ingehuurd. Alles wat 

eigendom is van de gemeente Eindhoven, binnen ‘de ring’, wordt door dit 

bedrijf graffiti-vrij gehouden. Deze ring is iets ruimer dan het centrumgebied. 

De raad heeft er voor gekozen om dit stickervrij en graffiti-vrij te houden. Als 

er buiten de ring iets is, wordt een verzoek ingediend tot schoonmaken. 

Verder worden er weinig objecten kapot worden gemaakt door de jeugd. 

Soms wordt een beeld aangekleed met feesten zoals Koninginnedag. Maar 

dit ervaren wij juist als positief, omdat dit blijk geeft dat het beeld leeft in de 

buurt.  

4.11.5. Budget 

Onderhoud wordt binnen het budget uitgevoerd. Het gevaar sluipt in het 

grote onderhoud, dit kan het budget overschrijden. Drie jaar geleden was het 

budget €63.000 en het is in drie jaar tijd met €30.000 verhoogd naar €93.000 

voor onderhoud. Als er veel groot onderhoud plaats vindt lukt het niet om 

binnen budget te blijven. Dan moeten alternatieve middelen aangesproken 

worden. Deze alternatieve middelen kunnen andere budgetten zijn bij de 

afdeling ORVM (openbare ruimte, verkeer en milieu). Daar zit een 

programmaleider die het budget toekent en die heeft soms een budget om 

het grotere werk uit te laten voeren. In sommige gevallen zijn er sponsors, 

maar het gevaar van sponsorgelden is dat sponsoren zich te veel 
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zeggenschap kunnen toe-eigenen. De gemeente wil zelf zoveel mogelijk 

zeggenschap behouden. 

Door ervaringen uit het verleden worden nu steeds meer afspraken 

vastgelegd op papier. Per object is dat heel specifiek. Enkele jaren geleden 

hebben we een object in een kanaal gekregen. Hierin zaten veel bewegende 

delen zoals hydrauliek en elektriciteit. Daarvan wilden we weten hoe het 

werkte en wie het heeft gemaakt. Er is een klein en onbenoemd budget 

beschikbaar voor het laten vervaardigen van schetsontwerpen indien dit 

nodig zou blijken. 

4.11.6. Afstoten 

Als het onderhoud kostbaar wordt, dan wordt er voor dit specifieke geval een 

beslissing gemaakt. Dit doen de ambtenaren in overleg met politiek, 

kunstenaar en de buurt. Veel ervaring is hier niet mee. Er was ooit een beeld 

wat de gemeente had gekregen van een kerk, maar dit was in slechte staat. 

De buurt wilde het beeldje toch graag behouden. Toen is er naar 

mogelijkheden gekeken om toch het beeldje weer in goede staat te brengen. 

Als een bronzen beeld wordt gestolen en het kan niet herplaatst worden dan 

kan men zich afvragen of het dan niet een kans is om een compleet ander 

beeld neer te zetten of helemaal geen beeld. Dat is een passieve vorm van 

afstoten. 

4.11.7. Burgers 

Er is een algemeen meldpunt waar bezorgde burgers de gemeente kunnen 

tippen over eventuele nodig onderhoud. Burgers worden soms in een 

beginstadium meegenomen door het organiseren van bijeenkomsten. Eén 

keer hebben burgers bezwaar gemaakt en toen werd het object niet 

geplaatst. De burgers vreesden dat het een hangplek zou worden voor 

jongeren. Kunst in de openbare ruimt wordt vervaardigd om de buurt een 

beter aanzien te geven. Vooralsnog staat dit object in de opslag.  

4.12 Boudewijn Steenpoorte 

Ik ben hoofd van de afdeling financiën en ik houd me bezig met de 

begrotingskant van kunst in de openbare ruimte. Elke afdeling heeft een 

eigen adviseur die zich bemoeit met de financiën. En in het geval van kunst in 

de openbare ruimte hebben we te maken de afdelingen WZ en OW en dus 

ook twee adviseurs. Voor dit onderwerp kan ik de systematiek uitleggen hoe 

we zorgen dat de kosten betaalt kunnen worden vanuit het budget.  

Waar is het huidige beleid op gebaseerd en hoe ziet dit eruit? 

Er is geen sprake van beleid. We hebben in dit geval een tweetal budgetten. 

In het ene geval een beleidsmatig deel van kunst en cultuur. Daar is Chantal 

Stuart voor verantwoordelijk als budgethouder. Dat is een bedrag van 12.000 

euro voor het beleidmatige stuk wat zij kunnen besteden. Daarnaast is er een 

deel beschikbaar voor de uren. Als ik dat zo inschat hebben ze 200, 250 

vanuit WZ en een klein gedeelte voor RBL beschikbaar is voor beeldende 

kunsten. De 12.000 euro en het aantal uren zijn twee aparte dingen. Het ene 
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betreft de formatie waaruit de afdeling en kijkt vanuit een prestatieplan, we 

besteden aan dit onderwerp zoveel uur aan het beleidsmatige deel. Dit zijn 

waarschijnlijk de uren van Chantal (afdeling WZ red.).  

Daarnaast heb je een budget dat voor onderhoud beschikbaar is, het 

repareren, schoonmaken en klein onderhoud op de locatie. Dit budget is 

16.000 euro per jaar waar Gerco (afdeling OW red.) verantwoordelijk voor is. 

Die heeft hier 125 uren beschikbaar voor het hele jaar. Voor OW is het 

praktisch, die rijden buiten rond en die constateren de problemen. Dat wordt 

dan door hun ingepland en uitgevoerd. En als er iets kapot is, neem ik aan 

dat er dan contact wordt opgenomen met afdeling WZ. 

Als ik verder kijk, zie ik een reserve van €60.000. Dit is bedoelt om eenmalig 

een kunstwerk aan te schaffen dan wel te vervangen door de afdeling WZ, 

maar OW kan hier ook over beschikken. 

Als we terugkijken over hoeveel geld er is uitgegeven in de afgelopen jaren, 

dan constateer ik dat er relatief weinig is gebeurd op dat vlak. De afgelopen 5 

jaar, is er het ene jaar wat meer dan het andere uitgegeven. Maar het is niet 

echt actief. 

Dat is dan het financiële stuk, voor zover ik een hier beeld bij heb. Het 

beleidsmatige deel ligt bij de budgethouder en deze weet welke doelen 

gerealiseerd moeten worden en aan welk beleid feitelijk invulling aan moet 

worden gegeven. De raad heeft een beleidskader via de begroting aan de 

hand van een paar prestaties. Dat is dan in de sfeer dat beeldende kunsten in 

de openbare ruimte aanwezig moet zijn; archeologische locaties aan te 

merken (traproute, waar je de archeologische locaties op de fiets kan 

bezoeken) en dat op bepaalde plaatsen bepaalde kunstwerken staan die 

linken aan historische gebeurtenissen.  

Afdeling RBL heeft formatief een aantal uren ingerekend omdat ze betrokken 

zijn geweest bij het ontwikkelen van de Traproute en de hierbij behorende 

kunstwerken, waar onder het Pixelkunstwerk. Dit laatste is een kwetsbaar 

stuk. Hierin is veel tijd gaan zitten om het te ontwikkelen en te onderhouden. 

Het verbaast me dat het nog niet is overgedragen, maar vanwege de staat 

van onderhoud was er gedoe over omdat het zo kwetsbaar is. Je kunt je 

afvragen of het handig is om zo’n kwetsbaar kunstwerk op zo’n afgelegen 

plek te zetten. 

In de begroting staat een stuk over de doelstelling, in het programma vitaal. 

Hierin zijn ook deelprogramma’s over o.a. kunst, cultuur en sport. Hierin 

staan ook de doelstellingen en deze worden getoetst aan de 

leefbaarheidsmonitor die tweejaarlijks wordt gehouden. Er is een streven om 

het aantal kunstwerken op 58 te houden. Dit wijst meer op een beheerskant 

van de werken. Hier staat verder een algemeen bedrag over kunst, cultuur en 

sport waar 6 miljoen euro aan wordt uitgegeven. Maar dit zegt weinig over 

het geheel. Er is een beheerplan waarin is vastgesteld waarin het beleid is 

vastgelegd van het behoud van de collectie. Maar verdere ambities zie je hier 

niet in terug. Als deze er wel waren zijn dezer niet verwoord. Als je in de 

begroting leest, lijkt het alsof wanneer de kunstwerken in stand blijven 
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behouden, iedereen tevreden is. Dat ene kunstwerk, in Castellum is wel iets 

waar een ambitie in zit. 

De contracten die afgesloten zijn met de kunstenaars, houden in dat de 

kunstwerken ten allen tijden dienen te worden gerepareerd voor onbepaalde 

duur. Dat is een risico, want op een bepaald moment worden de werken 

ouder en de hoeveelheid geld is gelimiteerd. Je kan kijken of je hier naar de 

aard van het contract te kijken. Om iets op een anders op die plek te zetten, 

misschien is het mogelijk om dit met crowdfunden te doen, als genoeg wordt 

gewaardeerd door de gemeenschap. 
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5. Verwijdering en vernietiging Notitie VNG  
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6. Ringmodel VNG 
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7. Verklarende woordenlijst 

Actoren 

De betrokkenen (personen, organisaties en instanties).   

Ambtenaar   

Functionaris bij een door de overheid beheerde dienst. 

Assessment  

Een assessment is het systematisch verzamelen en het beoordelen 

van informatie.  

Bode 

Medewerker in dienst van een overheidsinstelling en is 

verantwoordelijk voor verschillende logistieke werkzaamheden. 

Burger  

Inwoner van een gemeente of staat die burgerrechten geniet.  

Casestudie  

Een casestudie is een onderzoeksmethode waarbij één of een groep 

onderzoeksonderwerp(en) indringend en uitvoerig onderzocht 

worden. 

Collectie 

Een groep objecten die bijeen zijn verzameld met de bedoeling om 

een eenheid te vormen. 

Collectiemanagement 

Het strategisch inzetten van mensen en middelen om de collectie 

optimaal te gebruiken, behouden en ontwikkelen.  

Database  

Een database is een verzameling gegevens waarbij de gegevens 

georganiseerd zijn en de presentatie dynamisch benaderbaar is.  

Eénprocent-regel of Percentageregeling  

De percentageregeling voor beeldende kunst geeft aan dat bij 

nieuwbouw, verbouw of koop van overheidsgebouwen een bepaald 

percentage zal worden gebruikt voor kunst in de openbare ruimte. 

eGov  

Provinciaal ICT-bedrijf voor Oost-Vlaamse lokale besturen, 

organisaties en instellingen.  

Excel  

Programma van Microsoft voor het maken van spreadsheets  

ICN  

Instituut Collectie Nederland. Per 1 januari 2011 is het ICN gefuseerd 

met het RCE. Het ICN was een overheidsinstelling die zorg droeg 

voor het beheer en behoud van roerend cultureel erfgoed.  

ICOM 

International Council Of Museums. Globaal overkoepelend 

kennisinstituut voor de museumsector. 

Standaard 

Een document, waarin specificaties staan beschreven die zijn 

vastgesteld door een erkend lichaam. 
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Werkmethode 

Een combinatie van procedures en protocollen die worden 

uitgevoerd wanneer dat nodig is.   

LCM  

Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten is een 

samenwerkingsverband van Nederlandse provinciale consulenten  

LinkedIn  

Snel groeiende sociale netwerksite voor loopbaangerichte contacten. 

Procedure 

Officiële beschrijving van uit te voeren handelingen, waarbij de 

handelingen mogelijkerwijs af kunnen wijken van de beschreven 

(chronologische) volgorde. 

Protocol 

Officiële beschrijving van uit te voeren handelingen, waarbij de 

handelingen precies volgens de beschreven (chronologische) 

volgorde dienen te worden uitgevoerd.  

Stichting Mondriaan 

De Mondriaan stichting en Fonds BKVB (Fonds voor Beeldende 

Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst) vormen vanaf januari 2012 

Stichting Mondriaan. Deze stichting is een publiek stimuleringsfonds 

voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. 

NAW-gegevens 

Gegevens over naam, adres en woonplaats.  

Ontsluiten 

Toegankelijk maken van informatie  

Product-factsheets  

Een document waarin belangrijke informatie, zoals de 

ingrediëntenlijst en de gebruikersinstructie van een product zijn 

vermeld.   

RCE  

Rijksdienst Cultureel Erfgoed is een kennisinstituut voor de 

cultuursector. Hiernaast voeren zij ook bepaalde wetten uit en 

verlenen zij cultuurgerelateerde subsidies.  

Restaureren  

Restauratie is het geheel van handelingen aan een beschadigd of 

gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te 

brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand.  

User Generated  Art  

UGA is een kunststroming waarbij het publiek of de bezoeker onder 

leiding van een kunstenaar bepaalt hoe het kunstwerk er uit zal zien.  

User Generated  Content  

UGC is gepubliceerde informatie van een onbetaalde kracht.  

VNG  

De Vereniging Nederlandse Gemeenten is een besloten vereniging 

en biedt een platform voor opinieverrijking en vernieuwing. 

Hiernaast behartigt zij de belangen van haar leden.  
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