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inleiDing

Omtrent Kunstwegen (www.kunstwegen.org) is er eind 2008 op initiatief van de 
gemeente Hardenberg een overleg in gang gezet dat als oogmerk heeft het beheer, 
behoud, organisatie, presentatie en artistieke voortgang aan de Nederlandse zijde 
van dit hoogwaardige kunst- en cultuurproject voor de toekomst zeker te stellen. 
Behalve de gemeente Hardenberg nemen ook de andere drie Vechtdalgemeenten, 
te weten, Dalfsen, Ommen en Zwolle deel aan dit overleg. De Vechtdalgemeenten 
vroegen Kunst & Cultuur Overijssel (KCO) daarbij om ondersteuning en advies. 

Sinds 2001 participeren de Vechtdalgemeenten samen met de Duitse partners 
Landkreis Grafschaft Bentheim en Stadt Nordhorn in het landsgrensoverschrijdende 
project. Kunstwegen wordt wel een van de aantrekkelijkste openluchtmusea in  
Europa genoemd en bestaat uit 64 hedendaagse kunstwerken, die in een route van 
132 kilometer tussen Zwolle en Nordhorn (D) in het stroomgebied van de Overijs-
selse Vecht zijn geplaatst. De kunstwerken zijn van de hand van gerenommeerde 
kunstenaars uit binnen- en buitenland en zijn vaak speciaal voor een daartoe gese-
lecteerde locatie gemaakt. Kunstwegen als geheel verbindt de landschappelijke mor-
fologie en typologie van het Vechtdal met de geschiedenis en levende cultuur van 
het gebied. Het project vormt daarmee een hoogwaardig cultuurtoeristisch aanbod, 
waarmee het Vechtdal zich grensoverschrijdend kan onderscheiden. 

Door het uitblijven van ontwikkelingen na 2001 aan Nederlandse zijde, wordt de 
potentie van dit aanbod echter niet optimaal uitgenut. De Stichting Kunstwegen 
waarbij de Vechtdalgemeenten beheer, behoud, presentatie en artistiek inhoude-
lijke ontwikkelingen van het project tot op heden hebben ondergebracht, is door 
verschillende omstandigheden niet in staat gebleken het hiervoor benodigde elan 
en daadkracht te ontwikkelen. Behalve dat Kunstwegen hierdoor aan Nederlandse 
zijde een dode letter dreigt te worden en achterblijft bij de levendige ontwikkelin-
gen aan Duitse zijde, komt als gevolg hiervan op korte termijn ook de continuïteit 
van de huidige grensoverschrijdende subsidiering in gevaar. Deze subsidies konden 
tot op heden worden gerealiseerd door participatie in EWIV, een economische 
bedrijfsvorm voor grensoverschrijdende activiteiten. De zaakwaarnemer van EWIV, 
Ronald Nagtigäller, heeft de Vechtdalgemeenten in het voorjaar 2008 laten weten 
dat het uitblijven van nieuwe initiatieven aan Nederlandse zijde, het einde inhoudt 
van de lopende Europese subsidiestromen. 

Terzelfder tijd presenteerde Nachtigäller als artistiek leider van Kunstwegen op  
het Duits grondgebied, een visie op een structurele uitbreiding van het open-
luchtmuseum aldaar. Met dit plan getiteld RAUMsichten-RUIMTEvisies, verlengt 
Nachtigäller het Duitse traject tot aan de bron van de Vecht. Inmiddels zijn in dit 
verband nieuwe kunstopdrachten verleend aan een Nederlandse en een Duitse 
kunstenaar. Een select internationaal gezelschap van toonaangevend curatoren 
bereidt aanvullende opdrachten aan talentvolle en gerenommeerde kunstenaars 
voor. Met dit uitbreidingsplan dat in de loop van 2010 gerealiseerd gaat worden, 
springt het onderscheid tussen het Duitse en Nederlandse elan waarmee 
Kunstwegen wordt doorontwikkeld en als toonaangevend project geprofileerd, 
nog eens extra in het oog. 

Nuchterheid gebiedt te constateren, dat de organisatorische situatie in Nederland 
verschilt van die in Duitsland, met gevolgen voor de slagvaardigheid aan Neder-
landse zijde. Terwijl Kunstwegen aan Duitse zijde zich afspeelt binnen de Landkreis 
Bentheim en Stadt Nordhorn en de artistiek leider tot voor kort directeur was van 
museum Städtische Galerie aldaar (en zodoende een natuurlijk mandaat van de 
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gemeente heeft), speelt Kunstwegen zich aan Nederlandse zijde af op het grondge-
bied van de vier gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Zwolle. Voeg aan de 
noodzakelijke, maar complexe organisatie van intergemeentelijke samenwerking 
het beperkte resultaatvermogen van de Stichting Kunstwegen toe, en het wordt 
enigszins duidelijk hoe het project in het Nederlandse Vechtdal organisatorisch in 
de huidige statische toestand is geraakt. 

In het najaar van 2008 is er een begin gemaakt met het keren van het tij door het 
enthousiasme waarmee de wethouders van de vier Vechtdalgemeenten de handen 
ineen hebben geslagen om de toekomst van Kunstwegen te bespreken. Dit was  
het begin van een gezamenlijk gedragen proces dat tot doel heeft Kunstwegen 
in Nederland vlot te trekken. De Provincie Overijssel waardeert dit proces in de 
persoon van Gedeputeerde voor Cultuur, Europa en Stedelijke netwerken Dick 
Buursink vooralsnog als toeschouwer. Op verzoek van de Vechtdalgemeenten 
participeerde KCO als ondersteuner en ad-hoc adviseur op het gebied van zowel 
organisatorische, zakelijke als artistiek inhoudelijke aspecten die nodig zijn voor 
een doorontwikkeling van het belangwekkende kunst- en cultuurproject.

Uit de besprekingen van de vier gemeenten is een beeld naar voren gekomen 
waarin voldoende draagvlak is om, op voorwaarde van effectiever optreden, 
Kunstwegen aan Nederlandse zijde weer op de rails te zetten. Deze voorwaarden 
betreffen vooraleerst de bedrijfsmatige en organisatorische beheerstructuur van 
Kunstwegen. Samenwerking in de EWIV en een adequate beheervorm aan Neder-
landse zijde behoren daartoe. Voorts dient een kader geschetst te worden voor de 
uitwerking van een artistiek-inhoudelijke visie op een gebiedsgerichte ontwikke-
ling van kunst- en cultuurprojecten. De inbedding in lopende initiatieven waarmee 
de cultuurtoeristische en identiteitsbepalende potentie van Kunstwegen met het 
oog op de mogelijkheden van creatieve economie tot wasdom kunnen komen,  
is een volgend punt dat aandacht verdient. Tenslotte is het voor een doorstart zaak 
inzicht te krijgen in de begroting voor exploitatie. 

Kunstwegen - een nieuw elan voor kunst en cultuur in het Vechtdal is het resultaat 
van het proces waarin de genoemde randvoorwaarden in gezamenlijkheid zijn 
geformuleerd. Daarnaast is het een handreiking naar de wijze waarop deze rand-
voorwaarden kunnen worden gerealiseerd. Ieder hoofdstuk in dit document begint 
met een samenvatting van die handreiking. 
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BeDrijfsmatige en OrganisatOriscHe structuur Van Kunstwegen

Handreiking

•	 	Formaliseer	een	Stuurgroep	voor	een	overgangsperiode	van	twee	jaar	 
bestaande uit de vier Vechtdalgemeenten voor beheer en doorontwikkeling 
van Kunstwegen

•	 	De	Stuurgroep	bereidt	in	een	overgangsperiode	van	twee	jaar	de	vorming	 
van een stichting voor die de taken van de Stuurgroep overneemt 

•	 	Organiseer	een	klankbordgroep	bestaande	uit	relevante	partijen	en	 
maatschappelijke organisaties

•	 	Geef	een	onafhankelijke	professionele	organisatie	opdracht	tot	ondersteuning	
en uitvoering van de taken van de Stuurgroep/stichting en klankbordgroep

•	 	Zoek	in	samenwerking	met	deze	organisatie	een	gekwalificeerde	artistiek	
leider/curator 

•	 	Zet	in	op	transparantie	van	subsidierelaties,	vergaande	professionalisering	 
en open daarmee de deuren bij de provincie en landelijke fondsen

Kunstwegen heeft door zijn grensoverschrijdende karakter een bedrijfsvoering op 
twee schaalniveaus: het regionale schaalniveau van het Vechtdal en het Europese 
schaalniveau van de Euregio. Die laatste is geregeld in de EWIV, een economische 
bedrijfsvorm, waarin de financiële samenwerking en huishouding tussen  
Nederland en Duitsland georganiseerd is. Op regionaal niveau is de bedrijfsvoering 
tot op heden formeel bij de Stichting Kunstwegen ondergebracht. 

STIchTIng KUnSTwEgEn
De Stichting Kunstwegen vertegenwoordigt formeel gezien tot op heden namens 
de Vechtdalgemeenten en de Provincie Overijssel het Nederlandse belang in 
Europese bedrijfsvoering EWIV. Voor deze vertegenwoordiging ontving de Stichting 
Kunstwegen tot en met 2008 van de Vechtdalgemeenten jaarlijks een subsidie van 
in totaal € 12.500. Door het uitblijven van afdoende output zag de gemeente Om-
men in 2008 af van haar bijdrage. 

Met deze subsidie stelden de gemeenten hun aandeel en vertegenwoordiging in 
EWIV voor 50% zeker. Het andere deel ter hoogte van € 12.500 werd tot en met 
2008 jaarlijks door de Provincie Overijssel gematched. Het voordeel van deze con-
structie was, dat zij de bestuursrechtelijke hindernis wegnam voor gemeenten en 
provincie om in een bedrijfsvoering als EWIV te participeren. Via de Stichting  
Kunstwegen was zo tot en met 2008 het Nederlands belang in EWIV financieel en  
bestuurlijk gewaarborgd. Daartegenover stond de mogelijkheid om via EWIV  
toegang te hebben tot Europese geldstromen en gebruik te maken van de algemene 
inspanningen die vanuit EWIV worden gepleegd voor beheer, exploitatie en marketing. 

De Vechtdalgemeenten hebben tijdens de hernieuwde samenwerking vastgesteld dat 
deze constructie niet het verwachte resultaat heeft opgeleverd. Gebleken is, dat Stich-
ting Kunstwegen door verschillende oorzaken (met name de incongruentie tussen am-
bitieniveau van het project als geheel en de organisatorische, financiële en inhoudelijke 
slagvaardigheid van de Stichting), niet in staat is gebleken de noodzakelijke continuïteit 
en beoogde doorontwikkeling (financieel en inhoudelijk) van het project te realiseren. 
De Vechtdalgemeenten zijn daarom tot de conclusie gekomen, dat het beheer door 
Stichting Kunstwegen beëindigd moet worden. 
Uit een gesprek op met de voorzitter van de Stichting Kunstwegen, Jan van Lenteren,  
is gebleken dat de stichting hier niet onwelwillend tegenover staat. De gemeenten  
hebben hierop KCO gevraagd een nieuw organisatiemodel voor te stellen (zie hieronder). 
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EwIV
De Nederlandse en Duitse initiatiefnemers van Kunstwegen hebben bij het ontstaan 
van Kunstwegen in 2001 gekozen voor de bedrijfsvorm van de EWIV (Europäische 
Wirtschaftliche Interessen Vereinigung). De EWIV is een juridische bedrijfsecono-
mische constructie waarmee twee landen in Europees verband makkelijker zaken 
te kunnen doen. Tevens is het een geschikte bedrijfsvorm om grensoverschrijdende 
subsidies aan te kunnen spreken, met name zogeheten Interreg-subsidies via de 
Euregio. In het EWIV-bestuur is het Duitse belang vertegenwoordigd door Stadt 
Nordhorn en Landkreis Grafschaft Bentheim. 

EWIV is de centrale opdrachtgever voor alle activiteiten in het kader van  
Kunstwegen. EWIV ontvangt hiervoor van de Vechtdalgemeenten, de Provincie 
Overijssel, Stadt Nordhorn en Landkreis Grafschaft Bentheim jaarlijks een bijdrage 
van in totaal € 50.000 (Nederland € 25.000 en Duitsland € 25.000). Met dit geld 
worden algemeen beheer, organisatie en marketing van Kunstwegen gefinancierd. 

EwIV In dE ToEKoMST
Op dit moment is Roland Nachtigäller, in opdracht van het EWIV-bestuur, de  
feitelijke voorzitter van EWIV. Hij wil zijn taak op korte termijn neerleggen i.v.m. 
zijn nieuwe directeurschap van museum MartA te Herford. Zijn opvolger in de 
EWIV wordt Veronika Olbrich, de zojuist aangetreden directeur van de Städtische 
Galerie Nordhorn, die tevens leider wordt van Kunstwegen Duitsland.
Het overschrijven van de rechtspersonen vanuit de oude stichtingssituatie naar  
de nieuwe situatie m.b.t. EWIV, dient gelijktijdig te gebeuren in NL en D. Als de  
situatie in Nederland helder is, moet er contact gelegd worden met de EWIV  
voorzitter. Daarop volgt een vergadering met Kunstwegen Duitsland, Stichting  
Kunstwegen en KCO. De nieuwe situatie zal worden geformaliseerd bij de notaris. 
Hierna kan Nachtigäller zich terugtrekken en zal Veronika Olbich worden ingeschreven.
De situatie van Kunstwegen Nederland moet deze zomer inzichtelijk worden. 
Vervolgens zal gekeken moeten worden hoe de schulden van de gemeenten / 
provincie aan EWIV (€ 55.875) kunnen worden ingelost. Dit zijn officiële schulden 
die ingevorderd kunnen worden i.v.m. eerder vastgelegde afspraken. Nachtigäller 
geeft aan dat de provincie wellicht bereid is dit bedrag op zich te nemen, onder 
voorwaarde van een toekomstperspectief. Eén en ander moet uiterlijk 1 december 
2009 helder zijn. 
Voorts heeft Nachtigäller de wens en intentie uitgesproken om het grensoverschrij-
dend karakter van Kunstwegen te handhaven. Hij ziet het project Raumsichten  
als goede aanleiding voor een vernieuwde start. Het is daarom wenselijk dat 
Kunstwegen NL vanaf januari 2010 met een Nederlandse curator van start gaat.

oRgAnISATIEVooRSTEl
Vastgesteld is, dat de hiervoor genoemde stichtingsconstructie niet het verwachte 
resultaat heeft opgeleverd. Een nieuwe, door de gemeenten op te richten stichting, 
is op dit moment niet opportuun, maar welicht in een later stadium een geschikte 
organisatievorm. 

Er is nu een overgangssituatie, waarin de inzet van de Stuurgroep (met de directe 
betrokkenheid van de Vechtdalgemeenten als breekijzer) van belang is om  
Kunstwegen weer op de kaart te zetten. Juist het feit, dat de bestuurders van de 
vier gemeenten samenkomen, brengt vaart in de voortgang en ontwikkeling van 
Kunstwegen. Na de overgangsperiode van (naar verwachting) twee jaar, kan er  
een nieuwe stichting in het leven worden geroepen, vanuit de expertise en  
bevindingen van de overgangsperiode. De overgangsperiode dient om de  
Stuurgroep Kunstwegen in volle beweging te zetten.
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STUURgRoEp
In de overgangsperiode zien de taken en verantwoordelijkheden van de Stuur-
groep er als volgt uit. Na een periode van twee jaar neemt de Stuurgroep een 
besluit over de definitieve organisatievorm. 
In de Stuurgroep Kunstwegen nemen de vier Vechtdalgemeenten Dalfsen, Harden-
berg, Ommen en Zwolle zitting. De Stuurgroep fungeert als opdrachtgever van het 
project Kunstwegen aan Nederlandse zijde. Daarmee neemt de Stuurgroep de taken 
over van de Stichting Kunstwegen, te weten:

1.   Het beheren en ontwikkelen van het project Kunstwegen aan  
Nederlandse zijde; 

2.  Het realiseren van nieuwe projecten in het kader van Kunstwegen;
3.  Het werven van fondsen voor het realiseren van 1 en 2.

Om betrokkenheid van relevante partijen te waarborgen, vooral op het gebied van 
nieuwe kunst- en cultuurprojecten, toerisme, vrije tijd, ruimtelijke ontwikkelingen, 
streekcultuur en natuurbeheer, laat de Stuurgroep zich bijstaan door een klank-
bordgroep. Deze zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit vertegenwoordiging van de 
VVV’s, festival De Tuin der Lusten, Stichting Dianthus (streekproducten) Waterschap 
Velt en Vecht, Waterschap Groot Salland, de projectleider aan de Duitse zijde van  
Kunstwegen, het provinciale meerjarige gebiedsprogramma Ruimte voor de Vecht, 
Landschap Overijssel, G.O.B.T. en Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR).  
Deze klankbordgroep zou zijn functie behouden ten aanzien van de later te  
vormen stichting.

Binnen deze voorlopige organisatieopzet geeft de Stuurgroep bestaande uit de vier 
Vechtdalgemeenten, aan een onafhankelijke en op de desbetreffende gebieden 
kundige organisatie, opdracht voor algemene ondersteuning en uitvoering van 
taken op het niveau van beheer, organisatie en artistiek-inhoudelijke ontwikkeling. 
De organisatiestructuur wordt hierdoor aan Nederlands zijde dezelfde als die aan 
Duitse: een bestuurlijke poot bestaande uit de Stuurgroep, een adviserende poot 
bestaande uit de klankbordgroep en een uitvoerende poot bestaande uit professio-
nals op het gebied van organisatie, financiën, marketing en kunst- en cultuur. Deze 
gelijkwaardigheid met de wijze waarop Kunstwegen aan Duitse zijde aan de Duitse 
kant is georganiseerd, komt de eenheid, continuïteit en evenwichtigheid van het 
project ten goede.

De Stuurgroep vraagt aan de onafhankelijke organisatie die zij opdracht tot uit-
voering geeft, in deze rol het Nederlandse belang in EWIV te vertegenwoordigen. 
Op deze manier vervalt het bestuursrechtelijke bezwaar van een situatie waarin 
gemeenten in een bedrijfsvorm als EWIV participeren. Binnen de jaarbegroting van 
EWIV als overkoepelend bestuurlijk gremium voor het totale project Kunstwegen 
moeten voor de basis uitvoeringstaken (organisatie, financiën, promotie en artis-
tieke leiding) net zoals dat voor de Duitse zijde gebeurt, middelen gereserveerd 
worden. Ook dat komt een meer evenwichtige verhouding tussen het Duitse en het 
Nederlandse deel ten goede. 

De betrokken gemeenten zijn zich bewust van het feit dat dit nieuwe organisa-
tiemodel staat of valt bij een evenredige bijdrage in woord en daad. De Provincie 
Overijssel heeft mondeling toegezegd, wanneer de Vechtdalgemeenten de intentie 
uitspreken om een duurzame samenwerking met elkaar aan te gaan, provinciale 
middelen beschikbaar kunnen komen. 

01
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UITVoERIng
In het voorgestelde organisatiemodel, dat na twee jaar overgaat in een te vormen 
stichting, geeft de Stuurgroep aan een onafhankelijke professionele organisatie op-
dracht voor de uitvoering van haar taken. De gedachte daarachter is de volgende. 
Missie en profiel van het project Kunstwegen stellen excellente kwaliteit aan de top 
van het internationale hedendaagse segment kunst, cultuur en openbare ruimte 
in alles voorop. Dat vraagt om specifieke expertise op het gebied van organisatie, 
beheer, marketing en ontwikkeling en presentatie van kunst- en cultuurprojecten. 
Eerste prioriteit is dat de stuurgroep cq. de nieuwe stichting, dit herkent en be-
noemt en daaruit de conclusie trekt dat externe expertise op genoemde gebieden 
een belangrijke randvoorwaarde is om Kunstwegen aan Nederlandse zijde opnieuw 
op het oorspronkelijke kwaliteits- en ambitieniveau te brengen. Het gaandeweg 
wegvallen van dergelijke expertise is er een van de belangrijkste oorzaken van dat 
het project hier te lande in een impasse is geraakt. 

Kunstwegen heeft in alles de potentie om al gaandeweg een plek te verwerven 
in de landelijke culturele infrastructuur. De combinatie van geografische oriënta-
tie, een grensoverschrijdende route, streekeigenheid en hedendaagse kunst van 
het hoogste niveau, is daarbij een sterke troef. Kijken we naar de kenmerken van 
de landelijke culturele infrastructuur, dan zien we een optelsom van ingrijpende 
nieuwe ontwikkelingen die hoge eisen aan kunst- en cultuurinitiatieven stelt. De 
landelijke fondsen en Raad voor Cultuur vragen unaniem een helder besef van de 
eigen rol en functie van instellingen en initiatieven. Daarnaast constateren zij dat 
gevestigde taak- en rolverdeling verbreedt door de veranderende relatie tussen 
aanbieder en publiek, tussen verschillende soorten instellingen en tussen instelling 
en samenleving. Het aanbod wordt steeds groter, de concurrentie groeit. 

Om flexibel op al deze ontwikkelingen inclusief de toenemende internationalise-
ring, te kunnen anticiperen, wordt voortschrijdende professionalisering van orga-
nisaties en initiatieven door de potentiële landelijke subsidiënten van Kunstwegen 
noodzakelijk geacht. Niet alleen als het gaat om specifieke taken als ontwikkeling 
en presentatie van kunst- en cultuurprojecten, maar ook op het gebied van com-
municatie en marketing. In de landelijke setting moeten deze van hoog niveau zijn, 
naadloos passen bij het gekozen profiel en programma en aansluiten op nieuwe 
ontwikkelingen zoals voortschrijdende glocalisering, digitalisering, interdisciplinari-
teit en daarmee samenhangende mogelijkheden voor participatie en interactiviteit. 

De toekomst van Kunstwegen zal voor de financiering in belangrijke mate afhan-
kelijk zijn van de mate waarin het project aan Nederlandse zijde aansluiting zoekt 
het vigerende landelijke kunst- en cultuurbeleid. De uitvoering door een professio-
nele organisatie is daarbij een sine qua non. Zo’n organisatie beschikt niet alleen 
over de vereiste kennis, kunde en ervaring, maar beschikt ook over een (inter)
nationaal netwerk in het professionele werk kunst, cultuur en openbare ruimte. 
Hetzelfde geldt voor goede contacten met subsidiënten van het werkterrein zoals 
SKOR	(Stichting	Kunst	en	Openbare	Ruimte),	de	Mondriaan	Foundation,	Fons	BKVB	
en het Stimuleringsfonds voor de architectuur en financieringskanalen op het 
gebied van recreatie en vrije tijd.

De Raad voor Cultuur constateert in haar laatste advies dat instellingen en 
initiatieven zich te weinig van elkaar onderscheiden. Het overdadige aanbod aan 
plekken en podia waar hedendaagse kunst worden gepresenteerd, heeft als scha-
duwzijde dat op veel plekken vergelijkbare projecten worden aangeboden. Om de 
inhoudelijke profilering en positionering ten opzichte van collega-instellingen te 
bevorderen, wordt bij het toekennen van subsidies (zowel incidentele als structu-
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rele) daarom steeds scherper gekeken naar de onvoorwaardelijke keuze voor een 
uitgesproken visie als motor achter een onderscheidend gezicht en programma. 
Dat vraagt om een mix van focus, kennis, tact en lef. In dit verband verdient het 
aanbeveling dat de stuurgroep/stichting daarbij ondersteund en geadviseerd door 
de uitvoerende organisatie op zoek gaat naar een curator/artistiek leider met de 
juiste papieren: een gedreven persoon die in staat is een onderscheidende artis-
tieke visie op de opgave te formuleren, beschikt over een excellent (inter)natio-
naal netwerk in de wereld van kunst, cultuur en ruimte, hart heeft voor de lokale 
context en zo deuren bij de grote landelijke fondsen kan openen. 
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eigenDOm en OVerDracHt KunstwerKen Van Kunstwegen

Handreiking

•	 Breng	het	eigendom	van	Kunstwegen onder bij de vier Vechtdalgemeenten
•	 Ondersteun	Stichting	Kunstwegen bij realiseren van de overdracht 
•	 	Gebruik	het	Duitse	protocol	voor	organisatie	van	regulier	beheer	en	 

onderhoud binnen de gemeenten
•	 	Maak	inwoners	trots	op	Kunstwegen zodat regulier beheer en onderhoud 

een collectieve zaak wordt 

EIgEndoM En oVERdAchT 
De bestaande kunstwerken van Kunstwegen op het grondgebied van de gemeenten 
Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Zwolle en Pro Rail Vastgoed zijn op dit moment 
eigendom van Stichting Kunstwegen. Uitgangspunt in het nieuwe organisatie- en 
beheermodel is, dat de vier gemeenten eigenaar worden van deze kunstwerken.  
In de bijlage wordt op basis van onderzoek een opsomming van de dertien kunst-
werken gegeven met hun standplaats. Het volstaat hier te noemen dat het om 
totaal 10 kunstwerken gaat: 3 kunstwerken in Zwolle, 1 kunstwerk in Dalfsen,  
3 kunstwerken in Ommen en 3 kunstwerken in Hardenberg (waaronder Mariën-
berg en Gramsbergen). 

Over de eigendomspositie het volgende: juridisch gezien vervalt in het algemeen 
een object op een grondgebied aan de eigenaar van dat grondgebied als de recht-
hebbende eigenaar van het object na vijf jaar niet om verlenging van het gebruiks-
recht heeft gevraagd (informatie Notarissen Trip & De Boer, Zwolle). Echter om een 
duidelijke eigendomspositie te waarborgen voor de gemeenten, is het noodzakelijk 
dat de Stichting Kunstwegen de kunstwerken in haar bezit formeel overdraagt. 
 
Hiertoe volstaat een brief van Stichting Kunstwegen aan de betreffende gemeenten 
en Pro Rail Vastgoed waarin staat dat de Stichting zichzelf opheft en het eigendom 
overdraagt aan de Vechtdalgemeenten. Er dient in de overdrachtsbrief vastgelegd 
te worden dat, mochten de geadresseerden bezwaar maken tegen de overdracht, 
er (binnen een nader vast te stellen termijn) bezwaar gemaakt kan worden bij de 
Stichting. Het spreekt voor zich, dat deze brief geschreven dient te worden vóór 
het opheffen van Stichting Kunstwegen (informatie Notarissen Trip & De Boer, 
Zwolle). 

Een aparte positie hebben vier kunstwerken die niet op de lijst in de bijlage ver-
meld staan maar wel eigendom zijn van de stichting. Het betreft vier kunstwerken 
die al enige jaren volgens afspraak overgedragen zouden worden van Stichting 
Kunstwegen	aan	Museum	De	Fundatie	(Zwolle/Heino).	De	overdrachtspapieren	zijn	
zo’n zeven jaar geleden opgemaakt, maar de overdracht is nooit geformaliseerd, 
door het uitblijven van een ondertekening van de papieren door Stichting Kunst-
wegen.	Museum	De	Fundatie	heeft	onlangs	laten	weten	de	overdracht	op	korte	
termijn te willen formaliseren. Dit behoort tot de afrondingswerkzaamheden van 
de stichting.

De overdracht dient gepaard te gaan van de overdracht door de Stichting Kunst-
wegen aan de Vechtdalgemeenten van alle financiële gegevens (administratie en 
jaarverslagen) en ter zake doende correspondentie en/of documenten. Voorts is 
het van belang dat de gemeenten inzage te krijgen in de in de administratieve en 
financiële stukken van EWIV. Het doel daarvan is enerzijds helder te krijgen of de 
Stichting Kunstwegen tot op heden aan al haar verplichtingen ten opzichte van 
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EWIV heeft voldaan. Anderzijds kan alleen zo duidelijk worden of het voltallige 
bedrag van € 25.000 dat de stichting verplicht was jaarlijks in EWIV te doneren 
ook daadwerkelijk en evenredig is uitgegeven aan het beheer, onderhoud en de 
marketing van het project Kunstwegen aan Nederlandse zijde. 

De Vechtdalgemeenten hebben KCO gevraagd voor de samenstelling van deze 
handreiking op bovenstaand punt onderzoek te doen. Afspraken hiervoor moesten 
door de Duitse zaakwaarnemer van EWIV onverhoopt worden geannuleerd. In 
week 26 staat een nieuwe afspraak gepland. De uitkomsten daarvan worden in de 
definitieve versie van deze handreiking opgenomen. 

De beslissing of kunstwerken die niet expliciet in het kader van Kunstwegen zijn 
gerealiseerd maar zich wel in de nabijheid van het project bevinden, aan het open-
luchtmuseum Kunstwegen kunnen worden toegevoegd, is in het Nederlands-Duitse 
samenwerkingsverband statutair geregeld als en beslissing van het bestuur van 
EWIV. Het belangrijkste criterium is de artistiek-inhoudelijke kwaliteit en de mate 
waarin het betreffende kunstwerk aansluit bij de inhoudelijke opzet, internationale 
uitstraling en ambitie van Kunstwegen. 

BEhEER
Uitgangspunt voor het beheer van de kunstwerken behorend tot Kunstwegen 
is, wanneer eenmaal de overdracht gepasseerd is, de gemeenten ‘als een goed 
huisvader’ zorg dragen voor de kunstwerken. Datzelfde geldt eveneens voor de 
EWIV, waar het groot onderhoud (waaronder bijvoorbeeld restauraties) is onder-
gebracht. Kleinschalig onderhoud, zoals reiniging en verzorgen van de onmiddel-
lijke omgeving van het werk (zoals plaveisel en groen), kan in onderling overleg op 
gemeentelijk niveau geregeld worden naar voorbeeld van de praktijk aan Duitse 
zijde. Doordat de gemeenten in de nieuwe organisatiestructuur zelf eigenaar zijn, 
kan er een eenvoudig onderhoudsprotocol worden opgesteld voor de gemeen-
telijke diensten die met het onderhoud zijn belast. De Duitse organisatie heeft 
toegezegd hiervoor het Duitse protocol ter beschikking te stellen en behulpzaam 
te willen zijn bij het implementeren daarvan. Aanvullend verdient het aanbeveling 
om middels bijvoorbeeld educatie- en voorlichtingsprojecten inwoners van het  
gebied trots te maken op Kunstwegen zodat beheer en onderhoud ook een  
collectieve verantwoordelijkheid worden.
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BegrOting en exPlOitatie

Handreiking

•	 	Committeer	je	als	Stuurgroep	aan	het	principe	van	een	begroting	voor	de	
basisexploitatie van Kunstwegen 

•	 Verleid	provincie	en	landelijke	fondsen	met	dit	committent	

In de bijlage conceptbegroting is te zien welk beeld de organisatie- en  
beheerstructuur van Kunstwegen die deze handreiking voorstelt, oplevert.  
In deze conceptbegroting zijn de jaarlijkse kosten voor de gezamenlijkheid van 
EWIV-activiteiten en de exploitatiekosten voor Kunstwegen aan Nederlandse zijde 
uitgesplitst.
 
Onder de EWIV activiteiten vallen, volgens de informatie van EWIV-zaakwaarnemer 
Ronald Nachtigäller, de volgende onderdelen:

•	 algemene	marketing	en	promotie
•	 beheer	van	de	website
•	 drukwerk
•	 infozuilen	ter	plekke	over	de	kunstwerken	en	de	route
•	 informatiecentrum	Hardenberg	
•	 een	bezoekersonderzoek
•	 algemeen	beheer	en	groot	onderhoud	van	de	kunstwerken.	

De Nederlandse Vechtgemeenten dragen aan dit het totaalbedrag van € 50.000 
die met de uitvoering van deze onderdelen is gemoeid in gezamenlijkheid 50% bij, 
te weten € 25.000 (Stad Nordhorn en Landkreis Bentheim dragen de andere 50%). 

De specifieke exploitatiekosten voor de nederlandse zijde betreffen:

•	 artistieke	leiding/curator
•	 ondersteuning/advies/uitvoering	taken	stuurgroep	en	klankbordgroep
•	 marketing	en	PR
•	 administratie	en	overhead

De totale beheerkosten op jaarbasis voor de Nederlandse zijde (EWIV en exploi-
tatiekosten) zijn hiermee begroot op € 67.924. Van de Provincie Overijssel is de 
bijdrage aan de beheerkosten gesteld op € 25.000 (Eenheid Zorg en Cultuur en/of 
programma Ruimte voor de Vecht). 
Concluderend bedragen de kosten voor een volwaardig beheer en daarmee  
samenhangend perspectief op verdere profilering van Kunstwegen (in het stre-
ven naar evenredigheid van aandeel per gemeente), per gemeente op jaarbasis 
begroot op €10.731.

Om de beoogde doorstart te realiseren is het nodig dat de vier Vechtdalgemeenten 
zich aan het principe van deze conceptbegroting committeren. Ook de provincie 
Overijssel heeft een dergelijk committent als voorwaarde voor subsidiëring gesteld. 
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AMBITIEfoRMUlERIng
Terwijl de organisatiestructuur in dit document voor een overgangsperiode van 
twee jaar inzichtelijk is gemaakt, kan een ambitieformulering voor een periode  
van vijf jaar dienen als ruggengraat en definiëring van de begroting. Deze ambitie 
is een streven dat mede afhankelijk is van de mate van implementering van de 
organisatiestructuur. Puntsgewijs kan het volgende als ambitie voor de volgende  
5 jaar worden geformuleerd:

•	 	Inhoudelijke	en	financiële	commitment	van	de	vier	Vechtdalgemeenten;
•	 	Overdracht	van	kunstwerken	aan	de	gemeenten;
•	 	Solide	begroting	en	exploitatieplan	vanuit	de	organisatiestructuur;
•	 	Aansluiten	bij	en	impuls	geven	aan	cultuurtoeristische	initiatieven;
•	 	Aansluiting	bij	relevante	gemeentelijke	en	provinciale	culturele	en	ruimtelijk	

beheer doelstellingen;
•	 	Formulering	van	een	artistieke	visie	door	een	aan	te	stellen	inhoudelijk	leider;
•	 	Realisering	van	8	kunstwerken	in	het	Vechtdal	op	basis	van	de	artistieke	visie;
•	 	Aansluiting	bij	internationale	artistieke	ontwikkelingen	in	de	projectopdrachten;
•	 	Jaarlijkse	verantwoording	door	de	zakelijke	en	artistieke	leiding	aan	de	 

Vechtdalgemeenten;
•	 	Kunstwegen als een cultuurtoeristisch en grensoverschrijdend openbaar  

museum landelijk aantrekkelijk maken.
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fInAncIERIng nIEUwE InITIATIEVEn
Voor de noodzakelijke nieuwe initiatieven die Kunstwegen aan Nederlandse zijde 
net zo levendig en vitaal maken als aan Duitse zijde, zullen externe fondsen  
moeten worden aangeschreven. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan:

•	 Stichting	Kunst	en	Openbare	Ruimte	(heeft	inmiddels	belangstelling	getoond);
•	 	Stimuleringsfonds	voor	de	Architectuur	(voor	innovatief	ontwerp	van	gebieds-

gerichte opgaven op basis van culturele waarden, bijvoorbeeld ten behoeve 
van routing en accommodatie);

•	 	het	provinciale	programma	Ruimte voor de Vecht (heeft inmiddels  
belangstelling getoond);

•	 Euregiogelden	in	het	kader	van	de	people-to-people projecten;
•	 Prins	Bernard	Cultuurfonds;
•	 Cultuurparticpatiefonds;
•	 VSB-fonds;
•	 Triodosbank	fonds;
•	 Leader	+	gelden	(onder	meer	recreatie	en	vrije	tijd).

Om in aanmerking te komen voor deze geldstromen is het committent en de  
urgentie van de Vechtdalgemeenten aan de basisexploitatie een noodzakelijke 
blijk van continuïteit. Hetzelfde geldt voor het aangaan van partnerships met 
bijvoorbeeld de recreatieve sector en partijen en maatschappelijke organisaties 
die betrokken zijn bij het provinciale uitvoeringsprogramma Ruimte voor de Vecht. 
Daarnaast is zoals eerder gesteld een vergaande professionaliteit en een onder-
scheidend programma en profiel, een voorwaarde om voor subsidiëring door de 
genoemde fondsen en programmagelden in aanmerking te komen. 
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marKeting en cultuurtOeristiscHe PrOfilering

Handreiking

•	 	Benut	kansen	voor	verbinding	en	schakeling	van	cultuurtoerisme	 
en natuurbeleving

•	 	Zoek	daarbij	aansluiting	op	het	provinciale	uitvoeringsprogramma	 
Ruimte voor de Vecht

•	 	Verdiep	en	verdicht	Kunstwegen door verknoping met ontwikkeling van nieuwe 
initiatieven van hoogwaardige beeldende kunst en cultuur in de brede regio 
van het Oosten des lands

•	 	Ontwikkel	een	verbindende	cultuurtoeristische	infrastructuur	rondom	de	
 ‘pleisterplaats’ Kunstwegen
•	 	Zoek	daarbij	aansluiting	op	de	vier	in	2007	door	AtelierOverijssel	aanbevolen	

vier recreatieve profielen 
•	 	Zet	in	op	sterk	gesegmenteerde	marketing	en	de	ontwikkeling	van	 

arrangementen cultuur-natuur
•	 Kijk	daarvoor	naar	www.musemo.nl	

Het ‘unique selling point’ van Kunstwegen is gelegen in het uitgangspunt van het 
Vechtdal als een synergie van een identiteitsbepalende landschappelijke morfolo-
gie en typologie (water en natuur), en geïntensiveerde beleving door het oog van 
hedendaagse kunst, cultuurhistorie en levende cultuur. Deze bijzondere waarde 
biedt kansen voor cultuurtoerisme. Het in 2008 gestarte provinciale uitvoerings-
project Ruimte voor de Vecht biedt openingen voor verdere uitwerking van deze 
kansen. Uit gesprekken die KCO met de programmaleider Herbert Bos voerde,  
is gebleken dat het programma Kunstwegen op gebiedsniveau als potentiële  
aanjager en versterker van de Vechtdalidentiteit herkent en daarmee als aanjager 
van cultuurtoerisme wil faciliteren. 

Tot op heden is dit specifieke cultuurtoeristische aspect van het Vechtdal in de visie 
van het programma een te goed bewaard geheim gebleven. Een van de doelstel-
ling van Ruimte voor de Vecht is hierin verandering te brengen door de culturele 
laag van het landschap te verbinden met vrije tijd en toerisme gericht op natuur-
beleving. 

Ruimte voor de Vecht is behalve een landschappelijk water- en natuurproject, een 
cultureel regeneratieproject. Hiertoe passen, naast de thans vigerende projecten 
als streekproducten en Tuin der Lusten, tevens de kunstprojecten van Kunstwegen. 
De kunstwerken/-projecten van Kunstwegen vestigen de aandacht op de culturele, 
natuurlijke en landschappelijke aspecten van het Vechtdal. De aanwezigheid van 
deze kunstprojecten dragen bij aan de culturele context waarbinnen het Vechtdal 
wordt beleefd, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het in Hardenberg, vanuit een kunst-
project, voortgekomen plan voor een Vechtpark. 

De verknoping van cultuur, gebiedsidentiteit en landschap die het uitvoerings- 
programma Ruimte voor de Vecht zich ten doel stelt, werd eerder al als uitgangs-
punt voor de marketing van Kunstwegen naar voren geschoven in een onderzoek 
dat cultureel marketingbureau LaGroup in opdracht van KCO uitvoerde. 
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In het verlengde daarvan deed LaGroup voor de marketing en verdere profilering 
van Kunstwegen de volgende twee aanbevelingen: 

1.  Verdieping en verdichting van Kunstwegen door verknoping met ontwikkeling 
van nieuwe initiatieven van hoogwaardige beeldende kunst en aansluiting 
bij andere projecten van cultuur en ruimte in de (Eu)regio: het Oosten van het 
land is in de beleving van het gros van de primaire doelgroep cultuurtoeristen 
’overal even ver’ weg en wordt aantrekkelijker door een gevarieerd aanbod 
van hetzelfde niveau, waarbij het niet uitmaakt of dat in Dalfsen of bijvoor-
beeld Tubbergen ligt. 

2.  Ontwikkeling van verbindende cultuurtoeristische infrastructuur rondom de 
‘pleisterplaats’ Kunstwegen op basis van gebiedseigen culturele waarden: het 
Vechtdal voor cultuurtoeristen ontsluiten door koppeling Kunstwegen aan 
passende hoogwaardige overnachtingsmogelijkheden/arrangementen en een 
infrastructuur waarin de rustzoekers die cultuurliefhebbers ook vaak zijn en 
vertierliefhebbers elkaar niet voor de voeten lopen. 

Mede ook als vervolg op deze tweede aanbeveling werden in het project levende 
Vecht dat KCO in 2007 in samenwerking met AtelierOverijssel. Werkplaats voor 
ruimtelijke kwaliteit uitvoerde, en dat de opmaat vormde voor het provinciale 
programma Ruimte voor de Vecht, vier recreatieve profielen voor het Vechtdal 
ontwikkeld. Deze profielen zeggen iets over aard en opbouw van het landschap, de 
gebruiksintensiteit en aard van de voorzieningen die het kan dragen en regisseren 
rust en gezellige drukte op een wijze die bij het Vechtdal past.  

Cultuurtoerisme, zo blijkt uit recent onderzoek, vormt na familie en vrienden de 
belangrijkste factor in de Nederlandse vrijetijdsbeleving. Het Vechtdal heeft ze bei-
den. Dat vraagt om een sterk gesegmenteerde marketing. De genoemde profielen 
geven daar een goede aanzet toe en zijn het genoemde project ook ruimtelijk op 
het Vechtdal geprojecteerd. 

Het wezen van een cultuurtoeristisch product is een hoogwaardig gevarieerd  
cultureel aanbod met een bovenregionale uitstraling. Op gemeentelijk niveau  
kunnen de Vechtdalgemeenten dat profiel van Kunstwegen versterken met hun 
eigen beeldende kunstopdrachten. Een recent voorbeeld daarvan is het streven 
van de gemeente Dalfsen om in het kader van de nieuwe wijk Gerner Marke twee 
autonome beelden van internationaal bekende kunstenaars te realiseren onder 
curatorschap van de wereldbefaamde tentoonstellingsmaker Jan Hoet. Ook de  
gemeente Hardenberg streeft in haar gemeentelijke kunstopdrachtenpraktijk 
steeds explicieter naar het internationale niveau van Kunstwegen. 

De meest renderende cultuurtoeristische producten bevinden zich in stedelijke  
agglomeraties. Voor Kunstwegen hoeft dat geenszins een nadeel te zijn. Behalve door 
aanscherping van het profiel door doorontwikkeling in de vorm van nieuwe projecten 
en aansluiting van het gemeentelijke kunstopdrachtenbeleid, ligt er voor de verdere 
profilering en marketing van het project een expliciete kans door verbinding met vrije 
tijd en toerisme gericht op natuurbeleving. Cultuurtoeristen, wijst onderzoek uit, zijn 
dikwijls ook grote liefhebbers van natuur. De marketing en pr van het project moet 
dat expliciet uitnutten. Bijvoorbeeld in de vorm van gecombineerde arrangementen. 
Een goed en effectief gebleken grensoverschrijdend voorbeeld van een dergelijke 
gecombineerde pr is MuseMo dat bezoekers in de driehoek Enschede, Osnabrück, 
Münster een sterk gesegmenteerd cultuurtoeristisch aanbod van verschillende  
arrangementen doet, inclusief een Cultuurnavigator (www.musemo.nl). 
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Het cultuurtoerisme van de stad Zwolle kan een extra impuls krijgen door  
Kunstwegen aan te takken op de grensoverschrijdende cRoSSART Route  
Moderne Kunst. Deze route loopt van Düsseldorf door naar Gelderland en is sinds 
kort	verlengd	tot	aan	Museum	De	Fundatie	in	Zwolle.	Het	Euregioproject	wordt	on-
dersteund door de provincies Limburg, Gelderland en Overijssel. Zwolle kan in dit 
verband gepositioneerd worden als ‘stepping stone’ zijn naar een meer landelijke 
kunst- en cultuurroute langs het riviersysteem van de Vecht. 

Kunstwegen is er natuurlijk niet alleen voor cultuurtoeristen, maar eens en vooral 
ook voor de bewoners van het Vechtdal zelf. Zonder hun binding en trots op het 
project is het welbeschouwd niet verankerd in de levende cultuur van het gebied. 
Op dit punt verdient het aanbeveling om bij de doorontwikkeling een flink slag  
te maken. Een scherpere profilering van Kunstwegen houdt in dit verband in dat bij 
nieuwe projecten ook ingezet wordt op een interactieve programmering gericht 
op participatie en communicatie door en met bewoners. De hedendaagse kunst-
praktijk biedt hiervoor een breed scala aan mogelijkheden die zowel passend zijn 
bij het kwaliteitsniveau van Kunstwegen als laagdrempelig in de zin dat bewoners 
centraal staan. Daarnaast is het zaak om bij de doorontwikkeling educatieve  
projecten in samenwerking met scholen tot een integraal onderdeel van de  
programmering te maken.
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artistieK-inHOuDelijKe VertreKPunten VOOr Kunstwegen

Handreiking

•	 	Verbind	kunst	en	cultuur	aan	natuur,	ruimtelijke	ontwikkeling	en	
 cultuurtoerisme
•	 Zet	in	op	een	mix	van	ontwerpende	disciplines	en	autonome	beeldende	kunst
•	 Breng	het	mentale	landschap	van	gebiedseigen	culturele	waarden	in	stelling
•	 	Organiseer	in	samenspraak	met	de	artistiek	leider/curator	excellent	opdracht-

geverschap
•	 	Richt	je	op	beeldend	kunstenaars	en	producenten	van	kunst	en	cultuur	van	het	

hoogste niveau en met een (inter)nationale uitstraling 

De drie pijlers waaraan Kunstwegen zijn onderscheidend karakter ontleent zijn:

1.  Het samengaan van kunst, cultuur en natuurbeleving in het Overijsselse Vechtdal
2. Gebiedseigen culturele waarden en kenmerken als inhoudelijk uitgangspunt
3. Een keuze voor hedendaagse kunstenaars met een (inter)nationale uitstraling

SAMEngAAn VAn KUnST, cUlTUUR, nATUUR En RUIMTElIjKE onTwIKKElIng
De Overijsselse Vecht meandert vanaf Duitsland langs én door de gemeenten 
Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle. Hoewel deze plaatsen Vechtdalgemeen-
ten genoemd worden, is de relatie met de rivier visueel, functioneel en emotioneel 
niet altijd even sterk. In Hardenberg bijvoorbeeld ligt de stadskern in de oksel van 
de Vecht en lijkt de rivier vooral een barrière die genomen moet worden om de 
buitenliggende stadsdelen te bereiken. Het recente herstructureringsproces van de 
Hardenbergse stadskern is er daarom op gericht de stad weer met het gezicht naar 
de rivier te keren. In Dalfsen is de Vecht slechts op enkele plaatsen vanuit de rand 
van de kern zichtbaar. Het nieuwe gemeentehuis ligt nu echter pal aan de Vecht, 
waarmee de gemeente laat zien dat de rivier een belangrijk aspect is van de uitstra-
ling van Dalfsen. In Zwolle loopt de Vecht eveneens langs, en niet door de gemeente. 
Als de vier gemeenten door formatie van de voorgestelde stuurgroep tot participatie 
in Kunstwegen besluiten, betekent dat tevens een benadrukking van hun positie als 
Vechtdalgemeente en binding met de rivier. De erkenning van Ruimte voor de Vecht 
van Kunstwegen als de ‘culturele ruggengraat’ van het provinciale uitvoerings-
programma, is daarbij een significante steun in de rug en stimulans. 

Het is die ambivalente verhouding tussen de (relatief) natuurlijke loop van de rivier 
en de gebouwde omgeving die als onderwerp ingezet kan worden voor toekom-
stige kunst- en cultuur projecten. Deze projecten gaan er niet vanuit de bestaande 
distantie tussen gebouwde omgeving en rivier te benadrukken, maar juist de 
ruimtelijke relatie tussen deze twee in termen van beleving en emotie te benadruk-
ken en te bestendigen. De toekomstige programmering van Kunstwegen ontwikkelt 
deze relatie op drie niveaus: op dat van het proces, project en product. Dat kan 
zowel in ruimtelijke zin door cultureel gefundeerd ontwerp van routing en infra-
structuur als in de zin van opdrachten voor kunst- en cultuurprojecten die resulte-
ren in autonome kunstwerken en sociaal-culturele projecten gericht op participatie 
en communicatie. 

Ontwikkelingen op het gebied van landschap, water, stedelijke ontwikkeling, 
toerisme en vrije tijd, ecologische doelstellingen en mobiliteit zijn voortdurende 
beweging. Technologische en functionele eisen en uitgangspunten liggen daarbij 
voorop en bepalen de regie van de dynamiek en de kwaliteit van de uitkomsten. 
Bij het alomtegenwoordige streven naar ruimtelijke kwaliteit en kwaliteit van de 
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leefomgeving, groeit het inzicht dat artistieke en ontwerpende disciplines een 
beslissende factor zijn bij het realiseren van de beoogde meerwaarde van een 
integrale, gebieds- en ontwerpgerichte benadering van ruimtelijke opgaven. De 
artistieke verbeelding en ontwerpende disciplines kunnen de wurggreep van de 
rationele nuttigheidseisen van deze processen doorbreken, verbanden blootleg-
gen, vraagtekens en uitroeptekens plaatsen achter bestaande of voorgenomen 
ontwikkelingen en situaties. Maar bovenal is hun meerwaarde gelegen in het feit 
dat vertrekkend vanuit gebiedseigen culturele waarden maatschappij en ruimte 
vraaggericht schakelen en duurzaam met elkaar verbinden.

Beeldende kunst gaat in dit verband steeds vaker allianties aan met andere disci-
plines zoals (landschaps)architectuur, ruimtelijk ontwerp en planning, ecologie en 
economie. Het perspectief verschuift waardoor een breed panorama van toekomst-
mogelijkheden zichtbaar wordt. Zo werd in Hardenberg in 2006 een werkatelier 
georganiseerd, waaraan behalve kunstenaars ook landschapsarchitecten, lokale 
historici, architecten en waterschapsvertegenwoordigers deelnamen. Uit dit disci-
pline overschrijdende werkatelier ontstond onder meer het ontwerp en de culturele 
programmering van het plan voor het Vechtpark. Dit plan voorziet in meervoudig 
(water, natuur, vrije tijd, toerisme) ruimtegebruik en beleving van de Vecht.  
De doorontwikkeling van Kunstwegen zet deze lijn bij voorkeur door. 

Uitgangspunt voor de doorontwikkeling van Kunstwegen is een openluchtmuseum 
van internationale allure dat zich ent op de identiteit van het Vechtdal en deze  
tegelijkertijd verstrekt. Autonome kunstwerken kunnen in samenhang met de hier-
boven beschreven lijn, identiteitsbepalende beelden zijn die als een visitekaartje voor 
het gebied gaan functioneren. De kunstwerken die vanuit deze invalshoek ontstaan 
hebben een kwalitatief hoogwaardig karakter en nemen de rivier, zijn karakter, het 
gebied en een specifieke locatie daarin plus de associaties die daartoe aanleiding 
geven als vertrekpunt. Tentoonstellingsmaker Jan Hoet, dezelfde die nu in Dalfsen 
als curator van twee kunstopdrachten fungeert, schreef ooit: “Voor mij is er altijd 
maar een uitgangspunt geweest, en dat is kunst, kunstenaars en hun werk: dingen 
gemaakt vanuit innerlijke noodzaak, die voor zichzelf een plaats zochten en ook 
vonden”. Met dit uitgangspunt, te weten een sterke nadruk op de artistieke kwaliteit 
en autonomie van kunstenaars, kan de Vecht zijn eigen beeldmerk krijgen. 

gEBIEdSEIgEn cUlTURElE wAARdEn 
Als het inhoudelijke vertrekpunt van de doorontwikkeling van Kunstwegen een 
versterking van de beleving van de wisselwerking tussen landschap, natuur,  
cultuur en beeldende kunst, is, dan is het werken met gebiedseigen culturele 
waarden cruciaal. De vele geschiedenissen en gebeurtenissen, herinneringen en 
verhalen, de waarden die bewoners en gebruikers hechten aan de regio, de ver-
langens en perspectieven, kortom al die culturele betekenissen zijn een onlosma-
kelijk complement van het fysieke landschap van het Vechtdal. We kunnen dit het 
’mentale landschap’ van het Vechtdal noemen. 

Het activeren en in beeld brengen van dit landschap is bij uitstek het terrein van  
de kunsten en ontwerpende disciplines. Dat levert documentatie en verbeelding 
van op van de zichtbare en onzichtbare factoren en aspecten die het Vechtdal 
maken tot wat het was, is en kan worden. De doorontwikkeling zet idealiter in 
op de ontwikkeling van kunst- en cultuurprojecten die het mentale landschap  
bestaande uit de culturele gebiedskenmerken centraal stellen. Hier ligt een sterke 
rol voor de toekomstig artistiek leider/curator van Kunstwegen. In samenwerking 
met lokale partijen brengt hij/zij de cultuur van het gebied in stelling om  
vandaar uit de vertaalslag naar de formulering van relevante kunstopdrachten en 
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kunstenaars te maken. Goed opdrachtgeverschap is ook in deze bepalend voor de 
toekomst van Kunstwegen. 

hEdEndAAgSE KUnSTEnAARS MET EEn (InTER)nATIonAlE UITSTRAlIng 
Kunstwegen kan in deze tijd van sterk groeiend cultuurtoeristisch aanbod alleen 
belangstelling trekken, als het een programma biedt van de uitmuntende artis-
tieke kwaliteit. Daarnaast gebiedt de gewenste aansluiting bij het Duits deel van 
Kunstwegen, behalve deze hoge artistieke kwaliteit, een internationale oriëntering 
in de keuze van kunstenaars andere relevante producenten van kunst en cultuur. 
Van Zwolle tot de bron van de Vecht in Duitsland moet het duidelijk zijn, dat de 
ambitie er een is van constante kwaliteit. De betrokkenheid bij de ontwikkelingen 
in het bovenste segment van de hedendaagse beeldende kunst en cultuur, comple-
menteert tevens het streven van de Vechtdalgemeenten om zich op het terrein van 
gebiedsontwikkeling, recreatie en woning- en stedenbouw sterk te profileren door 
de eigen identiteit hoogwaardig en eigentijds door te ontwikkelen. Ook hier is een 
sterke rol toebedeeld aan de artistiek leider/curator van Kunstwegen. Hij/zij is op 
de hoogte van continuïteit en verandering in de ontwikkelingen op het gebied van 
de (internationale) beeldende kunst en weet toegangen te vinden om de gewenste 
kunstenaars aan opdrachten te binden. 
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cOnclusie

Op dit moment is er een vernieuwd elan bij de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, 
Ommen en Zwolle om Kunstwegen een doorstart te geven aan Nederlandse zijde. 
Kunstwegen werd in 2001 ingezet om een hoogwaardig cultuurtoeristisch aanbod 
te creëren, waardoor het grensgebied van het Vechtdal zich kan onderscheiden. 
Eind 2008 zijn de vier gemeenten met elkaar aan tafel gegaan om de toekomst 
van kunstroute aan Nederlandse zijde in organisatorisch/bedrijfsmatig, financieel, 
toeristisch/economisch en artistiek opzicht onder de loep te nemen. In dat proces 
vroegen de gemeenten KCO om ondersteuning en advies. Uit de besprekingen tot 
nu toe blijkt, dat er draagvlak, onder voorwaarden, bestaat voor doorontwikke-
ling van Kunstwegen door een combinatie van nieuw elan en een organisatorisch, 
promotionele kwaliteitsimpuls. 

In organisatorisch opzicht verdient het Stuurgroepmodel als overgangsvorm naar 
een beheerstichting de voorkeur. Deze Stuurgroep bestaat uit de gemeenten 
Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Zwolle en kiest met het oog op en goede inter-
gemeentelijke samenwerking zo mogelijk een onafhankelijke voorzitter. De Stuur-
groep neemt de taken over van Stichting Kunstwegen. Tevens geeft de Stuurgroep 
aan een onafhankelijke organisatie met specifieke expertise op het gebied van 
organisatie,beheer, positionering, ontwikkeling en presentatie van projecten kunst, 
cultuur en openbare ruimte opdracht om haar bij de uitvoering van deze taken te 
ondersteunen en adviseren. Dit advies behelst tevens de voorbereiding van een 
nieuwe stichtingsvorm. Deze organisatie vertegenwoordigt de Stuurgroep in de 
EWIV, de overkoepelende, grensoverschrijdende economische bedrijfsvorm waarin 
Kunstwegen Duitsland partner is.
De kunstwerken dienen op zeer korte termijn formeel overgedragen te worden  
van Stichting Kunstwegen naar de gemeenten. Tevens dienen de gemeenten inzicht 
via de zaakwaarnemer van EWIW Roland Nachtigäller inzicht te krijgen in de 
financiële stukken van EWIV.

Wat betreft financiën zijn de kosten op te splitsen in een post voor de jaarlijkse  
afdracht van de Stuurgroepgemeenten aan de EWIV en een post voor de basis- 
exploitatiekosten voor Kunstwegen Nederland. Voor nieuwe initiatieven, zoals  
opdrachtverlening tot nieuwe kunstwerken, dienen fondsen verkent te worden. 
Provincie Overijssel kan mogelijk financieel bijdragen vanuit het programma Ruimte 
voor de Vecht.

Vanuit cultuurtoeristisch oogpunt ligt het unieke van Kunstwegen in de beleving en 
emotie van de combinatie fraai landschap, kunst, cultuur en natuur in het Vechtdal. 
Er zijn ruimschoots mogelijkheden tot verknoping met het provinciale programma 
Ruimte voor de Vecht. Om de route een nog bredere aantrekkingskracht te  
geven, is een marketingrelatie met andere hoogwaardige culturele initiatieven  
in de regio Overijssel aan te bevelen. 

De artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Kunstwegen zijn gebaseerd op  
verbinding en schakeling van beeldende kunst, cultuur, natuur en ruimtelijke 
ontwikkelingen in het Vechtdal. Het mentale landschap van gebiedseigen culturele 
waarden wordt daarmee met het landschap verknoopt, wat de identiteit en het 
imago van beiden ten goede komst. Uitgangspunt is en blijft Kunstwegen als een 
132 kilometer lang openluchtmuseum met bovenregionale en grensoverschrijdende 
uitstraling. Dit vraagt om een onvoorwaardelijk committent van de Stuurgroep aan 
de urgentie van een onderscheidend programma van uitmuntende kwaliteit.
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De eerst volgende stap in dit proces is bespreking en vaststelling van deze hand-
reiking door de Vechtdalgemeenten. In aansluiting daarop dient de Stuurgroep 
geformaliseerd te worden en de overdracht van het eigendom van de Stichting 
Kunstwegen aan de gemeenten in gang gezet te worden. De vergaande voorbe-
reidingen die hiertoe getroffen zijn, maken het mogelijk deze stappen op korte 
termijn te realiseren. In onderling overleg kan dan een tijdpad worden opgesteld 
voor de verdere implementatie van de aanbevolen organisatiestructuur, marketing 
en artistiek-inhoudelijke doorontwikkeling. De eerste horizon van dit proces valt 
samen met de manifestatie RAUMsichten-RUIMTEvisies waarmee Kunstwegen zich 
in 2010 aan Duitse zijde vernieuwt en verdiept. Gelijkopgaand met proces van  
vervolgstappen, dient er verder geïnvesteerd te worden in het bereiken van verdere 
afstemming en afspraken met de Provincie Overijssel. Gedeputeerde Dick Buursink 
van Cultuur, Europa en Stedelijke Netwerken heeft in dit verband nadrukkelijk 
gesteld dat de ‘Vechtdalgemeenten aan zet’ zijn. 
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gesPrOKen met

Voor de ontwikkeling van Kunstwegen een nieuw elan voor kunst en cultuur  
in het Vechtdal, heeft KCO gesproken met de volgende personen (in alfabetische 
volgorde):

•	 	Mevrouw	Marga	Barink,	beleidsmedewerker	Zorg	en	Cultuur,	 
Provincie Overijssel

•	 Dhr.	Nils	van	Beek,	curator	Stichting	Kunst	en	Openbare	Ruimte	(SKOR)
•	 Mevr.	Lummy	Boer,	gemeente	Ommen	
•	 Dhr.	Herbert	Bos,	programmaleider	Ruimte voor de Vecht
•	 Dhr.	Jan	Boxum,	Regio	IJsselvecht
•	 	Dhr.	Dick	Buursink,	gedeputeerde	voor	Cultuur,	Europa	en	Stedelijke	Netwerken	

Provincie Overijssel
•	 Dhr.	Henk	Dunnewind,	afdelingshoofd	Sport	en	Cultuur	gemeente	Hardenberg	
•	 Dhr.	D.B.	Geurs,	wethouder	gemeente	Ommen	
•	 Dhr.	H.	Kenkhuis,	wethouder	gemeente	Zwolle
•	 Dhr.	P.W.M.	Kok,	adviseur	stadseconomie	gemeente	Zwolle
•	 	Mevr.	Diny	Laarman-Hemstede,	wethouder	cultuur	en	 

loco-burgemeester Dalfsen
•	 Dhr.	Jan	van	Lenteren,	voorzitter	Stichting	Kunstwegen
•	 Dhr.	Joost	Liese,	wethouder	Cultuur	Hardenberg
•	 Dhr.	Roland	Nachtigäller,	projectleider	Kunstwegen DE / zaakwaarnemer EWIW
•	 Dhr.	Bertil	Schulte,	beleidsmedewerker	Cultuur	Provincie	Overijssel
•	 Dhr.	Henk	de	Wilde,	beleidsambtenaar	Kunst	&	Cultuur	gemeente	Dalfsen
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OVerleg en afstemming

Voor de ontwikkeling van Kunstwegen een nieuw elan voor kunst en cultuur in het 
Vechtdal is tijdens de volgende plenaire bijeenkomsten de vereiste afstemming bereikt: 

1. Overleg Kunstwegen  
 Datum/locatie: 26 maart 2008, Kunst & cultuur Overijssel Zwolle
  Onderwerp: relatie Stichting Kunstwegen / Kunst & Cultuur Overijssel,  

voortgang Kunstwegen
  Aanwezig: Henk Moes , directeur Kunst & Cultuur Overijssel / 
 Roland Nachtigäller, Projectleider Kunstwege(n) DE /Jan van Lenteren, 
  voorzitter stichting Kunstwegen / Hellen Abma, Kunst & Cultuur Overijssel: 

notulen

2.  Overleg Kunstwegen  
 Datum/locatie: 28 april 2008 te Hardenberg
   Onderwerp: Stand van zaken Kunstwegen / Provincie Overijssel 
   Te ondernemen activiteiten m.b.t. het onderhoud van de kunstwerken, 
    de organisatiestructuur van de stichting Kunstwegen en de marketing 
    en promotie van Kunstwegen
  Aanwezig: Joost Liese, wethouder Cultuur Hardenberg/ Henk Moes, directeur 

Kunst & Cultuur Overijssel / Roland Nachtigäller, Projectleider Kunstwege(n) DE 
/ Jan van Lenteren, voorzitter stichting Kunstwegen/ Henk Dunnewind, afde-
lingshoofd Sport en Cultuur gemeente Hardenberg / Ineke van Balen, senior 
beleidsmedewerker gemeente Hardenberg / Hellen Abma, Kunst & Cultuur 
Overijssel: notulen

3.  excursie Kunstwegen  
 Datum/locatie: 20 augustus 2008, excursie vanuit Hardenberg
  Onderwerp: onderhoud en staat van kunstwerken aan Nederlandse zijde, 
  dichtheid van de route, prioriteiten in te ondernemen activiteiten
  Aanwezig: Joost Liese, wethouder Cultuur Hardenberg / Henk Moes, directeur 

Kunst & Cultuur Overijssel / Roland Nachtigäller, Projectleider Kunstwege(n) 
DE / Jan van Lenteren, voorzitter stichting Kunstwegen / Henk Dunnewind, 
afdelingshoofd Sport en Cultuur gemeente Hardenberg/ Hellen Abma, Kunst & 
Cultuur Overijssel: notulen

4.  Bijeenkomst Kunstwegen  
 Datum / locatie 3 december 2008, Dalfsen
  Onderwerp: gedachtenwisseling betrokken Vechtdalgemeenten, 
 delen van wensen en eisen voor de toekomst
  Aanwezig: Joost Liese, wethouder gemeente Hardenberg/ P.W.M. Kok, 
  economie & arbeid gemeente Zwolle/ D.B. Geurs, wethouder gemeente  

Ommen/ Henk de Wilde, Gemeente Dalfsen, / Henk Moes, directeur Kunst  
& Cultuur Overijssel/ Roland Nachtigäller, projectleider Kunstwegen DE/  
Let Geerling, adviseur Kunst, Cultuur & Openbare Ruimte, Kunst & Cultuur 
Overijssel / Hellen Abma, projectleider Kunst & Cultuur Overijssel: notulen

5.  Bijeenkomst Kunstwegen  
 Datum / locatie 11 maart 2009, Ommen
   Onderwerp: bespreking concept organisatiestructuur op hoofdlijnen 
  Aanwezig: Joost Liese, wethouder gemeente Hardenberg / P.W.M. Kok,  

adviseur stadseconomie gemeente Zwolle / H. Kenkhuis, wethouder gemeente 
Zwolle / D.B. Geurs, wethouder gemeente Ommen / Henk Moes, directeur 
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Kunst & Cultuur Overijssel/ Lummy Boer, gemeente Ommen / Diny Laarman-
Hemstede, wethouder cultuur & loco-burgemeester Dalfsen / Hellen Abma, 
projectleider Kunst & Cultuur Overijssel: notulen

6.  Bijeenkomst Kunstwegen  
 Datum / locatie 1 april 2009, Zwolle
 Onderwerp: informeren en afstemmen voortgang Kunstwegen
  Aanwezig: Dick Buursink, Gedeputeerde Cultuur, Europa en stedelijke netwer-

ken / Marga Barink, beleidsmedewerker Zorg en Cultuur / Provincie Overijssel / 
Joost Liese, wethouder gemeente Hardenberg / Henk Moes, directeur Kunst & 
Cultuur Overijssel

7.  Bijeenkomst Kunstwegen  
 Datum / locatie 15 april 2009, Zwolle
  Onderwerp: Voortgangsplan Kunstwegen, o.a.: eigendom en overdracht 

kunstwerken, onderhoud kunstwerken, ontwikkeling Kunstwegen, positie EWIV, 
communicatie

  Aanwezig: J. Liese, wethouder gemeente Hardenberg / P.W.M. Kok, adviseur 
stadseconomie gemeente Zwolle / H. Kenkhuis, wethouder gemeente Zwolle / 
D.B. Geurs, wethouder gemeente Ommen / H. Moes, directeur Kunst & Cultuur 
Overijssel/ Lummy Boer, gemeente Ommen / Diny Laarman-Hemstede,  
wethouder cultuur & loco-burgemeester Dalfsen / Roland Nachtigäller,  
Projectleider Kunstwege(n) DE/ Robert-Jan Muller, Kunst & Cultuur Overijs-
sel: notulen / later aanwezig als gast: Jan van Lenteren, voorzitter stichting 
Kunstwege(n)

8. Bijeenkomst Kunstwegen  
 Datum / locatie 7 mei 2009, Zwolle
 Onderwerp: informeren en afstemmen voortgang Kunstwegen
  Aanwezig: Dick Buursink, Gedeputeerde Cultuur, Europa en stedelijke netwer-

ken / Bertil Schulte, beleidsmedewerker Zorg en Cultuur / Provincie Overijssel / 
Joost Liese, wethouder gemeente Hardenberg / Henk Moes, directeur Kunst & 
Cultuur Overijssel

9. Bijeenkomst Kunstwegen  
 Datum / locatie 25 juni 2009, Hardenberg
 Onderwerp: Stand van zaken EWIV / toekomst EWIV en Kunstwegen NL
  Aanwezig: Roland Nachtigäller, Projectleider Kunstwege(n) DE en voorzitter 

EWIV, Veronika Olbrich,Stadtische Galerie Nordhorn, Henk Moes, directeur Kunst 
& Cultuur Overijssel, Hellen Abma, projectleider Kunst & Cultuur Overijssel

10.  Bijeenkomst Kunstwegen  
 Datum / locatie 2 juli 2009, Dalfsen
  Onderwerp: inhoudelijke bespreking concept visiedocument  

en toekomstige communicatie
  Aanwezig: Dhr. Hennie Kenkhuis, wethouder gemeente Zwolle ,Dhr. D.B. Geurs, 

wethouder gemeente Ommen, Henk de Wilde, beleidsambtenaar Kunst &  
Cultuur gemeente Dalfsen / Mevr. Diny Laarman-Hemstede, wethouder  
gemeente Dalfsen , Joost Liese, wethouder gemeente Hardenberg, Henk Moes, 
directeur Kunst & Cultuur Overijssel, Robert-Jan Muller, adviseur Kunst &  
Cultuur Overijssel. Hellen Abma , projectleider Kunst & Cultuur Overijssel: 
notulen
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