
A1-zone projectplan 2005-2008

Onder de naam ‘A1’ organiseren drie kunstinstellingen uit Overijssel de komende jaren een scala aan 
activiteiten met als doel het kunstklimaat van Oost-Nederland te stimuleren en de regio meer zichtbaar
op de kaart te zetten.

De activiteiten zijn onder te verdelen in een drietal naast elkaar lopende lijnen: 
1. manifestaties en projecten
2. kunsteducatie
3. beeldend kunstprijs Oost-Nederland

De drie projectpartners zijn Kunstcentrum Hengelo, Kunstvereniging Diepenheim en Kunstenlab 
(voorheen Centrum Beeldende Kunst Deventer). 

A1 staat voor:
 kwaliteit
 toplocaties
 verbindingen
 openbare ruimte

Verder is de A1 één van de belangrijkste Oost-West verbindingen in Nederland. Deze snelweg vormt 
tevens de letterlijke en meest zichtbare verbinding tussen Deventer, Diepenheim en Hengelo.

Samenwerking: van incidenteel naar structureel
De drie participerende kunstinstellingen hebben al eerder samenwerking gezocht binnen (incidentele) 
projecten. Het A1-project is een voortzetting hiervan op meer structurele basis. 

Met deze samenwerking verwachten Kunstcentrum Hengelo, Kunstvereniging Diepenheim en het 
Kunstenlab de aanwezige expertise, inhoudelijke ambities, netwerken en (financiële en personele) 
daadkracht met elkaar te kunnen verbinden en haar belang voor het kwalitatief hoogstaande 
kunstaanbod in Oost-Nederland verder te versterken.

Voor de gehele periode 2005-2008 zal het Kunstenlab optreden als penvoerder.



Ad 1. Manifestaties en projecten

De periode 2005 – 2008 wordt door de participanten opgevat als één grote kunstmanifestatie, met 
regelmatige activiteiten als een snoer van verbindende elementen.

De infrastructuur is het thematische uitgangspunt (in al haar breedte) en vormt de basis van het A1-
project zoals dat de komende vier jaar vorm zal gaan krijgen.
Onderzoek naar de verschillende elementen en aspecten van die infrastructuur vormt de rode draad 
en de basis van de meerjarige kunstmanifestatie. 
Hierbij richten we ons in eerste instantie op de directe fysieke omgeving van de A1 (de A1-zone), 
maar zien we in tweede instantie de gehele openbare ruimte – in Overijssel, maar straks ook 
daarbuiten - als aanleiding en als podium.

De kunst als spiegel van de openbare ruimte en de openbare ruimte als spiegel van de kunst

De openbare ruimte is voor een belangrijk deel bepaald door menselijk ingrijpen, zowel uit heden als 
uit verleden. De infrastructuur is een zichtbare weerslag hiervan, maar deze wordt veel minder direct 
bepaald door de meeste praktische oplossing voor vaak logistieke problemen dan men zou denken. 
Eeuwenoude routes, gebruiken en landschappelijke elementen spelen een rol in hedendaagse 
keuzes. Deze onderliggende motieven zijn echter zelden zichtbaar voor de hedendaagse gebruiker. 
Inzet van het A1-project is het zichtbaar maken van deze verschillende elementen voor het publiek, ze
in een nieuw licht plaatsen en zo nodig ter discussie stellen.

De activiteiten die de komende jaren zullen plaatsvinden zijn de weerslag van een onderliggend 
onderzoek naar verschillende elementen en karakteristieken in het landschap en van die 
infrastructuur. 
Voor de organisatie van een specifieke manifestatie of project, wordt steeds één thema of element van
dit onderzoek uitgelicht. Kunstenaars worden uitgenodigd op basis van dit bepaalde element of thema 
nieuw werk te maken. Het is de bedoeling dat kunstenaars reflecteren op deze observaties en / of 
deze ter discussie stellen. Hierbij is het onderzoek naar dat element / thema of locatie 
vanzelfsprekend van essentieel belang in het proces om tot een beeld te komen, maar het onderzoek 
vormt niet het uiteindelijke resultaat: het resultaat is o.a. een manifestatie - openbaar toegankelijk voor
een breed publiek - van beeldend interessante kunstwerken die de reacties van de uitgenodigde 
kunstenaars opleveren. Het is dan ook noodzakelijk voor dit project dat deze spiegel of reactie van de 
kunstenaar een sterk beeldend karakter heeft. Mogelijk zullen sommige kunstwerken een permanent 
karakter hebben en een vaste plek krijgen in de openbare ruimte.
De kunstwerken vormen een spiegel van de observaties die er gedaan worden, van de ontwikkelingen
die er plaatsvinden in de ruimtelijke omgeving én van hun oorsprong. Dit kan leiden tot het opnieuw 
bekijken en beoordelen van infrastructurele ingrepen of geplande ontwikkelingen.

Referentietermen

De volgende zaken geven een beeld van elementen die onderwerp voor onderzoek kunnen zijn en 
aanleiding voor een opdracht of manifestatie:

infrastructuur:
 Wegen 
 Waterwegen
 (oude) routes
 kunstwerken (viaducten, sluizen, 

taluds)
 spoorlijnen

 overgangen / doorgangen
 bebouwing

fysieke elementen als drager van:
 beweging
 tijd
 afstand



 identiteit (van plekken, mensen)

aandachtspunten voor onderzoek
 cultuurtoerisme
 landgoederen
 routes / verbindingen

 marskramersroutes
 grondsoorten
 landschapskenmerken (rivieren, 

coulissen, bossen, heide, 
heuvelruggen)

Gelaagdheid

Het A1 project heeft drie lagen:

1e laag (basis)
doorlopend onderzoek naar de karakteristieken en kwaliteiten (van de infrastructuur) die in de 
zone aanwezig zijn. Het gaat hierbij zowel om zaken die in het verleden tot stand zijn 
gekomen en de huidige infrastructuur hebben voortgebracht, als om toekomstige 
ontwikkelingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten van 
ingenieursbureau en projectpartner Tauw. Van de mogelijkheid van een concrete 
samenwerking tussen de kunstenaar/onderzoeker en ingenieurs van Tauw verwachten we 
een toegevoegde waarde voor het onderzoek.. Vanzelfsprekend kunnen ook de resultaten van
de onderzoeken van o.a. Het Oversticht, Proeftuin Twente, SKOR en de provincie Overijssel 
hierin betrokken worden.

Publieksaspect: dit onderzoek is voor het publiek in eerste instantie niet  zichtbaar en is vooral
voor de ontwikkeling van manifestaties en projecten van belang als rode draad en 
uitgangspunt. Afhankelijk van de vorm van verslaglegging die de kunstenaar kiest (fotografie, 
film, etc.) kan de verslaglegging op zichzelf ook een voor publiek toegankelijk karakter 
hebben.
In de publicaties wordt wel aandacht besteed aan het onderzoek en de resultaten ervan.

2e laag (pieken)
manifestaties en projecten naar aanleiding van de verschillende elementen, met een visuele 
reactie door kunstenaars.

Publieksaspect: deze manifestaties en projecten zijn gericht op zowel een breed publiek 
(vanwege de uitingsvorm en locaties), als op een specialistisch kunstpubliek (vanwege de 
interpretatie van de kunstenaar en de reactie op de openbare ruimte).

3e laag (inbedding)
debatten, lezingen, talkshows als nevenactiviteiten bij concrete manifestaties en projecten. 
Hierdoor worden de thema’s in een meer inhoudelijke of maatschappelijke context geplaatst.

Publieksaspect: deze activiteiten zijn toegankelijk voor, en gericht op een breed publiek. Ook 
deskundigen op een specifiek gebied zullen hiervoor nadrukkelijk worden uitgenodigd.

De verschillende activiteiten en manifestaties worden gedocumenteerd en de beeldende resultaten 
worden gepubliceerd in de vorm van beknopte uitgaven. Deze publicaties zullen met elkaar een 
totaalbeeld vormen van het A1-project in de periode 2005-2008. 
Ook het onderzoek (naar infrastructuur en ontwikkelingen in de openbare ruimte) dat aan deze 
activiteiten ten grondslag ligt, zal deel uitmaken van de publicatiereeks.



Strategisch gebied

In eerste instantie richt het A1-project zich op de gemeenten in de zone langs de A1 en de brede 
infrastructurele omgeving. 

Deze A1-zone beslaat de volgende gemeenten:
 Apeldoorn
 Voorst
 Deventer
 Lochem
 Rijssen / Holten
 Hof van Twente
 Wierden
 Almelo

 Tubbergen
 Borne
 Hengelo
 Enschede
 Haaksbergen
 Dinkelland
 Oldenzaal
 Losser

Hierbij ligt het erg voor de hand om ook op termijn Gelderland bij de organisatie van activiteiten te 
betrekken. Niet alleen grenst Gelderland direct aan dit gebied en kent de infrastructuur geen 
provinciegrenzen (behalve in financiering en speerpunten) maar we willen ook in de A1-zone graag 
invulling geven aan de ambities op het niveau van Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel).

In de organisatie van de Beeldend Kunstprijs Oost-Nederland wordt die samenwerking al in het zomer van 2005 
gezocht, bij de voorbereidingen van de prijsuitreiking n.a.v. de eindexamenexposities van de ArtEZ-academies 
(de drie kunstacademies in Arnhem, Enschede en Zwolle). 

In de loop van de jaren onderzoeken we de mogelijkheden om het werkterrein nog verder uit te 
breiden, richting Amsterdam en richting Duitsland. 
De eerste fase van het A1-project bestrijkt de periode 2005-2008. Tijdens deze periode worden de 
mogelijkheden onderzocht om het project voort te zetten.

Planning 2005 / 2006

Project 1: feestelijke start
Feestelijke start A1-project met expertmeeting n.a.v. creatieve kaart december 2005
en presentatie kunstenaar 1e onderzoek

Project 2: onderzoek
Onderzoek naar strategisch gebied (i.s.m. Tauw) jan / aug 2006
in kaart brengen ontwikkelingen, benoemen aandachtspunten
verslaglegging op autonome wijze (kan leiden tot activiteit op zichzelf)

Project 3: manifestatie
1e grote manifestatie in de openbare ruimte n.a.v. het onderzoek nazomer 2006



Korte omschrijving projecten 2005

Project 1: startbijeenkomst
Om het project officieel een startpunt te geven en hiermee bekendheid bij toekomstig betrokkenen en 
het publiek te genereren, organiseren we in december 2005 een openingsactiviteit. 
Deze activiteit bestaat deels uit een expertmeeting rondom het initiatief om een creatieve kaart van de 
A1-zone te ontwikkelen (in navolging en samenwerking met de OPA die de creatieve kaart van 
Arnhem en Gelderland ontwikkelden). Ook de aanwezigheid van dit creatieve potentieel heeft zijn 
invloed op de identiteit van het gebied. 

Hier presenteren we ook kort de plannen voor de komende jaren en de kunstenaar die het eerste 
onderzoek zal gaan uitvoeren.

Project 2: het onderzoek
Op korte termijn nodigen de A1-organisaties een kunstenaar (met specifieke deskundigheid op dit 
gebied) uit om zich te richten op het onderzoek naar de karakteristieken en kwaliteiten van de 
openbare ruimte in de brede regio. De kunstenaar zal volgens eigen aanpak duiken in heden, 
verleden en toekomst van de ruimtelijke ordening en hieruit elementen en aspecten destilleren die op 
hun beurt aanleiding kunnen zijn voor een opdracht aan kunstenaars en voor een tentoonstelling of 
manifestatie. De kunstenaar kan hierbij gebruik maken van de verkenningen die in dit gebied worden 
verricht door ingenieursbureau Tauw (de kunstenaar kan deze verkenningen ook aansturen of 
gezamenlijk met Tauw-ingenieurs verrichten). 
Relevante onderzoeken die zijn of  worden verricht door o.a.Het Oversticht, ProeftuinTwente, SKOR 
en de provincie Overijssel dienen ook als basis voor onderzoek
Dit onderzoek zal in de hele periode 2005/2008 worden voortgezet en evt. worden overgenomen door 
anderen.
De resultaten van zowel de infrastructurele verkenningen (door Tauw en andere onderzoeken) als van
het waardenonderzoek (door de kunstenaar) zullen ook hun weerslag vinden in één van de publicaties
die er rondom de A1-zone zullen verschijnen).

Project 3: manifestatie
In de nazomer van 2006 vindt de eerste grote manifestatie plaats in het kader van A1. Het concept 
hiervoor komt voort uit het onderzoek uit project 1. De organisatie wordt in het najaar van 2005 in 
gang gezet. 
Voor de grotere manifestaties (en soms ook voor andere onderdelen) zullen extern fondsen worden 
geworven en wordt de provinciale subsidie gebruikt als katalysator.

Organisatie:
 Kunstenlab (projectleider)
 Kunstcentrum Hengelo
 Kunstvereniging Diepenheim 

Samenwerkingspartners
 Tauw 
 Het Oversticht
 SKOR
 Provincie Overijssel
 Provincie Gelderland

Per activiteit zal er samenwerking worden gezocht met relevante partners (cultuur, maatschappij, 
bedrijfsleven etc.)



Ad. 2. Kunsteducatie

Inleiding
De afgelopen jaren hebben de drie A1-partners geconstateerd dat er wat mis is met de manier waarop
er in het primaire onderwijs aandacht wordt besteed aan beeldende kunst.
Het aanbod vanuit instellingen is zeer groot en uitermate divers. De deelname door scholen lijkt echter
sterk afhankelijk van de ‘toevallige’ interesse van individuele leerkrachten. Voor leerlingen is een 
bezoek aan een kunstinstelling of kunstenaar vaak meer een ‘snoepje van de week’ dan dat er 
daadwerkelijk kennis wordt opgedaan.
Het ontbreekt aan een doorgaande leerlijn waarin een groot aantal verschillende aspecten van 
beeldende kunst aan bod komt en die leidt tot een basiskennis bij het verlaten van het primair 
onderwijs.

De A1-partners willen – samen met een aantal gespecialiseerde partners – een structurele 
systematiek ontwikkelen voor het aanbod van beeldende kunst in het primaire onderwijs.
Deze systematiek zal een aantal pilots kennen in Hengelo, Deventer en Diepenheim, maar is bedoeld 
te kunnen fungeren als een overdraagbare format voor andere plaatsen in de provincie en mogelijk 
daarbuiten.

Wat betekent een structurele systematiek
Dat kinderen regelmatig (speels, maar wel volgens vaste opbouw van kennis, vaardigheden en 
reflectie) in, tussen, en bij kunst zijn.
Uit ervaring blijkt dat je door zelf te doen beter leert kijken.
Van groep 1 t/m groep 8 krijgen leerlingen een volledig programma aangeboden. De onderdelen van 
het programma kunnen in principe per jaar wisselen, maar zorgen in totaliteit voor een doorgaande 
leerlijn waarin alle belangrijke aspecten aan bod komen. 

Wat is het resultaat: 
Kinderen hebben een compleet curriculum doorlopen, met zichtbare resultaten in hun portfolio. Op 
basis daarvan zijn ze in staat, en geprikkeld om in hun verdere leven eigen weloverwogen keuzes te 
maken.

Plan van aanpak en tijdspad

April / mei 2005 rondetafel gesprek met diverse deskundigen
Vaststellen behoefte, aanbod en voorzetten visie

Mei / juni ontwikkelen visie en definitief plan van aanpak 

Juni / oktober Inventarisatie bestaande structuur en huidig aanbod

Oktober / december Eerste opzet pilot

December presentatie project aan o.a. het onderwijs

Februari / juni 2006 op basis van feedback definitief plan en pilot ontwikkelen

September / oktober 2006 eerste pilot in beperkt aantal groepen



Organisatie:
 Kunstcentrum Hengelo (projectleider)
 Kunstvereniging Diepenheim 
 Kunstenlab

Samenwerkingspartners
 Kunst en Cultuur Overijssel
 Kunstcircuit, projectbureau Leeuwenkuil

Extern deskundigen:
 SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling)
 Kunstconnectie
 Cultuurnetwerk
 Scholen / PABO / ROC



Ad. 3. Beeldend Kunstprijzen Oost-Nederland

Inleiding
De afgelopen drie jaar heeft Kunstvereniging Diepenheim de Overijsselse Junior Beeldend Kunstprijs 
georganiseerd. Deze prijs is voortgekomen uit een initiatief van Arno Kramer, lid van de 
tentoonstellingscommissie van Kunstvereniging Diepenheim. Een jury selecteerde een aantal 
academieverlaters van de academies in Enschede en Kampen (nu Zwolle). Deze genomineerden 
werden uitgenodigd voor een expositie (met deels nieuw werk) in Diepenheim. Hieruit werd door de 
jury een prijswinnaar gekozen die een geldprijs ontving van € 2.500,-. Deze geldprijs werd 
beschikbaar gesteld door de Provincie Overijssel en uitgereikt door de gedeputeerde van Cultuur, Jan 
Kristen.

Al enige tijd leeft de behoefte en intentie om deze prijs voor academieverlaters uit te breiden naar 
Gelderland en hiermee de keuze te kunnen maken uit de drie ArtEZ-academies.
Uit eerste informele contacten met de provincie Gelderland lijkt hiervoor interesse te bestaan.
De naam van de prijs zal dientengevolge wijzigen, verschillende namen worden op dit moment 
beoordeeld. De organisatoren zijn ook voornemens een prijs voor ‘senior’ kunstenaars in te (doen) 
stellen. Dit zal echter niet eerder dan in 2006 zijn beslag krijgen. Over deze laatste prijs, die zich meer 
op het oeuvre van de kunstenaar zal richten, zal nader overleg met de partners noodzakelijk zijn.

Ambitie
In 2005 verandert de opzet vaan de ‘Junior’prijs. De provincie Gelderland wordt gevraagd eveneens 
een bijdrage te leveren. Dit moet tot gevolg hebben dat alle ArtEZ academies bij de selectie door de 
jury worden betrokken. De prijs richt zich, in overeenstemming met het huidige beleid, alleen op de 
afgestudeerde autonome beeldend kunstenaars (BFA) en dus niet op afgestudeerde vormgevers 
(BDes) of van de docentenopleiding (BFA Ed).

Opzet ‘Junior’ prijs
De prijs wordt een soort drietrapsraket waarin de elementen aanmoediging, uitdaging en bekroning 
goed tot uitdrukking zullen worden gebracht. In november zal in de Kunstvereniging Diepenheim een 
tentoonstelling plaatshebben van 8 á 9 kunstenaars (geselecteerd tijdens de eindexamenexposities bij
de ArtEZ academies). Uit deze kunstenaars worden drie genomineerden gekozen die een 
werkperiode van enkele maanden krijgen aangeboden in een gastatelier dat door de organiserende 
kunstinstellingen beschikbaar wordt gesteld. Hier werken de kunstenaars aan nieuw werk voor een 
tentoonstelling bij de desbetreffende instelling (mei). Vervolgens wordt één van de genomineerden op 
basis van deze tentoonstelling bekroond met de geldprijs en wordt een publicatie uitgegeven over de 
gastperiode en de tentoonstellingen van de drie genomineerden.

Organisatie:
 Kunstvereniging Diepenheim (projectleider)
 Kunstcentrum Hengelo
 Kunstenlab 

Samenwerkingspartners:
 Provincie Overijssel
 Provincie Gelderland
 ArtEZ
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