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Straatkunstgids
Hoe je wegen en openbare infrastructuur  
in je stad kunt terugwinnen met kunst.



Cover foto: The Oval, Philadelphia, Pa ( case study op pagina 31). Straatschildering 
gemaakt door Jessie en Katey. Foto van Steve Weinik.
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Bloomberg Philanthropies investeert in 510 steden en 129 landen verspreid over de hele wereld om zo voor een 
kwalitatief beter en langer leven voor een zo groot mogelijk aantal mensen te zorgen. De organisatie hanteert 
een vijftal speerpunten voor het tot stand brengen van structurele verandering: Kunst, Onderwijs, Milieu, 
Overheidsinnovatie en Volksgezondheid. alle donaties van Michael R. Bloomberg vallen onder Bloomberg 
Philanthropies, inclusief zijn stichting en private liefdadigheid, alsmede Bloomberg associates, een pro bono 
adviesbureau dat wereldwijd in steden actief is. In 2018 heeft Bloomberg Philanthropies 767 miljoen dollar 
weggeschonken.

Deze gids is geschreven in het Engels en is vertaald.
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Openbare kunst kan een nieuwe vorm geven aan de manier 
waarop wij onze steden beleven. In mijn tijd als burgemeester van 
New York hebben we dat keer op keer zien gebeuren: kunst kan 
straten hercreëren en daarbij de openbare veiligheid verbeteren, 
mensen inspireren, publiek aantrekken en de levenskwaliteit 
verbeteren. En toen we onze publieke kunstprojecten 
combineerden met verbeteringen aan de infrastructuur van de 
stad, zoals nieuwe pleinen of fietspaden, werden de straten voor 
iedereen nog veiliger en levendiger.

Nu streven we ernaar onze ervaringen te delen en straten 
en pleinen over de hele wereld nieuw leven in te blazen. 
Bloomberg associates, ons pro bono adviesbureau, dat steden 
wereldwijd adviseert, werkte samen met de specialisten 
van Street Plans Collaborative en met de adviseur openbare 
kunst Renee Piechocki om deze gids voor gemeenten en 
gemeentebestuurders te ontwikkelen

De Straatkunstgids belicht meer dan vierentwintig kunstwerken 
op straten, trottoirs, pleinen en transformatorhuisjes in steden in 
de VS en de rest van de wereld. We hopen dat deze case studies 
meer steden zullen inspireren om hun eigen projecten op poten 
te zetten om zo de infrastructuur van de stad levendiger te maken 
en buurten te verbeteren. De gids bevat daarnaast ook praktische 
tips en best practices om overheidsdiensten, maatschappelijke 
organisaties en kunstenaars te ondersteunen bij het realiseren van 
succesvolle straatkunstwerken.

Ieder project is uniek en iedere gemeente zal zijn eigen aanpak 
hebben - dat is de dynamiek van dit werk. Maar we zijn ervan 
overtuigd dat we door het delen van de ervaring die wij in New 
York hebben opgedaan - en tientallen anderen met hun eigen 
projecten elders- meer gemeentebestuurders de middelen en 
inspiratie kunnen geven om kleurrijke, veilige en gastvrije straten 
voor de bewoners en bezoekers te creëren.

VOORWOORD VaN MICHaEL R. BLOOMBERG
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Straatkunst 
op de weg en 
de openbare 
infrastructuur

Wereldwijd beginnen steden en hun inwoners zich te 
realiseren dat kunst de mogelijkheid biedt om wegen 
en verticale infrastructuur opnieuw vorm te geven, de 
veiligheid op straat te bevorderen, openbare ruimten 
nieuw leven in te blazen en gemeenschappen samen 
te brengen. De toenemende vraag naar deze door 
kunst geïnspireerde infrastructuurprojecten heeft 
deze kunstgids tot gevolg gehad. Ons streven is om 
ideeën en ook stappenplannen aan te bieden aan 
gemeentebesturen, wijkgroepen en kunstenaars die 
interesse hebben om dit SOORT PROJECT projecten 
uit te voeren.

Terwijl steden op verschillende manieren kunst in de 
openbare ruimte opnemen, ligt de nadruk in deze gids 
op wat wij straatkunst noemen: visuele kunstuitingen 
op wegen (kruispunten en oversteekplaatsen), 

voetgangersgebieden (pleinen en voetpaden) 
en verticale infrastructuur (transformatorhuisjes, 
verkeersdrempels en viaducten).

alles bij elkaar kunnen deze relatief goedkope, vaak 
kortstondige en overzienbare projecten direct vanaf 
het begin een positieve impuls geven en als aanjager 
dienen om het publieke domein ook voor de langere 
termijn te optimaliseren.

De gids biedt inzicht in een grote verscheidenheid 
aan prachtige projecten - van meer formele, door 
de gemeente goedgekeurde programma’s tot door 
inwoners opgezette activiteiten. Het geeft ook aan 
wat de belangrijkste overwegingen zijn, inclusief    
aansprakelijkheid en de benodigde vergunningen, 
betrokkenheid van de buurt, het vinden van de juiste 



5

A
S

P
H

A
LT A

R
T G

U
ID

E

Colourful Crossings, Londen, VK 
(Casestudy op pagina 23)

Mural door de Office for Crafted architecture 
Foto gemaakt door Better Bankside

kunstenaars en manieren waarop de uitvoering het 
beste kan plaatsvinden.

Elke gemeente en iedere straat is weer anders. Niet 
alle voorbeelden of werkwijzen die op deze bladzijden 
worden beschreven zullen relevant zijn voor elk project, en 
niet alle straten zijn geschikt voor dit soort kunstwerken. 
Maar met de juiste lokale werkgroepen, locaties en 
projecten kan straatkunst de openbare ruimte snel, 
betaalbaar en doeltreffend opnieuw vormgeven.

Door inzichten en tips van tientallen projecten van over 
de hele wereld te verzamelen, kan de Straatkunstgids 
professioneel betrokkenen, voorvechters en inwoners 
inspireren en van informatie voorzien als ze hun 
straten en buurten veiliger, aantrekkelijker en meer 
uitnodigend willen maken.
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Over de 
auteurs
BLOOMBERG aSSOCIaTES

Bloomberg associates is een filantropische 
adviesorganisatie die in 2014 is opgericht door  
Michael R. Bloomberg. Wij werken nauw samen 
met de steden van onze opdrachtgevers om de 
leefkwaliteit van inwoners te verbeteren, waarbij we 
een strategische, gezamenlijke en resultaatgerichte 
aanpak volgen om steden sterker, veiliger, inclusiever 
en efficiënter te maken. Ons team van wereldwijd 
erkende experts en kopstukken uit het bedrijfsleven 
heeft wereldwijd samen met steden aan honderden 
projecten gewerkt om veranderingen op gang te 
brengen en vooruitstrevende visies om te zetten  
in realiteit.

Het Transportation team, onder leiding van Janette 
Sadik-Khan, voormalig commissaris van het New 
York City Transportation departement, helpt 
gemeentebestuurders hun wegeninfrastructuur 
te benutten om slimmere en veiligere straten te 
ontwikkelen die de mobiliteit verbeteren van mensen 
die zich te voet, op de fiets of met het openbaar 
vervoer verplaatsen. 

Het Cultural assets Management team, geleid door 
Kate D. Levin, voormalig commissaris van het New 
York City Department of Cultural affairs, werkt eraan 
om de creatieve sector een cruciaal onderdeel te laten 
uitmaken van de economie, identiteit en leefkwaliteit 
van de stad van de opdrachtgever.

Meer informatie over ons adviesbureau is te vinden  
op bloombergassociates.org of volg ons op Twitter  
@Bloombergassoc.

Bloomberg associates Projectteam:  
David andersson 
Tracey Knuckles 
Nicholas Mosquera 
andy Wiley-Schwartz

Design: 
Bloomberg L.P.

STREET PLaNS COLLaBORaTIVE 

Street Plans is een internationaal erkend bureau 
voor stedenbouw en architectuur met vestigingen 
in New York en Miami. Wij zijn ervan overtuigd dat 
de sleutel tot het creëren van gezonde en bloeiende  
wijken ligt in het ontwerpen van straten en openbare 
ruimtes die aantrekkelijk zijn. Wij werken samen met 
opdrachtgevers om manieren te ontwikkelen om 
openbare ruimten te ontwerpen en levendiger te 
maken, terwijl we tegelijkertijd straten en buurten 
zo inrichten dat deze gemakkelijk en veilig zijn om te 
fietsen, te lopen en met het openbaar vervoer te reizen.

Street Plans staat wereldwijd bekend als 
toonaangevend op het gebied van de tactische 
stedenbouw, wat inhoudt dat wijkverbetering met 
behulp van betaalbare korte-termijn ingrepen wordt 
gestart om zo verandering op lange termijn aan te 
jagen. Ze hebben meer dan tien publicaties over 
de inrichting van straten en de openbare ruimte 
gepubliceerd. Mike Lydon en Tony Garcia zijn de 
auteurs van het alom bekende Tactical Urbanism, 
gepubliceerd door Island Press in 2015. Voor hun 
bijdragen aan architectuur en planning kregen ze in 
2017 de Seaside Prize uitgereikt.

Meer informatie over onze activiteiten vindt je op street-
plans.com of volg ons op Twitter @StreetPlans.

Street Plans Projectteam: 
Tony Garcia 
Mike Lydon

RENEE PIECHOCKI

Renee Piechocki is een bevlogen ontwikkelaar 
van projecten en initiatieven om kunstenaars en 
buurtgroepen te betrekken bij het publieke domein.  
Ze is kunstenaar, beheerder, pleitbezorger en 
consultant ineen. als erkenning voor haar bijdragen 
aan het veld, ontving ze de 2018 Public art Network 
Leadership award van americans for the arts.

Irene Balza 
Dana Wall
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De Gids is onderverdeeld in twee afzonderlijke delen:

Casestudies – Een kijkboek van 26 straatkunstprojecten 
die wereldwijd zijn uitgevoerd door een gemeentelijke 
instantie of een buurtgroep. Bij elke beschrijving staat 
een algemene toelichting en een “best practice” waarbij 
een bijzonder opvallend aspect van het desbetreffende 
project aan bod komt. 

Instrumentarium & Aanpak – Instrumentarium 
& aanpak — Een overzicht en bespreking van de 
belangrijkste processtappen die genomen moeten 
worden bij het plannen van een project, alsmede 
professionele tips voor aspirant-straatkunstenaars. Deze 
samenvatting van best practices bevat informatie over 
hoe de buurt erbij betrokken kan worden, het ontwerp 
en de materialen. Ook de projectuitvoering en het 
onderhoud komen aan bod.

Het gebruik  
 van deze gids

Piazze aperte Porta Genova project, Milaan, 
Italië (Casestudy op pagina 45)

Foto genomen door Bloomberg Philanthropies
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In dit deel worden 26 projecten van over de hele 
wereld van de afgelopen tien jaar onder de loep 
genomen, waarbij verschillende succesformules voor 
het verwerken van kunst op de weg en openbare 
infrastructuur uiteen worden gezet.

Elk projectteam heeft een verhaal te vertellen 
over de problemen die ze zijn tegengekomen en 
datgene wat tot succes heeft geleid. Sommige van 
de uitgelichte kunstwerken waren eenmalig, terwijl 
andere deel uitmaakten van doorlopende projecten. 
De projectleiders variëren van stedelijke instanties tot 
non-profitorganisaties, wijkgroepen of zelfs individuele 
kunstenaars. De aanleiding om een project te starten 
kan zijn: het verminderen van de verkeersdruk, de wens 
naar een hechtere gemeenschap of de presentatie van 
de culturele identiteit van een buurt.

De casestudies geven informatie over projectkenmerken 
zoals materiaalsoorten en de daarmee gepaard gaande 
kosten, hoe het ontwerp en de technische kant zijn 
onderbouwd, welke projectontwikkelaars erbij betrokken 
zijn, methoden om de kunstwerken aan te brengen, 
hoe de samenwerking moet worden aangepakt en 
hoe het project wordt geëvalueerd en welke lessen 
daaruit kunnen worden getrokken. Elke casestudy 
beschrijft ook een “best practice” met betrekking tot een 
specifiek onderdeel van het project dat leidde tot een 
succesvolle uitvoering of een aanjager bleek voor een 
significante beleidswijziging of een verandering van de 
infrastructuur.

De projecten zijn onderverdeeld in categorieën op 
basis van de eigenschappen van de daarbij betrokken 
infrastructuur:

Corbett Porch, Tucson. (casestudy op pagina 35)  
Foto gemaakt door Taylor Miller

KUNST OP DE WEG

Deze categorie omvat straatschilderingen op 
verharde oppervlakken die toegankelijk zijn voor 
motorvoertuigen, zoals op kruispunten, zebrapaden en 
dergelijke.

KUNST IN VOETGaNGERSGEBIEDEN

Projecten in deze categorie omvatten verharde 
oppervlakken die ontoegankelijk zijn voor 
motorvoertuigen, zoals trottoirs en fietspaden, maar 
ook oppervlakken die tijdelijk of permanent zijn 
heringericht als openbare ruimte of een plein. 

KUNST OP VERTICaLE INFRaSTRUCTUUR

Onder deze categorie vallen kunstuitingen die 
op verticale infrastructuur zijn aangebracht, 
zoals transformatorhuisjes, verkeersdrempels en 
onderdoorgangen.

Casestudies
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“ Het belangrijkste resultaat van dit 
project zijn de duurzame relaties 
die de buurt heeft opgebouwd 
door met elkaar samen te werken.”

LISA CACH 
LID VaN DE PLaaTSELIJKE 

GEMEENSCHaP & PROJECTLEIDER Foto gemaakt door  
Lisa Cach 
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 1 Indicates time between the project’s initiation and completion.

KUNST OP DE WEG: KRUISPUNTSCHILDERING

LOCaTIE
Seattle, Wa

SOORT PROJECT
Standalone 

LEIDENDE ORGaNISaTIE   
Team Dragonfly

KUNSTENaaR
Lisa Cach (buurtbewoner)

TIJDLIJN1

1,5 jaar

DUUR
Onbepaald, onderhoud elke 1-3 jaar

MaTERIaLEN
Latex wegenverf voor wegmarkering

KOSTEN
Materialen: $1.000 
Ontwerpvergoeding: (ontworpen 
door buurtbewoners) 
Werkzaamheden uitgevoerd door: 
(vrijwilligers)

HET PROJECT

De Green Lake Dragonfly mural is een door de buurt georganiseerd 
project dat werd gefinancierd door het programma ‘Neighborhood 
Matching Fund (NMF)’ van de stad Seattle. Om in aanmerking te komen 
voor financiering moest de buurtgroep, genaamd Team Dragonfly, 
goedkeuring krijgen van alle percelen die grensden aan de beoogde 
locatie en daarbij aantonen dat het kunstwerk de openbare ruimte zou 
verfraaien. Na het verkrijgen van de benodigde financiering werkte het 
team samen met het Department of Neighborhoods van Seattle en andere 
partners om de benodigde vergunningen te verkrijgen en de uitvoering  
te coördineren.

BEST PRaCTICE: TEaMSaMENWERKING

Elk teamlid nam een taak op zich, waaronder het indienen van een 
aanvraag bij de NMF, het maken van het ontwerp, het verkrijgen van  
de vergunningen en het verzamelen van handtekeningen, materialen  
en donaties. Dankzij de banden met de buurtbewoners kon het team  
de schildering van de Green Lake Dragonfly opnieuw doen in 2014,  
2015, 2016 en 2019.

Foto gemaakt door  
Lisa Cach 

Green Lake 
Dragonfly
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“ De straatschildering was een fantastische 
manier om de buurt en politici samen te 
brengen rondom een uniek project dat 
de kunst in de stad in het voetlicht stelt.”

JOHN COLLINS 
UITVOEREND BESTUURDER

ST. PETERSBURG aRTS aLLIaNCE Foto gemaakt 
door Edel Mohr
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KUNST OP DE WEG: KRUISPUNTSCHILDERING

HET PROJECT

In 2016 installeerde de St. Petersburg arts alliance de eerste 
kruispuntschildering van St. Pete, Common Ground, als onderdeel van 
het SHINE Mural Festival van de stad, een straatkunstfestival met lokale 
en internationale kunstenaars. De schildering werd aangebracht op een 
kruispunt op een centrale locatie omdat de arts alliance dit als een kans 
zag om de buurt bij het festival te betrekken.

Om dit te realiseren nam de organisatie contact op met Cecilia Lueza, een 
kunstenares en tevens inwoner van de stad, nadat men een project van 
haar in Fort Lauderdale had gezien. Dankzij haar ervaring kon Lueza de 
arts alliance advies geven over verfsoorten, aansprakelijkheden en andere 
relevante zaken. De arts alliance leidde d.m.v. een campagne om het 
publiek bij de realisatie te betrekken en nodigde de buurtbewoners uit om 
mee te doen. Meer dan 50 vrijwilligers namen deel aan de straatschildering 
die op één dag werd aangebracht en het startsein vormde voor een 
festival dat een week duurde en waarbij de arts alliance in de stad nog 18 
straatschilderingen mocht laten aanbrengen.

BEST PRaCTICE : FINaNCIERING

In 2014 bestempelde de Mayor’s Office of Cultural affairs muur- en 
straatschilderkunst als een belangrijk onderdeel van hun stedelijk beleid 
en kende de St. Petersburg arts alliance, een overkoepelende non-
profitorganisatie die de culturele sector van de stad ondersteunt, een 
subsidie toe van 25.000 dollar om het SHINE Mural Festival te ontwikkelen. 
Met behulp van particuliere donaties in natura verdubbelde de arts 
alliance deze bijdrage vervolgens met 75.000 dollar om zo het festival van 
start te laten gaan. Sindsdien heeft het festival meer dan 70 schilderingen 
in de stad aangebracht. Elke kunstenaar, waaronder Lueza, ontving $1000 
na voltooiing van hun kunstwerk.

LOCaTIE
St. Petersburg, Florida

SOORT PROJECT
Standalone

LEIDENDE ORGaNISaTIE
St. Petersburg arts alliance

KUNSTENaaR
Cecilia Lueza

TIJDLIJN
1 maand

DUUR
Onbepaalde tijd

MaTERIaLEN
Latex wegmarkeringsverf met 
antislip-additief

KOSTEN
Materialen: $4000 
Ontwerpvergoeding: $1000 
Werkzaamheden uitgevoerd door: 
(vrijwilligers)

Common  
Ground
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“ Voor deze projecten is het essentieel om 
goede partners te vinden die bij elke stap 
de benodigde kennis kunnen inbrengen.”

HEATHER DANFORTH 
SENIOR PLaNNER,

GEMEENTE: WEST PaLM BEaCH Foto gemaakt door 
Maxwell Zengage 
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KUNST OP DE WEG: KRUISPUNTSCHILDERING

LOCaTIE
West Palm Beach, Florida

SOORT PROJECT
Standalone

LEIDENDE ORGaNISaTIE
De gemeentelijke organisatie van 
West Palm Beach

KUNSTENaaR
Studenten van de alexander 
Dreyfoos School of the arts

TIJDLIJN
6 maanden  

DUUR
3 jaar

MaTERIaLEN
In de handel verkrijgbare verf 
geschikt voor de rijweg

KOSTEN
Materialen: $15.000 
Ontwerpvergoeding:  
(ontworpen door studenten) 
Werkzaamheden uitgevoerd door: 
(vrijwilligers)

HET PROJECT

In 2016 zocht het gemeentebestuur van West Palm Beach technische 
ondersteuning van Street Plans Collaborative als onderdeel van een door 
de Knight Foundation gefinancierd stedenbouwkundig programma dat 
kortstondige, low-cost ingrepen financiert om zo kruispunten binnen een 
wijk tot gemeenschappelijke ruimtes om te vormen. De gemeente werkte 
samen met de afdeling beeldende kunst van de alexander Dreyfoos 
School of the arts en bad studenten een visueel krachtige schildering te 
ontwerpen voor het drukke kruispunt van Tamarind avenue en Fern Street 
in de buurt van het Tri-Rail station, een nabijgelegen forensenstation.

De doelstellingen van het project waren: het verkeer vertragen, het 
mobiliteitsmasterplan van de stad bevorderen en de veiligheid op straat 
verhogen, met name voor mensen die te voet naar hun werk gaan. Het 
kunstwerk ‘Walks of Life’, werd in maart 2017 door meer dan 100 vrijwilligers 
in twee dagen aangebracht. In 2019 voerden dezelfde partners een 
vernieuwde versie van het project uit, terwijl de gemeente de uiteindelijke 
complete herinrichting van het desbetreffende kruispunt.

BEST PRaCTICE: SaMENWERKING TUSSEN VERSCHILLENDE BETROKKEN 
PaRTIJEN

Coördinatie met het team van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, 
de afdeling Economic Development, de coördinator ‘Kunst in de openbare 
ruimte’, Street Plans en een plaatselijke kunstacademie begon vier 
maanden vóór uitvoering. Street Plans organiseerde met de studenten een 
workshop waar ontwerpen werden uitgewerkt, materialen getest, en een 
ontwerp in stemming gebracht. Street Plans begeleidde de gemeente en 
de studenten tijdens dit proces, maar de gemeente nam de uitvoering voor 
haar rekening.

De afdeling Planning was belast met de coördinatie van het project en 
de communicatie met het publiek. Het art in Public Places-programma 
stuurde de oproep voor kunstenaars en verdere aspecten van het 
ontwerp. De afdeling Economic Development had de supervisie over 
het budget en public relations. De afdeling Engineering beoordeelde 
de uitvoeringsplannen en zorgde voor de verkeersregeling en de 
voorbereiding van de locatie.

Walks of Life 
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“ Er komt een gevoel op van empowerment 
wanneer de bewoners zelf de leiding 
mogen nemen om iets speciaals 
in hun eigen buurt te creëren.”

GREG RAISMAN
SPECIaLIST LIVaBLE STREETS PROGRaMMa, 

PORTLaND BUREaU OF TRaNSPORTaTION Mural van Colleen 
Smith Foto gemaakt 
door Greg Raisman
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KUNST OP DE WEG: KRUISPUNT MURaL

HET PROJECT

City Repair is een non-profit organisatie uit Portland die ruimte scheppende 
projecten bevordert door straten ter herinrichten tot gemeenschappelijke 
ruimtes. Hun meest succesvolle initiatief, Intersection Repair, moedigt 
buurtbewoners aan om samen te werken aan het inrichten van 
ontmoetingsplaatsen door creatief gebruik te maken van de voorrangsregels.  
als gevolg van de grote belangstelling voor deze projecten heeft het Bureau of 
Transportation van Portland (PBOT) een gestroomlijnd vergunningenstelsel in 
het leven geroepen met de naam Street Paintings. Via dit programma kunnen 
buurtbewoners een voorstel indienen voor een locatie en schilderontwerp en 
vervolgens samenwerken met de verkeersdeskundige van de gemeente om 
goedkeuring voor het ontwerp en ook technische begeleiding bij de uitvoering 
ervan te krijgen. De kunstwerken worden meestal ontwikkeld door een 
plaatselijke kunstenaar, die de input van de buurtbewoners verzamelt en 
hun gezamenlijke ideeën omzet in een fysiek ontwerp.

Voor alle voorstellen vereist de PBOT een verzoek dat is ondertekend door alle 
bewoners met percelen grenzend aan de beoogde straatschildering en die zijn 
gelegen binnen het bereik van 122 meter langs de weg waar de straatschildering 
wordt aangebracht. Hoewel sommige gemeentelijke subsidieprogramma’s 
beschikbaar zijn voor buurtbewoners waar het dit soort projecten betreft, worden 
de murals meestal volledig gefinancierd door de buurt zelf en tot drie jaar lang 
onderhouden totdat ze vervagen. Vanaf 2019 hebben City Repair en PBOT  meer 
dan 70 Intersection Repair projecten aangestuurd. 

BEST PRaCTICE BELICHT: PUBLIEK-PRIVaTE SaMENWERKING

De burgerbeweging om openbare ruimte te herveroveren begon in 1996 
onder buurtbewoners van Portland. Na verloop van tijd kreeg de groep 
steun van de gemeente omdat ze konden aantonen dat hun projecten 
overlap hadden met veel van de gemeentelijke stedenbouwkundige 
doelstellingen die de leefkwaliteit en openbare veiligheid in samenwerking 
met de wijken moesten verbeteren.

Het initiatief werd formeel vastgelegd in een aantal gemeentelijke 
verordeningen; de eerste daarvan, in 1997, gaf toestemming voor een 
pilootstudie van kruispuntmurals, een tweede verordening in 1998 riep 
de Intersection Repair City Ordinance in het leven om zo buurten in 
staat te stellen een ontwerp voor openbare ruimtes die de lokale cultuur 
weerspiegelen in te dienen. De PBOT werkt nu samen met de City 
Repair organisatie bij het verkrijgen van een goedgekeurd ontwerp, de 
betrokkenheid van de buurt en het beheer van de straatschilderingen.

LOCaTIE
Portland, Oregon

SOORT PROJECT
Doorlopend

LEIDENDE ORGaNISaTIE
City Repair; 
Bureau of Transportation  
van Portland (PBOT)

KUNSTENaaR
Wordt voor ieder project door  
de buurt zelf bepaald

TIJDLIJN 
Online aanvragen worden 
doorlopend geaccepteerd

DUUR 
1-25 jaar

MaTERIaLEN 
Dekbeits op acrylbasis, acryl 
wegmarkeringsverf, antislip-additief

KOSTEN
Materialen: $500-$3000 
Ontwerpvergoeding: (ontworpen 
door studenten) 
Werkzaamheden uitgevoerd door: 
(vrijwilligers)

Intersection  
Repair
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“ Art Route heeft bijgedragen aan het 
uitbreiden van de discussie over een 
betere begaanbaarheid en het realiseren 
van tijdelijke openbare kunst op zowel 
gemeente- als buurtniveau.”

TIFFANY TAUSCHECK 
CHIEF STRaTEGY OFFICER, 

GREaTER DES MOINES PaRTNERSHIP Foto gemaakt door Greater 
Des Moines Partnership
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KUNST OP DE WEG: KUNST OP OVERSTEEKPLaaTSEN

LOCaTIE
Des Moines, Iowa

SOORT PROJECT
Standalone

LEIDENDE ORGaNISaTIE
Greater Des Moines Public  
art Foundation

KUNSTENaaR
Peter Gibson

TIJDLIJN 
6 maanden  

DUUR 
5 jaar

MaTERIaLEN 
Thermoplastisch materiaal

KOSTEN
Materialen: $240.000 
Ontwerpvergoeding:$3500 
Werkzaamheden: (opgenomen  
in de materiaalkosten)_

HET PROJECT

De Greater Des Moines Public art Foundation lanceerde de art Route 
Des Moines in 2016 om 87 kunstwerken in het openbare domein van de 
stad te koppelen aan artistieke uitingen op trottoirs en oversteekplaatsen. 
In samenwerking met het Greater Des Moines Partnership en met het 
Greater Des Moines Convention & Visitors Bureau ontwikkelde het team 
een route van bijna 10 km. lang, inclusief 14 oversteekplaatsen die door één 
kunstenaar waren ontworpen.

Voor de ca. 750.000 bezoekers die jaarlijks voor artistieke en culturele 
activiteiten naar de stad komen bleek de art Route Des Moines een 
succesvolle wegwijzer naar openbare kunstwerken. Tegelijkertijd dient de 
route als een verkeersremmende maatregel als onderdeel van Connect 
Downtown, een gepland project met als doel de begaanbaarheid in Des 
Moines te verbeteren onder leiding van de gemeente en het Iowa Urban 
Land Institute.

BEST PRaCTICE: LOCaTIEKEUZE

Het projectteam koos zes drukke kruispunten die aansloten bij de route 
die de kunstwerken met elkaar verbond. Het team deed vervolgens 
een oproep aan kunstenaars om kunst voor de oversteekplaatsen te 
ontwerpen en selecteerde toen de Canadese kunstenaar Peter Gibson. Het 
uiteindelijke ontwerp van de route omvatte de kunst die aangebracht was 
op de oversteekplaatsen en de bewegwijzering op de trottoirs.

Naast het verkrijgen van vergunningen voor ontwerp en uitvoering, sloot 
het team met de gemeente ook een tijdelijke exploitatie-overeenkomst om 
zo werk te kunnen uitvoeren op openbaar terrein. Hierin legde het team 
vanwege de duurzaamheid van de materialen een looptijd van vijf jaar vast en 
werd de Public art Foundation verantwoordelijk gemaakt voor het herstellen 
van eventuele beschadigingen van de murals binnen dat tijdsbestek.

Tegelijk met de oversteekplaatsen en de bewegwijzering op de trottoirs 
heeft het team ook een GPS-app ontwikkeld, zodat wandelaars informatie 
over ieder openbaar kunstwerk langs de route kunnen krijgen.

Art Route  
 Des Moines
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“ Met Colourful 
Crossings hebben 
we onderzocht 
hoe we de 
beeldvorming 
over stedelijke 
infrastructuur 
kunnen 
beïnvloeden door 
nieuwe concepten 
uit te proberen 
die de openbare 
ruimte voor 
iedereen beter 
laten werken.”

VALERIE BEIRNE
URBaN FOREST MaNaGER, 

BETTER BaNKSIDE

Foto gemaakt door Better Bankside
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KUNST OP DE WEG: KUNST OP OVERSTEEKPLaaTSEN

HET PROJECT

In 2007 introduceerde Better Bankside (een Business Improvement District 
(BID) zonder winstoogmerk) een placemaking methodiek en partnerschap 
onder de naam Bankside Urban Forest, een overkoepelende aanpak voor 
het verbeteren van het straatbeeld en de openbare ruimte door middel van 
tactische ingrepen en stedelijke vergroeningsprojecten in de wijk Bankside 
in Centraal Londen. Binnen deze context werd door Better Bankside het 
Colourful Crossings initiatief bedacht.

In 2015 deed zich de gelegenheid voor om in te schrijven op financiering uit 
het Future Streets Incubator Fund van Transport for London (TfL). Dit fonds, 
onderdeel van het mobiliteitsbeleid van de burgemeester, richtte zich op 
innovatieve pilots voor het verbeteren van straten en openbare ruimten 
in Londen. Het voorstel van Better Bankside BID was een van de pilots die 
financiering kreeg toegekend via de openbare oproep van TfL in 2015.

Vervolgens gaf de Bankside BID het Office for Crafted architecture de 
opdracht om de eerste Colourful Crossing te realiseren, die tevens als 
prototype moest gaan dienen voor de in 2016 door Camille Walala en in 
2017 door Thierry Noir ontworpen oversteekplaatsen. 

De wijk Bankside, thuisbasis van wereldwijd  bekende kunstgalerieën 
en ontwerpstudio’s, werd het eerste “ontwerpdistrict” ten zuiden van de 
rivier de Theems tijdens het London Design Festival in 2015. Naarmate de 
reputatie van de buurt zich verder versterkte, begonnen buurtbewoners 
en bedrijfseigenaren hun wensen te uiten om te investeren in openbare 
kunstprojecten die de openbare ruimte en de veiligheid op straat zouden 
verbeteren. De BID maakte van deze gelegenheid gebruik om te laten zien 
dat een weinig kostende aanpassing van de straat een krachtige creatieve 
identiteit kon stimuleren, activiteit van voetgangers kon bevorderen en het 
gevoel dat mensen bij de straat hebben kon verbeteren.

BEST PRaCTICE: TESTEN VaN HET ONTWERP EN DE MaTERIaLEN

In het eerste jaar werden de Bankside Colourful Crossings aangelegd met 
algemeen gangbare wegmarkeringsverf. Hoewel de verf als materiaal 
heel makkelijk te gebruiken was, bleek het minder duurzaam dan men 
oorspronkelijk had gedacht. De mogelijkheid om verschillende materialen 
zoals beton en voorgevormd thermoplastic, een thermisch opgebracht 
materiaal dat gebruikt wordt voor wegmarkeringen op voetpaden, te testen 
bij de daaropvolgende oversteekplaatsen, gaf de BID de kans om kleur en 
creativiteit toe te voegen met een duurzamer materiaal.

LOCaTIE
Londen, Engeland

SOORT PROJECT
Standalone (drie startmomenten)

LEIDENDE ORGaNISaTIE
Better Bankside

KUNSTENaaR
Office for Crafted architecture 2015, 
Camille Walala 2016,  
Thierry Noir 2017

TIJDLIJN 
6 maanden  

DUUR 
2 jaar

MaTERIaLEN 
Jaar 1: Wegmarkeringsverf; Jaar 2 
and 3: Voorgevormd thermoplastic

KOSTEN
Materialen: (gedoneerd) 
Ontwerpvergoeding:$2.500 
Werkzaamheden uitgevoerd door: 
(vrijwilligers)_

Better Bankside 
Colourful Crossings
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“ Dit project is een versterking van alle kwaliteiten die 
het stads- en forensenverkeer op de fiets in Asheville 
in zich heeft en biedt voor iedereen die aan de 
zuidkant van het centrum woont  een veiligere en 
aantrekkelijkere manier om de stad te bereiken.”

MIKE SULE 
EXECUTIVE DIRECTOR, 

aSHEVILLE ON BIKES Foto gemaakt door 
Justin Mitchell 
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KUNST OP DE WEG: HYBRIDE STRaaTSCHILDERINGEN

LOCaTIE
asheville, North Carolina

SOORT PROJECT
Standalone 

LEIDENDE ORGaNISaTIE
asheville on Bikes

KUNSTENaaR
Sound Mind Creative

TIJDLIJN
6 maanden  

DUUR  
1 jaar of tot het moment van 
herinrichting van de weg

MaTERIaLEN
Verf op acrylbasis geschikt  
voor buiten

KOSTEN
Materialen: $3.000 
Ontwerpvergoeding: $55.000 
Werkzaamheden uitgevoerd door: 
(vrijwilligers)_

HET PROJECT

asheville on Bikes, de non-profitorganisatie van de gemeente die 
opkomt voor fiets en multimodaal vervoer, werkte samen met Street Plans 
Collaborative, aaRP en de Blue Ridge Bicycle Club om een bijna 500 
meter lang door barrières beschermd fiets- en voetgangerspad langs Coxe 
avenue aan te leggen. Hoewel de hele operatie verschillende fiets- en 
mobiliteitsvoorzieningen omvatte, was het middelpunt van het geheel een 
560 m2 grote mural ontworpen door Sound Mind Creative en aangebracht 
door een groep vrijwilligers afkomstig uit de buurt.

Het straatontwerp is gelegen in het midden van South Slope, een wijk 
in opkomst voor de ontwikkeling van woningen en kleine bedrijven in 
asheville. Hoewel de pilot is ontworpen voor de duur van 1 jaar, zal dit 
uiteindelijk voor de gemeente nuttige informatie opleveren wat betreft 
herinrichting van Coxe avenue gericht op de langere termijn.

BEST PRaCTICE : DESIGN ONTWIKKELING

Dit project ging in juni 2018 van start met een workshop waarin lokaal 
publiek de doelstellingen van de actie bepaalden. Hierna werd er een 
adviescommissie gevormd om de door het project beoogde doelen te 
beoordelen en een definitief ontwerp te selecteren dat in de eerste week 
van november 2018 zou worden uitgevoerd. Er werd daarom nog een 
workshop georganiseerd in augustus 2018 om zo de aanbevelingen verder  
te ontwikkelen en scherper te formuleren,afgestemd op de lokale behoeften.

Dankzij de grote groep actieve fietsers in asheville was er een aanzienlijk 
vrijwilligersteam dat asheville on Bikes ondersteunde bij het vernieuwen 
van de infrastructuur van de stad op een manier die alle gebruikers ten 
goede komt.

Coxe Avenue 
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“ Succesvol samenwerken met ploegen van de 
dienst openbare werken betekent super helder 
en kernachtig communiceren, en bereid zijn om 
afstand te nemen van een stukje artistieke blindheid 
om zo praktische gesprekken te voeren over het 
aanbrengen, het tijdspad, de materialen, enz.”

ANN LEWIS
PROJECT KUNSTENaaR Foto gemaakt door Pittsburgh 

International airport
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KUNST OP DE WEG: STRaaTSCHILDERINGEN

HET PROJECT

Het kunstprogramma art in the airport van Pittsburgh International airport 
heeft een roulerend programma wat lokale en regionale kunstenaars 
de kans biedt om te exposeren, en waarbij de tentoongestelde stukken 
worden geselecteerd door een adviescommissie en de arts and Culture 
Manager van de gemeente.

Begin 2018 besloot de commissie om de grote parkeerplaats op de 
luchthaven te gebruiken als canvas voor een creatieve bewegwijzering 
en een kunstschildering om de zichtbaarheid te verbeteren en 
luchthavengebruikers naar een veilige looproute toe te leiden. De 
luchthavenautoriteit werkte samen met het Office of Public art, een 
programma van de Greater Pittsburgh arts Council, om aan kunstenaars 
een oproep te doen en selecteerde vervolgens ann Lewis vanwege haar 
ervaring met openbare kunst en grootschalige kunstwerken.

BEST PRaCTICE: MaTERIaaLKEUZE

Voor het aanbrengen werd gekozen voor een thermoplastisch materiaal 
geschikt voor start- en landingsbanen, dat ook veel dikker was dan het 
gebruikelijke thermoplast dat wordt gebruikt voor oversteekplaatsen of 
andere wegmarkeringen. Het materiaal, geleverd door wegmarkering 
bedrijf Ennis Flint, is ontworpen om tot 20 jaar mee te gaan, waardoor voor 
dit project de onderhoudskosten tijdens de levensduur werden beperkt. 
Voor een project van deze omvang was een nauwe samenwerking van 
kunstenaar en leverancier van cruciaal belang om te zorgen voor een 
correct gebruik van de thermoplast en het voorkomen van onnodige 
vertragingen of bijkomende kosten.

Het aanbrengen kostte vier dagen werk echter tussen het begin en het 
einde van het project zat  nog een onderbreking vanwege het koude weer. 
De meeste producten en lakken voor dit soort projecten presteren beter 
wanneer ze worden aangebracht onder warme en droge omstandigheden, 
dus is het van belang om deze factor mee te laten wegen bij het kiezen van 
een datum voor de aanleg.

LOCaTIE
Pittsburgh, Pennsylvania

SOORT PROJECT
Standalone 

LEIDENDE ORGaNISaTIE
allegheny County airport authority

KUNSTENaaR
ann Lewis

TIJDLIJN
9 maanden  

DUUR  
onbepaald

MaTERIaLEN
Voorgevormde thermoplast

KOSTEN
Materialen: $35.000 
Ontwerpvergoeding: $15.000 
Werkzaamheden uitgevoerd door: 
(in-house)

Same Same,  
but Different
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Fote gemaakt door 
Melanie Dusseault

“ Ik mag deel uitmaken van een groeiende 
trend, een beweging die ons wegvoert van 
een te grote afhankelijkheid van de auto naar 
een meer sociale en milieuvriendelijke manier 
van leven, die meer in overeenstemming 
is met onze menselijkheid.”

PETER GIBSON
KUNSTENaaR
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KUNST OP DE WEG: STRaaTSCHILDERINGEN

LOCaTIE
Montreal, Canada

SOORT PROJECT
Standalone 

LEIDENDE ORGaNISaTIE
City of Montreal Borough of 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

KUNSTENaaR 
Peter Gibson; En Temps et Lieu

TIJDLIJN 
9 maanden  

DUUR 
1 jaar (voor de desbetreffende 
straatschildering)

MaTERIaLEN 
Wegenverf voor wegmarkering  
op acrylbasis

KOSTEN 
Materialen: $5.400 
Ontwerpvergoeding: $1.800 
Werkzaamheden: (opgenomen 
onder ontwerpvergoeding)

HET PROJECT

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Montreal programma’s 
ontwikkeld die duurzame mobiliteit stimuleren en tot doel hebben om 
binnen de stad de afhankelijkheid auto’s te reduceren. In 2014 lanceerde 
het stadsdeel Mercier-Hochelaga-Maisonneuve een initiatief om wegen als 
gedeelde ruimte in te richten onder de naam Zone de Rencontre Simon-
Valois. Het project heeft gedurende drie jaar tijdelijke ingrepen in Ontario 
Street ten uitvoer gebracht om het gebied rond een bestaand plein te 
herinrichten als een gedeelde ruimte en de veiligheid en toegankelijkheid 
voor voetgangers en fietsers te verbeteren.

Gedurende de projecten van 2015, 2016 en 2017 kon de gemeente de 
effecten ervan evalueren om zo de definitieve aanleg van de straat als 
gedeelde ruimte in 2020 te kunnen onderbouwen. De eerste twee versies 
onderzochten “straat als gedeelde ruimte” scenario’s door het creëren van 
een straatkunschildering van een zespotige octopus genaamd Sexapus op 
het belangrijkste kruispunt en op de trottoirs om zo de ontvankelijkheid van 
de buurt en bedrijfseigenaren voor het concept van de gedeelde straat te 
evalueren. In de laatste fase in 2017 werd het straatbeeld verder verfraaid 
met meubilair en groenvoorzieningen.

BEST PRaCTICE : ROUTE NaaR EEN PERMaNENT ONTWERP

Het doel van dit pilootproject was om een straat in te richten als gedeelde 
ruimte waar voetgangers voorrang hebben en automobilisten de meest 
kwetsbare weggebruikers ontzien. De resultaten waren zeer positief en 
bleken in de smaak te vallen bij de lokale bevolking.

Nadat ze de voordelen van een gedeelde weg hadden ingezien, drongen 
lokale bedrijven en bewoners aan op een permanente variant, ook al 
stond de Quebecse Code Verkeersveiligheid (HSC) dergelijke gedeelde 
wegconfiguraties nog niet toe. Maar dankzij de brede steun voor deze 
openbare kunstuiting voegde de provincie in 2018 een amendement met 
nieuwe verkeersregels toe aan de HSC om dit toe te staan. In 2019 schreef 
de gemeente een nationale ontwerpwedstrijd uit en kreeg 3,2 miljoen 
dollar van het gemeentebestuur voor de herinrichting van de gedeelde 
ruimte waar de keuze op gevallen was.

Sexapus 
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“ Naarmate er meer gemeentelijke instanties bij 
het proces betrokken zijn, is het van belang 
om verwachtingen die er zijn te managen 
en te communiceren over de verwachte 
levensduur van de schildering om zo de meest 
optimale materialen en methode om het 
kunstwerk aan te brengen te bepalen.”

KATE JACOBI
PROJECT MaNaGER,

STRaaTSCHILDERINGEN  PHILaDELPHIa Rhythm & Hues Mural by Brad Carney 
Photo by Steve Weinik
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KUNST OP DE WEG: STRaaTSCHILDERINGEN

HET PROJECT

De Eakins Oval is een parkeerterrein voor betaald parkeren dat elke 
zomer verandert in acht hectare openbare ruimte. Gedurende vijf tot zes 
weken verandert de ruimte in The Oval+, een pop-up zomerpark met 
gratis programma’s voor de bezoekers, waaronder een grootschalige 
straatschildering, aangebracht door Mural arts Philadelphia. Het 
programma ging in 2013 van start met als uiteindelijk doel de hele 
Benjamin Franklin Parkway corridor te herinrichten als openbaar park.

Dit initiatief is een vervolg op Green2015, een duurzaamheidsplan dat 
in 2010 werd gelanceerd door de afdeling Parks and Recreation van de 
gemeente met als doel om 500 hectare nieuw openbaar toegankelijk groen 
aan de stad toe te voegen. Om dit doel te bereiken zocht het Parks and 
Recreation Department naar potentieel geschikte ruimtes om tijdelijk aan te 
passen door middel van creatieve placemaking projecten en selecteerde het 
Eakins Oval om een pilot van een jaar te draaien. Gezien het succes dat de 
pilot had bij de omwonenden, wordt de ruimte nu elk jaar aangepast en dat 
zal zo blijven tot de aanleg van een permanent plein is gefinancierd.

BEST PRaCTICE: PROJECTUITVOERING

De noodzaak die werd gevoeld om een artistieke component toe 
te voegen aan de herinrichting van de locatie, leidde ertoe dat de 
afdeling Parken en Recreatie een partnerschap aanging met Mural arts 
Philadelphia voor de selectie van een kunstenaar met talent voor muur- en 
straatschilderingen, het ontwerp van de straatschildering en het toezicht 
op de uitvoering ervan. Samen met een groep gekwalificeerde kunstenaars 
trekt het uitvoeringsteam er vijf dagen voor uit om de straatschildering aan 
te brengen en zo de kwaliteit van het kunstwerk te waarborgen.

Zodra de straatschildering is voltooid, organiseert het Parks and Recreation 
Department, in samenwerking met de Fairmount Park Conservancy, 
gedurende de hele zomer gratis openbare programma’s in de Oval. Na zes 
jaar de Oval te hebben opgezet, heeft het projectteam efficiënte strategieën 
ontwikkeld voor de selectie van kunstenaars, de ontwikkeling van een 
ontwerp, budgetbeheer, de aankoop van materialen, de aanbrengen van de 
straatschildering en de programmering die in de Oval+ wordt aangeboden. 
Hierdoor vindt er continu ondersteuning plaats door meerdere instanties en 
organisaties die het project elk jaar helpen financieren en uitvoeren.

LOCaTIE
Philadelphia, Pennsylvania

SOORT PROJECT
Doorlopend 

LEIDENDE ORGaNISaTIE
Mural arts Philadelphia 

KUNSTENaaR
Verschillende kunstenaars die 
jaarlijks door Mural arts Philadelphia 
worden aangewezen

TIJDLIJN
Jaarlijks

DUUR 
5-6 weken

MaTERIaLEN 
Verf op acrylbasis geschikt  
voor buiten

KOSTEN 
Materialen: $20.400 
Ontwerpvergoeding: $5.000 
Werkzaamheden : $15.000-$25.000

The Oval
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Zero Litter Mural gemaakt door 
het Earth Team Foto gemaakt 
door de  City of Oakland DOT

“ Elke afdeling verkeer zou de buurt waaraan zij 
haar diensten verleent, de pen om de plannen 
te schrijven en de verfkwasten om de plekken 
te schilderen in handen moeten geven.”

RYAN RUSSO
DIRECTEUR,

OaKLaND DEPaRTMENT OF TRaNSPORTaTION
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KUNST OP DE WEG:STRaaTSCHILDERINGEN 

LOCaTIE
Oakland, Californië

SOORT PROJECT
Doorlopend 

LEIDENDE ORGaNISaTIE
Oakland Department  
of Transportation

KUNSTENaaR
Meerdere kunstenaars 

TIJDLIJN
1,5 jaar

DUUR 
1 jaar

MaTERIaLEN 
Verf op acrylbasis geschikt  
voor buiten

KOSTEN 
Materialen: $300 — $600 
Ontwerpvergoeding: (ontworpen 
door de gemeenschap) 
Werkzaamheden uitgevoerd door: 
(vrijwilligers) 

HET PROJECT

In 2017 initieerde het City of Oakland Department of Transportation 
(OakDOT) een pilotprogramma genaamd Paint the Town. Het programma 
werd in gang gezet om de doelstelling van OakDOT, het stimuleren 
van eigenaarschap van de buurt met betrekking tot de openbare 
ruimte, te bevorderen door inwoners van Oakland uit te nodigen om 
straatschilderprojecten op het wegdek te ontwerpen en te organiseren.

OakDOT organiseerde een open sollicitatieprocedure en nodigde inwoners 
uit om tijdelijke straatschilderingen aan te brengen op de wegen van Oakland. 
Het departement ontving 42 inzendingen en selecteerde uiteindelijk 30 
voorstellen. De locaties werden gekozen op basis van steun uit de omgelegen 
buurt en de wens om projecten in achterstandswijken te faciliteren. De 
gemeente werkte samen met een particuliere financierder, Oakland Fund for 
Public Innovation (OFPI) om een partnerschap met de lokale non-profit Walk 
Oakland Bike Oakland gefinancierd te krijgen om zo inwoners te helpen de 
projecten tot uitvoer te brengen. Het aanbrengen van de straatschilderingen 
voor de geselecteerde ontwerpen startte in het voorjaar van 2018 en elf 
ontwerpen werden binnen dat jaar voltooid. OakDOT is van plan om de 
resterende muurschilderingen in 2020 afgerond te hebben. 

BEST PRaCTICE: HET WEGNEMEN VaN BELEMMERINGEN 
INCLUSIVITEIT STaaT VOOROP

Het OakDOT’s Paint the Town program is inmiddels een schoolvoorbeeld 
van hoe steden voor hun inwoners de grootste belemmeringen om zelf een 
project op te zetten kunnen wegnemen. Hoewel aanvragers zelf moeten 
zorgen voor de evenementvergunningen, het betrekken van de buurt, het 
werven van vrijwilligers en het helpen bij de uitvoering, stellen OakDOT 
en OFPI aanzienlijke financiële middelen ter beschikking om dit alles 
eenvoudiger te maken. Zo heeft de gemeente de aanvrager vrijgesteld van 
legeskosten en is er gratis materiaal beschikbaar voor het afsluiten van de 
straten, waarbij er ook geld is voor verf en materialen, hulp bij het ontwerp 
en ondersteuning op de dag dat het kunstwerk wordt aangebracht.

OakDOT organiseerde workshops in bibliotheken om te helpen bij de 
aanvraag en ontwikkelde een uitgebreide toolkit met de richtlijnen en 
een handleiding voor aanvragers bij de uitvoering. De toolkit beschrijft 
de verantwoordelijkheden van zowel de inwoners als de OakDOT-
medewerkers voor de ontwikkeling van het ontwerp, het aanbrengen van 
de mural en toekomstige onderhoudswerkzaamheden. Het succes van 
deze pilot laat zien dat met de juiste ondersteuning, inwoners van de stad 
een belangrijke en verstrekkende invloed kunnen hebben op hun straten.

 Paint the Town 
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“ Er ligt zoveel onbenut asfalt in  
onze straten dat met behulp van 
kunst gemakkelijk door voetgangers 
kan worden gebruikt.”

KYLIE WALZAK 
LEaD PROGRaM MaNaGER,

LIVING STREETS aLLIaNCE
Foto’s genomen 
door de Living 
Streets alliance
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KUNST IN VOETGaNGERSGEBIED: TROTTOIR UITBREIDING

 Corbett Porch 

LOCaTIE
Tucson, arizona

SOORT PROJECT
Standalone

LEIDENDE ORGaNISaTIE
Living Streets alliance

KUNSTENaaR
Living Streets alliance  
en de lokale gemeenschap

TIJDLIJN 
4 maanden

DUUR 
Tot de definitieve aanleg van de 
weg van start gaat (langer dan 1 jaar)

MaTERIaLEN 
In de handel verkrijgbare verf 
geschikt voor de rijweg 

KOSTEN 
Materialen: $17.500 
Ontwerpvergoeding: (in-house) 
Werkzaamheden: $11.000

HET PROJECT

Onder leiding van de Living Streets alliance (LSa), een non-profit actiegroep, 
is Corbett Porch Tucson’s eerste straatkunstproject. De groep begon dit 
project om te laten zien dat beleid gemaakt kan worden waarmee een veilig, 
toegankelijk en inclusief transportnetwerk in Tucson ontwikkeld kan worden 
om zo de mobiliteit voor alle inwoners te verbeteren.

Hiervoor koos de groep een bekend gevaarlijk kruispunt middenin 
een snel groeiend zakendistrict nadat de winkeliers daar hadden laten 
weten dat ze wilden dat de ruimte voor hun zaak beter toegankelijk werd 
voor voetgangers. Het kruispunt is ook onderdeel van een toekomstig 
wegverbeteringsproject door Downtown Links, van de Regional 
Transportation authority, met als doel multimodale verbindingen te 
verbeteren. Dit project was niet alleen bedoeld voor het tijdelijk verbeteren 
van de voetgangersveiligheid, maar ook om het ontwerp van een 
permanente herinrichting van het kruispunt te onderbouwen.

In oktober 2018 hielp een groep van meer dan 200 vrijwilligers de LSa 
het kruispunt te aan te passen met goedkope, tijdelijke materialen zoals 
plantenbakken, betonverf en flexibele markeringen om nieuw gecreëerde 
ruimte voor voetgangers te markeren. Uit gegevens van de Universiteit van 
arizona bleek dat bestuurders, toen de aanleg eenmaal klaar was, eerder 
stopten bij de haaientanden (van 27% naar 34% naleving) en volledig tot 
stilstand kwamen (van 69% naar 82% naleving), waardoor de veiligheid op 
straat verbeterde.

BEST PRaCTICE: aLS NON-PROFIT DE LEIDING NEMEN

Het organiseren van een project dat paste binnen een al lopend 
gemeentelijk project was essentieel om voor de Corbett Porch de steun 
van de gemeente en de buurt te krijgen.  De LSa vroeg begin 2018 
subsidie aan bij de aaRP Community Challenge en werkte samen met het 
Department of Transportation van de stad Tucson voor de vergunningen 
en de uitvoering van het project. De LSa verzamelde ook uit de buurt 
input voor het ontwerp en schakelde de Days of Caring van United Way 
in om lokale vrijwilligers te vinden die konden helpen met aanbrengen en 
ze vroegen de  University of arizona College of architecture om data te 
verzamelen en het resultaat van het project te analyseren.
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“ Dit project heeft de kruising 
herkenbaar gemaakt, een centrale 
plek voor de buurt in plaats van een 
belemmering voor voetgangers.”

LEE CRANDELL
VOORMaLIG EXECUTIVE DIRECTOR,  

KaMER VaN KOOPHaNDEL LaKEVIEW Foto genomen door  
Lakeview Kamer van 
Koophandel
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KUNST IN VOETGaNGERSGEBIED: 
STOEPRaNDVERBREDING

HET PROJECT

De verbreding van de stoeprand bekend als Lincoln Hub is een project 
geleid door de Lakeview Kamer van Koophandel die de stoeprand langs 
vier huizenblokken op Lincoln avenue heeft aangepast en 465 m2 extra 
ruimte voor voetgangers heeft gecreëerd. Het project kort de lengte van 
de oversteekplaatsen in en vermindert de verkeerssnelheid op het  
Lincoln/ Wellington/ 

Southport kruispunt, wat meer voetgangersactiviteit langs de weg 
stimuleert en lokale bedrijven een extra impuls geeft. Naast de murals aan 
de randen van de stoep omvat het project zitplekjes, plantenbakken en 
andere markeringen.

Direct na de start van het project werd de Lincoln avenue Placemaking 
Project Task Force gevormd om de input van omwonenden en 
ondernemers te verzamelen samen met een ontwerper en aannemers 
om de stoeprandverbredingen aan te brengen. Het tijdelijke straatproject 
werd haalbaar door financiering en steun van de Special Service area 
27 belastingheffing. Het werd ontworpen door de Site Design Group en 
aangelegd in het voorjaar van 2015. Het project ontving ook een 2015 
Charter award van het Illinois Chapter van het Congres voor Nieuwe 
Stedenbouw (Congress for the New Urbanism.).

BEST PRaCTICE: EEN PLaNNING MaKEN PaSSEND BINNEN  
EEN aL LOPEND GROOT PROJECT

Het Lincoln Hub project is een afgeleide van het Chicago Department of 
Transportation’s (CDOT) Lincoln ashland Belmont Reconstruction Plan, 
een multimodaal plan om Lincoln avenue veranderen in een levendige 
commerciële strook. Voortbouwend op de vaart achter dat plan, initieerde 
de Kamer van Koophandel het straatproject door drie belangrijke 
speerpunten te kiezen: het verminderen van de verkeersdruk, verbeteren 
van de groenvoorzieningen en de veiligheid van voetgangers.

Het Make Way for the People programma van CDOT nodigde lokale 
organisaties en wijkgroepen uit om verbeteringen voor hun straat aan te 
dragen en verleende hen de nodige vergunningen voor de aanpassingen. 
Dankzij dit programma kon de taskforce weinig kostende verbeteringen 
aanbrengen voor de korte termijn die konden worden doorgevoerd vóór 
de permanente renovatie  van de straat. Toen de aanleg gereed was nam 
de gemeente direct daarna de tijdelijke geometrische veranderingen op in 
het binnenkort te starten renovatieproject.

LOCaTIE
Chicago, Illinois

SOORT PROJECT
Standalone

LEIDENDE ORGaNISaTIE
Lakeview Chamber of Commerce

KUNSTENaaR
Site Design Group

TIJDLIJN
18 maanden

DUUR
4 jaar tot het definitieve 
renovatieproject van de weg van 
start gaat.

MaTERIaLEN
Wegenverf op epoxy basis

KOSTEN
Materialen: $50.000 
Ontwerpvergoeding: $20.000 
Werkzaamheden: (opgenomen 
onder materialen)

Lakeview  
Lincoln Hub
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“ Bij het maken van een ontwerp voor een 
straatschildering moet je je voorstellen dat je 
er zelf rondloopt. Wat ervaart iemand die door 
jouw ontwerp loopt, fietst of rijdt? Is de route 
goed te volgen? Werkt het zoals bedoeld?”

KRISTEN RAMIREZ 
aRT & ENHaNCEMENTS PROJECT MaNaGER, 

SEaTTLE DEPaRTMENT OF TRaNSPORTaTION Burke-Gilman Trail Curb Bulbs, 
foto gemaakt door het Seattle 
Department of Transportation
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KUNST IN VOETGaNGERSGEBIED: 
STOEPRaNDVERBREDING

LOCaTIE
Seattle, Washington

SOORT PROJECT
Doorlopend

LEIDENDE ORGaNISaTIE
Seattle Department  
of Transportation

KUNSTENaaR 
In-house kunstenaar van SDOT

TIJDLIJN
Online aanvragen worden 
doorlopend geaccepteerd 

DUUR 
1-3 jaar 

MaTERIaLEN
Voorgevormde thermoplast 

KOSTEN 
Materialen: $5.000-$15.000 
Ontwerpvergoeding: (in-house) 
Werkzaamheden: $5.000-$10.000

HET PROJECT

Het Seattle Curb Bulb Program is één van de 20 projecten en programma’s 
onder regie van het Seattle Department of Transportation (SDOT), gericht 
op het leefbaarder, beter bereikbaar en betaalbaarder maken van de 
stad. Daaraan gerelateerde projecten, waaronder het Curb Bulb Program, 
zijn mogelijk door een belastingheffing die 91 miljoen dollar vrijmaakt 
voor verbeteringen voor voetgangers waarmee de zichtbaarheid op 
oversteekplaatsen wordt vergroot en het aantal en de ernst van ongevallen 
teruggedrongen.

BEST PRaCTICE: PROJECT MaNaGEMENT

Via het SDOT programma voor straatkunst kunnen bewoners een 
verbeteringsvoorstel indienen en van de gemeente hulp krijgen voor het 
ontwerp en de uitvoering van het project. De gemeente benoemt een 
professionele kunstbeheerder tot projectmanager voor het binnenhalen 
van ontwerpen en voor de samenwerking met andere gemeentelijke 
instellingen om het project uit te voeren. Het SDOT projectteam werkt 
samen met inwoners om tot een ontwerp en een goede locatie te komen 
en met de afdeling gemeentewerken om het straatkunstwerk aan te 
brengen. Hoewel sommige voorstellen een permanente herinrichting 
van de stoep kunnen omvatten, beveelt de SDOT tijdelijke, decoratieve 
aanpassingen aan om zo met zo min mogelijk middelen het gewenste 
effect te bereiken. De SDOT of de buurtbewoners stellen een locatie voor; 
in beide gevallen wordt samengewerkt met de kunstenaar om tot een 
creatief ontwerp te komen en wordt er een inwonerenquête georganiseerd 
waarbij gestemd kan worden over het uiteindelijke ontwerp.

De SDOT werkt samen met het aDa Compliance Team van de gemeente 
om ervoor te zorgen dat alle projecten op de juiste wijze worden 
beoordeeld en goedgekeurd. De SDOT blijft deze projecten en de 
data over ongevallen volgen om er zeker van te zijn dat de verbeterde 
oversteekplaatsen bijdragen aan snelheidsverlaging en betere 
voorrangverlening aan voetgangers. Deze verbetering is één van de 
instrumenten in het Vision Zero-plan van SDOT om in 2030 een einde te 
maken aan doden en ernstig gewonden door wegverkeer in Seattle.

Curb Bulb 
 Program 
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“ Kunstenaars moeten feedback accepteren 
en veranderingen aanbrengen – het is jouw 
kunst, maar het is ook iets voor en van de 
gemeenschap – dat moet worden begrepen.”

MOLLY DILWORTH
PROJECT KUNSTENaaR Foto gemaakt door 

Molly Dilworth 
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KUNST IN VOETGaNGERSGEBIED: VaN STOEP 
NaaR PLEIN

HET PROJECT

In 2010 schreef de art & Event Programming Unit van het New York City 
Department of Transportation (NYCDOT art) een ontwerpwedstrijd uit voor 
het aanbrengen van een tijdelijke mural op het asfalt van Times Square. 
Tegelijkertijd werd, via het project Green Light for Midtown, begonnen met 
plannen voor een permanente herinrichting als  voetgangersplein  Het ging 
om een tijdelijke straatschildering, voordat de grote reconstructie begon in 
2012. Meer informatie over dit project is te vinden op www.nyc.gov/dotart.

BEST PRaCTICE: DESIGN ONTWIKKELING

NYCDOT art werkte samen met de Times Square arts alliance, de Mayor’s 
Office, de Public Design Commission en andere kunstprofessionals om 
de 150 ingezonden ontwerpen te beoordelen waarna het ontwerp van 
kunstenares Molly Dilworth  werd uitgekozen. Haar ontwerp, getiteld 
Cool Water, Hot Island, was een grafische weergave van het hitte-eiland 
effect, zoals waargenomen door NaSa’s infraroodsatelliet. Het kunstwerk, 
gefinancierd door donaties aan het Mayor’s Fund to advance New York 
City, werd in één maand gerealiseerd en was een nieuwe impuls voor Times 
Square als een plek voor openbare kunst.

NYCDOT art stelde een projectgroep samen die regelmatig overlegde 
over de ontwikkeling en realisatie van het ontwerp. De groep bestond 
uit NYCDOT art medewerkers, de Times Square alliance, de Mayor’s 
Community affairs Unit, de kunstenaar en het schildersbedrijf in the lead 
bij het aanbrengen. Met de kunstenaar werd nauw samengewerkt om tot 
een definitief ontwerp te komen dat efficiënt kon worden aangebracht op 
ruim 4500 m2 open ruimte. De mural werd een model voor het creëren en 
verbeteren van voetgangersgebieden om zo de veiligheid, de gezondheid 
en het welbevinden van het publiek te verbeteren.

LOCaTIE
New York, New York

SOORT PROJECT
Standalone

LEIDENDE ORGaNISaTIE
New York City Department  
of Transportation art  
& Event Programming

KUNSTENaaR 
Molly Dilworth

TIJDLIJN
6 maanden

DUUR 
18 maanden 

MaTERIaLEN
Epoxy gemodificeerde acryl coating

KOSTEN 
Materialen: (opgenomen onder 
arbeidskosten) 
Ontwerpvergoeding: $15.000 
Werkzaamheden: $150.000

Cool Water, 
Hot Island
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“ Spirit Plaza is  een unieke vrij toegankelijke ruimte in 
het hart van de stad, ontworpen voor alle inwoners 
om samen te komen, mee te doen, informatie te 
krijgen over plaatselijke initiatieven en te genieten 
van culinaire en culturele attracties die de unieke en 
veelkleurige identiteit van Detroit benadrukken.”

MARIA GALARZA 
PROJECT MaNaGER,

DE DETROIT PaRKS & RECREaTION DIVISION 
Foto gemaakt door de 
City of Detroit General 
Services Department



43

C
A

S
E

S
T

U
D

IE
S: K

U
N

S
T IN

 V
O

E
TG

A
N

G
E

R
S

G
E

B
IE

D

KUNST IN VOETGaNGERSGEBIED: VaN STOEP 
NaaR PLEIN

LOCaTIE
Detroit, Michigan

SOORT PROJECT
Standalone

LEIDENDE ORGaNISaTIE
City of Detroit Parks and Recreation

KUNSTENaaR
City of Detroit Planning and 
Development Department

TIJDLIJN
12 maanden

DUUR 
3 jaar 

MaTERIaLEN
Wegmarkering op acrylbasis

KOSTEN 
Materialen: $1.500 
Ontwerpvergoeding: in-house 
Werkzaamheden uitgevoerd door: 
(vrijwilligers)

HET PROJECT

Spirit Plaza werd in juni 2017 als een drie maanden durende pilot geïnitieerd 
door de City of Detroit Planning and Development Department (PDD) en 
het Department of Public Works (DPW) en georganiseerd samen met het 
Downtown Detroit Partnership (DDP). De gemeente hoopte dat dit een 
beter toegankelijk centrum zou opleveren voor werknemers, inwoners en 
bezoekers en beter gestroomlijnd verkeer met een aantrekkelijkere straat 
en veiligere oversteekplaatsen voor voetgangers.

Vijf maanden na de ingebruikname stemde de gemeenteraad van Detroit in 
met continuering van de pilot om medewerkers in staat te stellen de impact 
ervan op lokale bedrijven en de verkeersstroom te evalueren. Om de vaart 
erin te houden en de zomerprogrammering onder leiding van de Parks and 
Recreation Division (DPRD) af te trappen, werd voor de zomer van 2018 een 
tijdelijke kleurrijke mural ontworpen en op het plein aangebracht.

BEST PRaCTICE: VaN TIJDELIJK NaaR PERMaNENT

In 2018, toen de ruimte meer ingeburgerd was geraakt, ging de PDD in 
gesprek met het DPRD om ideeën te blijven verzamelen en tot een visie 
voor een meer permanente inrichting te komen. De nieuwe mural, waarop 
de kaart van Detroit is afgebeeld, is een voorbeeld van samenwerking 
tussen deze gemeentelijke instanties en de DDP. Gezamenlijk is er gewerkt 
aan een planningsontwerp voor de ruimte voor de zomer, herfst en winter.

Voor de uitvoering van de mural werkte DPRD samen met Summer in the 
City, een non-profit organisatie van jonge vrijwilligers die overal in de 
stad muur- en straatschilderingen uitvoeren. In 2019 maakte de Detroitse 
gemeenteraad de keuze, met twee jaar van succesvolle projecten achter 
de rug, om van Spirit Plaza definitief een vrij toegankelijke ruimte te maken. 
Met een semi-permanent ontwerp in 2019 is de gemeente van plan om een 
permanent ontwerp te ontwikkelen samen met de buurt.

Spirit Plaza 
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“ Door dit project is het proces van de gemeente 
veranderd van een traag, top-down proces in 
een gedeelde aanpak met betrokkenheid van 
inwoners die een ontwerp nu eerst kunnen 
bekijken voordat het definitief wordt.”

Piazze aperte Spoleto project, 
de foto bovenaan is genomen 
door de City of Milan

De foto onderaan is 
genomen door Bloomberg 
Philanthropies

DEMETRIO SCOPELLITI
aDVISEUR VaN DE DEPUTY 

MaYOR FOR URBaN 

PLaNNING, GREEN aREaS 

aND aGRICULTURE, MILaaN
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KUNST IN VOETGaNGERSGEBIED: OPEN PLEINEN

THE PROJECT

Het Piazze aperte (Open Plazas) project is door de stad Milaan in het 
leven geroepen als een manier om openbare ruimtes in de stad sneller 
aan te kunnen leggen. Het werd opgestart in 2018 na de lancering van het 
Milan 2030 Master Plan en het Neighborhoods Plan, waarbij de urgente 
behoefte aan extra openbare ruimtes in de stad werd gesignaleerd. 
Stadsbestuurders hekelden de vertragingen van de gebruikelijke ontwerp- 
en bouwprocedures en zochten een aanpak om projecten sneller uit te 
voeren en inwoners om feedback te vragen.

In samenwerking met Bloomberg associates en het Global Designing 
Cities Initiative (NaCTO- GDCI) van de National association of City 
Transportation Officials, zette de gemeente vijf tijdelijke pilotprojecten op, 
met gebruikmaking van goedkope materialen en vrijwilligerswerk. Soms 
waren de ruimtes oorspronkelijk ontworpen als pleinen, maar waren ze in 
de 20e eeuw omgebouwd tot parkeerterreinen, terwijl in andere gevallen 
grote kruispunten opnieuw waren ingericht met een kleinere voetafdruk 
voor autoverkeer. De ontwerpen werden gemaakt door ambtenaren 
van verschillende afdelingen en de realisatie werd uitgevoerd door de 
plaatselijke non-profit organisatie Retake Milano. Uit onderzoeken van het 
eerste aangepaste plein bleek dat 86% van de mensen een voorkeur had 
voor een voetgangersplein, 72% maakte nu meer gebruik van de ruimte en 
84% zou graag zien dat de heringerichte ruimte definitief zo blijft. Voor twee 
van de pleinen startte in 2019 het ontwerp voor een definitieve herinrichting.

BEST PRaCTICE: HET DOORBREKEN VaN BUREUaCRaTIE

Gezien het succes van de eerste vijf pilots en de onderzoeksresultaten is 
de gemeente een tweede fase begonnen en zijn inwoners uitgenodigd 
voorstellen te doen voor een toekomstige inrichting van Piazze 
aperte. Dit werd mogelijk door het wegnemen van bureaucratische 
belemmeringen zowel binnen het gemeentebestuur zelf als tussen bestuur 
en inwoners. Er kwam een afdeling “stadslab” waarin medewerkers van 
de stedenbouwkundige planning, verkeerskundigen en ontwerpers 
van de openbare ruimte werden samengebracht. Waar deze afdelingen 
eerst onafhankelijk van elkaar opereerden, met als gevolg een 
inefficiënt ontwerpproces, werkten ze nu nauw samen om het proces te 
vereenvoudigen en de aanleg te coördineren. De gemeente werkte ook 
samen met Retake Milano om een platform op te zetten waar inwoners als 
vrijwilliger konden meewerken aan het fysiek aanleggen van de piazze. Het 
team werkt regelmatig samen met de buurt voor onderhoud en het plannen 
van buurtevenementen.

LOCaTIE
Milaan, Italië 

SOORT PROJECT
Doorlopend

LEIDENDE ORGaNISaTIE
Gemeentebestuur van Milaan

KUNSTENaaR
In-house

TIJDLIJN
3-6 maanden

DUUR 
12 maanden, onderhoud na 1 jaar

MaTERIaLEN
Verf op waterbasis

KOSTEN
Materialen: €30.000-€40.000 
Ontwerpvergoeding: (in-house) 
Werkzaamheden: (opgenomen  
in materialen)

Piazze Aperte
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“ Placemaking is een essentiële taak voor 
een 21ste-eeuws gemeentebestuur. 
Het volstaat niet om openbare ruimte 
aan te leggen – we moeten beleving 
creëren waardoor verbindingen 
tussen buurtbewoners ontstaan.”

Foto genomen door 
andrea Lorena

RICKY ARRIOLA
CITY COMMISSIONER,  

MIaMI BEaCH
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KUNST IN VOETGaNGERSGEBIED: HYBRIDE 
STRaaTSCHILDERINGEN

 Rue Vendome

HET PROJECT

In augustus 2017 begon de stad Miami Beach met haar Masterplan North 
Beach door een parkeerterrein met negen parkeerplaatsen in te richten 
als openbaar plein met een mural en buurtactiviteiten. De Miami Beach 
Commissioners stemden unaniem voor een drie maanden durende 
“soft closure” van de parkeerplaats om de reactie van de inwoners te 
inventariseren, evenals eventuele verkeershinder veroorzaakt door het plein.

Toen er was gestemd, nam de gemeente Street Plans Collaborative in 
de arm om het straatkunstwerk van 330 m2 te ontwerpen, materialen 
aan te schaffen en samen met de buurt vrijwilligers te zoeken voor het 
aanbrengen. In het voorjaar van 2018 sloot het team de ruimte af voor 
voertuigen en kwamen de medewerkers van Miami Beach samen met de 
lokale vrijwilligers samen om het plein gedurende drie dagen te schilderen.

BEST PRaCTICE: aCTIVITEITENPLaNNING

Na afloop van de pilot van drie maanden bleef het plein gesloten voor 
voertuigen omdat de omwonenden de ruimte graag als openbaar 
plein wilden behouden. Het tijdelijke plein is sinds de aanleg door de 
gemeente onderhouden en gebruikt voor boerenmarkten en kleinere 
buurtevenementen. Het plein werd een jaar later nieuw leven ingeblazen 
toen de gemeente het plaatselijk actieve en creatieve marketing- en 
evenementenbureau Prism Creative Group in de arm nam om grotere 
publieksevenementen op het plein te organiseren en lokaal steun te 
verwerven voor een permanente herinrichting.

Met een evenementmanager aan boord om het plein voortdurend te 
animeren, steeg de populariteit van het plein en begon de gemeente in 
januari 2019 met het ontwerpproces voor de definitieve herinrichting van 
het plein.

LOCaTIE
Miami Beach, Florida

SOORT PROJECT
Standalone

LEIDENDE ORGaNISaTIE
Gemeentebestuur van Miami Beach

KUNSTENaaR
Street Plans Collaborative

TIJDLIJN
10 maanden

DUUR 
2 jaar

MaTERIaLEN
Wegenverf op epoxybasis

KOSTEN
Materialen: $7.000 
Ontwerpvergoeding: $35,000 
Werkzaamheden: (opgenomen 
onder ontwerpvergoeding)
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“ We laten lokale 
inwoners 
gebieden die 
normaal voor 
voertuigen 
bestemd zijn 
herinrichten tot 
veilige gebieden, 
zij proberen deze 
veranderingen 
uit om zo het 
toekomstig 
gebruik van 
het gebied te 
bepalen.”

CARLOS MARIO  
URREGO DURAN 
PROGRaM MaNaGER, 

BOGOTa DISTRICT 

MOBILITY OFFICE

Project Plazoletas Bogota Ingles  
Foto’s genomen door  het Bogota 
District Mobility Office
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KUNST OP VERTICaLE INFRaSTRUCTUUR:  
VaN WEG NaaR PLEIN

LOCaTIE
Bogota, Colombia

SOORT PROJECT 
Doorlopend

LEIDENDE ORGaNISaTIE
Bogota District Mobility Office

KUNSTENaaR
Ontwerpers van het District  
Mobility Office 

TIJDLIJN
Jaarcyclus; 6 maanden van begin tot 
uitvoering

DUUR 
1-3 jaar of tot de definitieve 
inrichting van het plein

MaTERIaLEN
Wegenverf voor wegmarkering

KOSTEN
Materialen: $.3.000-$10.000 
Ontwerpvergoeding: (in-house) 
Werkzaamheden uitgevoerd door: 
(vrijwilligers)

HET PROJECT

Het Plazoletas Bogota - Spaces for all project is een stedenbouwkundige 
aanpak onder leiding van de Mayor’s Office om openbare ruimten aan te 
passen en zo de voetgangersmobiliteit en verkeersveiligheid te verbeteren. 
Het project, een samenwerkingsverband tussen Bloomberg associates en 
de National association of City Transportation Officials Global Designing 
Cities Initiative (NaCTO- GDCI), verbindt lokale gemeenschappen en 
bedrijven in een participatietraject met als doel weinig gebruikte straten te 
herinrichten als centraal punt voor de buurt.

als onderdeel van het programma heeft het District Mobility Office een 
soepele procedure ontwikkeld zodat wijken hun openbare ruimte kunnen 
beheren met snelle en goedkope activiteiten. Het District Mobility Office 
houdt samen met het stadsdeelbestuur en de Department of Public 
Works toezicht op de geplande publieksactiviteiten. Sinds de start van 
het programma in 2016 is bijna 8,360 m2 aangepakt, waardoor 12 nieuwe 
pleinen in Bogota zijn ontstaan.

BEST PRaCTICE: SELECTIEPROCEDURE

Jaarlijks nodigt het Plazoletas project lokale partijen uit om plekken te 
noemen die aan vernieuwing toe zijn. De Mobility Department beoordeelt 
elk voorstel en selecteert voorstellen die de grootste positieve uitwerking 
op de buurt hebben, voldoende ruimte bieden in achterstandsgebieden 
en daarnaast de mobiliteit verbeteren.

Na de selectie werkt het District Mobility Office samen met de lokaal 
verantwoordelijken om ruimtes te ontwerpen die beantwoorden aan de 
behoeften van de omliggende wijken. De District administration werkt ook 
met de inwoners samen om de taken van alle deelnemers vast te leggen 
en verantwoordelijke partijen aan te wijzen voor contact met de omgeving, 
onderhoud, verzekering, ontwerp, planning en budgettering.

Programa 
Plazoletas Bogota 
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“ Beheer is echt een belangrijk 
projectonderdeel. Als je de zekerheid 
hebt dat er iemand is die zorgdraagt 
voor het project en eventuele problemen 
kan helpen aanpakken, maakt dit dat het 
project een lange levensduur heeft.” 

STEPHANIE FORTUNATO
DIRECTOR,

PROVIDENCE DEPaRTMENT OF aRT, CULTURE, aND TOURISM

Links: Indexed II mural van Noemie Bonnet 
Rechts: Save Our Planet mural van Brent Bachelder 
Foto gemaakt door Michael Christofaro
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KUNST OP VERTICaLE INFRaSTRUCTUUR: 
TRaNSFORMaTIESTaTION MURaL

HET PROJECT

Het art Transformer Program werd in 2010 opgestart door het Providence 
Department of art, Culture, and Tourism om de aandacht te vestigen op 
lokale kunstenaars en het opknappen van onaantrekkelijke infrastructuur. 
De projecten zijn onderdeel van een door de gemeente uitgevoerd 
verbetertraject dat onder andere bestond uit verbetering van de 
bewegwijzering en bushokjes in verschillende zakendistricten om de straat 
levendiger te maken en om graffiti te bestrijden.

De afdeling werkte samen met de Planning Department en het transit 
agency om kunst en cultuur te integreren in de projectplanning 
door vijf drukke verkeersaders aan te wijzen voor het aanbrengen 
van muurschilderingen op transformatorhuisjes. De kunstwerken 
werden gezamenlijk door de gemeente en de buurt gekozen en elke 
genomineerde kreeg voor zijn werk een vergoeding van 350 dollar.

BEST PRaCTICE: BEHEER

Het programma volgt nu de aanpak van “adopteer een transformatorhuisje” 
wat maatschappelijke groeperingen of non-profitorganisaties de kans 
geeft zich aan te melden als beheerder van transformatorhuisjes die 
zijn vernield, vervangen of hersteld moeten worden. De aanvraag wordt 
beoordeeld door  het  Department of art, Culture, and Tourism waarna voor 
de groep of organisatie de vergunningverlening wordt gefaciliteerd om 
muurschilderingen aan te brengen op de geselecteerde transformatorhuisjes 
en het kunstwerk te onderhouden. 

LOCaTIE
Providence, Rhode Island

SOORT PROJECT
Doorlopend

LEIDENDE ORGaNISaTIE
City of Providence Department  
of art, Culture, and Tourism

KUNSTENaaR
Verschillende kunstenaars 
uitgekozen door een jury 

TIJDLIJN
aanvragen worden doorlopend 
geaccepteerd

DUUR 
1-3 jaar 

MaTERIaLEN
acrylverf

KOSTEN
Materialen: $.3.000-$10.000 
Ontwerpvergoeding: $350 per 
transformatorhuisje 
Werkzaamheden: (opgenomen  
in de ontwerpvergoeding)

Art Transformer 
 Program
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“ Beetje bij beetje 
verandert 
Trigono in een 
modelwijk. Het 
nieuwe normaal 
met muren en 
gevels die worden 
vrijgehouden van 
graffiti, terwijl er 
gesproken wordt 
over kunst die de 
stad eer aandoet 
en verrijkt.”

GEORGIOS KAMINIS
OUD BURGEMEESTER 

VaN aTHENE

Suitcase mural van Dimitris Kretsis  
Womans Face mural van achilles 
Foto’s gemaakt door athens Trigono



53

C
A

S
E

S
T

U
D

IE
S K

U
N

S
T O

P
 V

E
R

T
IC

A
LE

 IN
FR

A
S

T
R

U
C

T
U

U
R

KUNST OP VERTICaLE INFRaSTRUCTUUR: 
TRaNSFORMaTIESTaTION MURaL

LOCaTIE
athene, Griekenland

SOORT PROJECT
Standalone

LEIDENDE ORGaNISaTIE
Gemeentebestuur van athene

KUNSTENaaR
Meerdere, geselecteerd op basis 
van een open inschrijving

TIJDLIJN
8 maanden

DUUR 
Onbepaalde tijd 

MaTERIaLEN
Spuitverf op acrylbasis

KOSTEN
Materialen: €100 per 
transformatorhuisje 
Ontwerpvergoeding: (vrijwilligers) 
Werkzaamheden:  (aangebracht 
door de kunstenaars)

HET PROJECT

Het project art on KaFaO (het Griekse acroniem voor 
transformatiestations) werd in 2016 door athene opgezet als onderdeel 
van een bredere ontvangen donatie van 10 miljoen euro voor een aantal 
projecten van de Stavros Niarchos Foundation. Doel van het project 
was het gebied nieuw leven in te blazen door de veiligheid, hygiëne en 
begaanbaarheid van het historische centrum van de stad te verbeteren.

Graffitiverwijdering stond bij het Trigono project centraal, waarbij elf 
gemeentelijke instanties betrokken waren. Het project werd aangestuurd 
door de lokale non-profit athens Partnership. Het art on KaFaO-project 
was gericht op esthetiek en het voorkomen van toekomstige graffiti 
op deze oppervlakken. Het Trigono project gaf een impuls aan andere 
initiatieven: in 2019 startte het historische centrum van de stad met het 
project This is athens - Polis, met als doel 100 transformatiestations in de 
hele wijk te schilderen.

BEST PRaCTICE: BEGELEIDING VaN PLaaTSELIJKE KUNSTENaaRS

De gemeente was op zoek naar een manier om illegale graffiti tegen te 
gaan en schakelde voor het mural-project jonge straatkunstenaars in en 
vroeg hen om hun talenten te demonstreren.

Met dit doel stelde de burgemeester een zeskoppige artistieke commissie 
aan om een open inschrijving te organiseren en 37 opkomende, lokale 
kunstenaars te kiezen. Dankzij de educatieve dimensie van het project 
ziet de gemeente dat er sinds de muurschilderingen minder graffiti wordt 
gespoten en dat de kunstenaars eerder bereid zijn om samen met de 
gemeente andere creatieve placemaking projecten te beginnen.

 Trigono 
Pedestrianization 
Project
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“ Het is altijd 
beter om klein 
te beginnen 
en gaandeweg 
projecten uit te 
bouwen. Ieder jaar 
valt er iets nieuws 
te ontdekken 
en meer steun 
te krijgen.” 

CATHERINE CAMPBELL
PROGRaM MaNaGER 

STREETaRTORONTO

Links: Mural van Erin McCluskey 
Rechts: Mural van Daniela Rocha Foto’s 
genomen door Jocelyn Reynolds
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KUNST OP VERTICaLE INFRaSTRUCTUUR: MURaLS 
OP TRaNSFORMaTORHUISJES

HET PROJECT

Het StreetaRToronto (StaRT) project werd in 2012 in gang gezet door 
het Public Realm Office van de City of Toronto’s Transportation Services 
Division. Het project werd ontworpen om illegale graffiti voor te zijn 
met levendige en door de gemeenschap gedragen straatkunst. Het 
aanbrengen van straatkunst verhoogt de veiligheid en de kwaliteit van de 
straten in Toronto, moedigt actieve vormen van mobiliteit aan, zoals fietsen 
en wandelen, en brengt lokale kunstenaars voor het voetlicht.

Jaarlijks roept StaRT kunstenaars op, regelt zij vergunningen en managet het 
aanbrengen  van 50-100 muurschilderingen op transformatorhuisjes. Ook 
is er een Outside the Box mentorprogramma om beginnende kunstenaars 
in contact te brengen met een uitgebreid netwerk van ervaren kunstenaars 
en creatieve inwoners. Het Graffiti Management Plan en StreetaRToronto 
project worden volledig gefinancierd door derden uit de particuliere sector, 
gegenereerd door middel van een Street Furniture agreement met astral 
Media Outdoor L.P. waarmee geen belastinggeld is gemoeid.

BEST PRaCTICE: OPZETTEN VaN EEN STaDSPROJECT

Het project is in de loop der jaren steeds populairder geworden en 
ontvangt nu jaarlijks meer dan 200 aanvragen. De ontwerpen zijn vaak 
gekoppeld aan thema’s als diversiteit en inclusie, wat brede steun van de 
gemeenschap en meer “ogen op de straat” oplevert. Vanwege deze brede 
steun is het StaRT-project uitgebreid tot muren van elk formaat, van kleine 
objecten tot gebouwen van meer dan 20 verdiepingen.

Het Outside the Box-project verminderde ook de onderhoudskosten van 
de infrastructuur door het tegengaan van graffiti. In 2016 verwijderde de 
gemeente ruim 18,5 duizend m2 meter graffiti; dat daalde tot 12,5 duizend 
m2 in 2017 en tot slechts zo’n 7.000 m2 in 2018. Vanaf 2019 zijn er in de hele 
stad bijna 400 objecten met de hand beschilderd of met vinyl beplakt.

LOCaTIE
Toronto, Canada

SOORT PROJECT
Doorlopend

LEIDENDE ORGaNISaTIE
Gemeentebestuur van Toronto, 
Transportation Services Division, 
Public Realm Section

KUNSTENaaR
Meerdere, geselecteerd op basis 
van een open inschrijving

TIJDLIJN
Jaarlijks terugkerende cyclus; 3 
maanden van begin tot uitvoering

DUUR 
5+ jaar 

MaTERIaLEN
Spuitverf op acrylbasis, 
plakmateriaal van vinyl

KOSTEN
Materialen: €500 
Ontwerpvergoeding: $500  
per beschilderd object 
Werkzaamheden: (opgenomen 
onder ontwerpvergoeding)

StreetARToronto 
Outside the Box 
Program
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“ Er is een specifieke skillset en sensitiviteit nodig voor 
het afstemmen met kunstenaars en het samenstellen 
van kunst binnen een instantie die niet als primaire 
taak heeft om kunst aan te besteden. Steden 
zouden moeten overwegen kunstbeheerders in te 
huren om een werkbare opzet te ontwikkelen voor 
kunstprojecten binnen de diverse afdelingen.”

EMILY COLASACCO 
DIRECTOR,

NYCDOT aRT & EVENT 

PROGRaMMING
alphabet City mural door Elizabeth 
Hamby Foto gemaakt door NYCDOT



57

C
A

S
E

S
T

U
D

IE
S K

U
N

S
T O

P
 V

E
R

T
IC

A
LE

 IN
FR

A
S

T
R

U
C

T
U

U
R

KUNST OP VERTICaLE INFRaSTRUCTUUR: 
MURaL aaNGEBRaCHT OP VaNGRaILS 

LOCaTIE
New York, New York

SOORT PROJECT
Doorlopend

LEIDENDE ORGaNISaTIE
New York City Department 
of Transportation art & Event 
Programming

KUNSTENaaR 
Meerdere

TIJDLIJN
Jaarlijks terugkerende cyclus; 2 
maanden van begin tot uitvoering

DUUR
1 jaar

MaTERIaLEN
Verf op acrylbasis geschikt  
voor buiten

KOSTEN
Materialen: $1.000-$2.000 
Ontwerpvergoeding: $3.000 
Werkzaamheden uitgevoerd door: 
(vrijwilligers) 

HET PROJECT

Gestart in 2010, is het Barrier Beautification Program een van de vele 
projecten van het New York City Department of Transportation’s art and 
Event Programming Unit (NYCDOT art). De afdeling werkt samen met 
maatschappelijke organisaties en kunstenaars om tijdelijk aangebrachte kunst 
en projecten in de openbare ruimte van de stad op te zetten en te beheren.

Het Bike Program van NYCDOT zorgt voor voortdurende uitbreiding 
en verbetering van het bestaande fietspadennetwerk, en er wordt 
doorlopend samengewerkt om de belangrijkste fietsroutes met betonnen 
aanrijdbeveiliging te identificeren. Is dat gebeurd, dan schilderen de gekozen 
kunstenaar en vrijwilligers murals op de beveiliging, die 122 tot ruim 670 meter 
lang kan zijn. Het project heeft vanaf 2019 40 murals op aanrijdbeveiligingen 
verzorgd. Meer informatie is te vinden op www.nyc.gov/dotart.

BEST PRaCTICE: PROCEDURE VOOR HET aaNBESTEDEN  
VaN KUNST

Jaarlijks schrijft de afdeling een offerte uit om ideeën te verzamelen en 
krijgt de uitgekozen kunstenaar $3.000 om het ontwerp en de sjablonen te 
maken en toe te zien op het schilderen van de murals op de geselecteerde 
betonnen beveiligingen.

De offerte bevat informatie voor de kunstenaar, zoals de specificaties van 
de locatie en de uiteenlopende kundigheid van de vrijwilligers die de 
muurschildering helpen maken. De offerte bevat ook tekst (en voorbeelden 
van projecten) om kunstenaars aan te moedigen gedurfde, eenvoudige 
patronen en kleuren te gebruiken. De kunstenaar wordt aangewezen door 
een projectcommissie die alle inzendingen rangschikt op basis van criteria 
zoals de kwaliteit van eerder werk, hoe het ontwerp is benaderd en het 
potentieel van de kunstenaar om te werken aan grootschalige projecten 
die in teamverband worden gerealiseerd Het project werkt samen met het 
non-profit recruteringsbureau New York Cares om zo tot 75 vrijwilligers 
per kunstenaar te plaatsen tijdens het aanbrengen van het kunstwerk, 
afhankelijk van de omvang van de locatie. Het aanbrengen  duurt meestal 
zo’n zes uur.

 Barrier 
Beautification 
Program
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Foto genomen door 
Lauren Click 

“ Er zijn vaker wijkoverleggen vanwege politieke of 
economische redenen. Wij willen kunst gebruiken 
als een manier om de gemeenschap bij elkaar te 
brengen in een positieve en creatieve omgeving.”

LEAH BRENNER CLACK 
FOUNDER,

aRTS MaRTIN aCRES 
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KUNST OP VERTICaLE INFRaSTRUCTUUR:  
MURaL OP TUNNELS

HET PROJECT

arts Martin acres (aMa) is opgezet door leden van de South Boulder 
community om door middel van creativiteit de sociale cohesie te versterken. 
In 2017 ontving de organisatie een subsidie van $ 20.000 van het City of 
Boulder Neighborhood Enhancement Grant program om het Martin acres 
Neighborhood arts Plan te ontwikkelen. aMa werkte samen met de buurt en 
koos de Moorhead Drive tunnel langs het Bear Creek fietspad van het Parks 
and Recreation Department als ideale plek voor een mural.

Toen de locatie eenmaal was bepaald, werkte aMa samen met and 
art Space aan een open inschrijving voor ontwerpvoorstellen die de 
diversiteit en natuurlijke schoonheid van Martin acres het beste zouden 
weergeven. David Polka werd gekozen uit meer dan 70 aanvragers om de 
muurschildering in de zomer van 2017 aan te brengen. Het projectteam 
werkte samen met de Parks and Recreation en arts and Culture 
Departments van Boulder voor vergunningen en een tijdelijke openbare 
kunstovereenkomst, de verkeersregulatie, het voorbereiden van de wanden 
voor de mural en het aanbrengen van een anti-graffiti coating.

BEST PRaCTICE: MaaTSCHaPPELIJK WEK

aMa werkte samen met de Friends of Martin acres om maatschappelijk 
werk op te starten en zo het bestaande kunstplan voor de buurt een 
push te geven. De belanghebbenden, die bereikt werden met een online 
vragenlijst en een inspraakavond voor de buurt, leverden veel enthousiasme 
over kunst in Martin acres op bij inwoners scholen, lokale bedrijven en 
buurtorganisaties.

Uit de resultaten van het maatschappelijk werk bleek dat 90% van de 
deelnemers voorstander was van meer kunst in hun wijk. Tijdens de 
bijeenkomsten gaven de deelnemers aan wat voor soort kunst ze wilden en 
welk project ze het belangrijkst vonden waarbij de murals bij de  Moorhead 
Underpass op de meeste steun konden rekenen.

LOCaTIE
Boulder, Colorado

SOORT PROJECT
Onafhankelijk project

LEIDING
arts Martin acres

KUNSTENaaR
David Polka

TIJDSCHEMa
12 maanden

TIJDSDUUR
Oneindig

KOSTEN
Materialen: $500 
Ontwerpvergoeding: $4000 
arbeid: (in ontwerpvergoeding 
inbegrepen)

Moorhead 
Underpass Mural
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Foto door Bo Droga

“ Als nieuweling in Miami met geen enkele voorstelling 
over de logistiek van het project, moest ik op zoek 
gaan naar lokale agentschappen en organisaties 
die kunstenaars ondersteunen. Ik moest ook veel 
mensen vragen me vriendendiensten te doen.”

BO DROGA 
PROJECTKUNSTENaaR
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KUNST OP VERTICaLE INFRaSTRUCTUUR: 
STRaaTKUNST OP VIaDUCT

LOCaTIE
Coral Gables, FL

SOORT PROJECT
Onafhankelijk project

LEIDING
Bo Droga, KUNSTENaaR

KUNSTENaaR
BO DROGa

TIJDSCHEMa
12 maanden

TIJDSDUUR
10 jaar

MaTERIaLEN
acryl straatmarkeringsverf

KOSTEN
Materialen: $30.000 
Ontwerpvergoeding: (vrijwillig) 
arbeid: (vrijwillig)

HET PROJECT

In tegenstelling tot de meeste andere casestudies in deze gids werd dit 
muurschilderingsproject niet geleid door de stad of een lokale groep, 
maar gestart, ontworpen en geschilderd door de australische kunstenaar 
Bo Droga. De muurschildering, aangebracht op de structurele pilaren van 
de Metrorail van Miami, celebreert het Cubaanse en Latijns-amerikaanse 
erfgoed van de stad met reusachtige dominostenen die over een totale 
afstand van 840 meter op de betonnen pylonen zijn geschilderd.

Dit gebied wordt momenteel herontwikkeld onder de noemer The 
Underline, waardoor een 16 kilometer lange mobiliteitscorridor moet 
ontstaan die verschillende vormen van vervoer integreert, gemeenschappen 
met elkaar verbindt en de veiligheid van voetgangers en fietsers zal 
verbeteren. Droga zag dit langdurig project als een kans om een openbare 
ruimte zonder cultureel en esthetisch karakter om te vormen tot een plek 
waar de buurt trots op kan zijn en die nu wordt bezocht door mensen van 
elders in Miami en door toeristen.

BEST PRaCTICE HIGHLIGHT: DE KUNSTENaaR aLS PROJECTLEIDER

Droga kon dit project op eigen kracht ontwikkelen en uitvoeren dankzij een 
Ellies award van 2500 dollar die hem door Oolite arts was toegekend. Eind 
2018 presenteerde Droga zijn ideeën aan het Miami-Dade County Transit 
Department, de eigenaren van Metrorail, die zijn voorstel ondersteunden.

In de overeenkomst presenteerde de lokale regering richtlijnen voor het 
type verf, de veiligheid van vrijwilligers en aansprakelijkheidsaspecten 
en gaf bovendien aannemersvergunningen af voor de kunstenaar en de 
vrijwilligers om op „county”-grondgebied te mogen werken. In het voorjaar 
van 2019 schilderden de kunstenaar en negen vrijwilligers de eerste sectie 
van het totale project met behulp van grote aluminium sjablonen voor de 
dominostenen, waarbij ze gebruik maakten van donaties in natura voor de 
verf, verzekering en technische ondersteuning.

Underline 
Miami 
Dominoes
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“ Op grond van het 
succes van Underground 
at Ink Block zullen 
we in toekomstige 
stadsontwikkelingsprojecten 
zoeken naar meer 
mogelijkheden om 
straatkunst te integreren 
voor branding, placemaking 
en om open ruimtes nieuw 
leven in te blazen.”

KATHY MCMAHON
SENIOR VICEPRESIDENT, 

NaTIONaL DEVELOPMENT

Muurschildering „Cranes in the Sky” door Marka27 
- Foto door National Development
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KUNST OP VERTICaLE INFRaSTRUCTUUR: 
STRaaTKUNST OP ONDERDOORGaNG

HET PROJECT

Underground at Ink Block is een nieuwe openbare ruimte en een openbaar 
kunstproject om onderbenutte infrastructurele ruimtes te activeren. Het 8,5 
miljoen dollar kostende project werd ontwikkeld als onderdeel van het Infra-
Space-programma van het Massachusetts Department of Transportation 
(MassDOT) om een acht hectare grote onderdoorgang van de snelweg 
tussen South End en South Boston in een actief stadspark compleet met 
mooi aangelegde voet- en fietspaden en tien muurschilderingen om te 
vormen. Het project schiep een verbinding tussen buurten die voorheen 
gescheiden waren door een lelijke en onveilige snelweginfrastructuur.

De eerste ronde muurschilderingen waren klaar in 2017; twee jaar 
later werd het project uitgebreid met nog negen muurschilderingen. 
Underground at Ink Block heeft nu een van Boston’s grootste 
tentoonstellingen van openbare kunst en het is uitgegroeid tot een ‘must-
see’ bestemming voor lokale bevolking en bezoekers.

BEST PRaCTICE HIGHLIGHT: PUBLIEK-PRIVaTE SaMENWERKINGEN

De planning, de vergunningverlening, het ontwerp en de uitvoering 
werden geleid door MassDOT in samenwerking met de stad Boston 
Planning & Development agency, de FHa, technische partners en lokale 
ontwikkelings- en kunstorganisaties. Toen het project voltooid was, werd 
er met de vastgoedfirma National Development een overeenkomst 
aangegaan om het park te beheren met kunst, gemeenschapsprogramma’s 
en parkeergelegenheid om inkomsten te genereren.

National Development nam toen Street Theory in de arm als curator om 
lokale en nationale kunstenaars te selecteren en de muurschilderingen 
te beheren. Street Theory’s ervaring op het gebied van grootschalige 
openbare kunstinstallaties en kunstenaarsmanagement was een cruciale 
factor in de planning en uitvoering van de ruimte als een culturele 
voorziening. Dankzij het brede kunstenaarsnetwerk van Street Theory 
konden de kunstenaars bovendien rechtstreeks worden aangesteld zonder 
dat er een oproep of langdurig beoordelingsproces voor nodig was. 
Sinds de opening heeft de installatie verschillende prijzen en erkenningen 
binnengesleept voor de innovatieve aanpak om de stedelijke connectiviteit, 
beloopbaarheid en veiligheid te verbeteren.

LOCaTIE
Boston, Massachusetts

SOORT PROJECT
Onafhankelijk project

LEIDING
National Development

KUNSTENaaR
Meerdere, door de curator 
geselecteerd

TIJDSCHEMa
26 maanden van startschot  
tot voltooiing

TIJDSDUUR
Oneindig

MaTERIaLEN
acryl spuitverf

KOSTEN
Materialen: (in ontwerpvergoeding 
inbegrepen) 
Ontwerpvergoeding: $53.000 
arbeid: (in ontwerpvergoeding 
inbegrepen)

Underground  
at Ink Block





TOOLS & 
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In dit hoofdstuk worden de nodige stappen beschreven 
om een straatkunstproject uit te kunnen voeren.

Het samenstellen van een team, wie gaat wat doen? 
Welke moeilijkheden zijn er te verwachten en wat 
zijn de opties om ermee om te gaan? Hoe kan 
financiering worden verkregen? Hoe kunnen we het 
engagement van de lokale gemeenschap stimuleren? 
Wat zijn goede samenwerkingsideëen voor wijk- en 
buurtgroepen bij de uitvoering van het project?

Deze vragen en nog veel meer worden hier behandeld, 
gebruik makend van de ervaring van succesvolle 
projectteams over de hele wereld.

Er is geen pasklaar proces voor straatkunst - elk project 
zal verschillen naargelang de belanghebbenden, de 
locatie, de complexiteit en de grootte. Maar de meest 
voorkomende elementen worden op de volgende 
pagina’s in detail besproken. Zij kunnen fungeren als 
hoofdpunten voor elke stap van je project, voor het 
oplossen van problemen en voor het bereiken van 
optimale resultaten.

 

Tools &  
Aanpak

„Same Same but Different”, Pittsburgh,  
Pennsylvania, VS (Casestudy op pagina 27)

Straatkunst: ann Lewis
Foto: Pittsburgh International airport

PROJECTINITIaTIE (PaGINa 68)

• Eerste projectoverwegingen
• Projectmanagement en tijdschema

EEN TEaM SaMENSTELLEN (PaGINa 74)

• Wat gaat het projectteam doen?
• De rol van een buurtbewoner of een non-

profitorganisatie
• De rol van de gemeente

EEN BUDGET BEHEREN (PaGINa 79)

• Een projectbudget vaststellen
• Designvergoeding
• Fundraising

DESIGNONTWIKKELING (PaGINa 82)

• Selectie van kunst en kunstenaar
• Contracten, overeenkomsten en vergunningen
• Lokaal engagement en designbeoordeling
• Designproces en normen
• Overwegingen i.v.m. materialen en locatie

DE BUURT ERBIJ BETREKKEN (PaG. 90)

UITVOERING VaN HET PROJECT (PaG. 92)

• Materiaalopslag
• Bouwdocumenten
• Veiligheid en verkeersregeling op de locatie
• Documentatie

ONDERHOUD EN BEHEER (PaG. 96)

PROJECTEVaLUaTIE (PaG. 100)
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Project-initiatie

(lokale groep of gemeentebestuur) en de eventuele 
vergunningsstructuur van de gemeente.

Projecten worden over het algemeen als volgt gestart:

1.   Een voorstel door een lokale groep of persoon, 
zoals een non-profitorganisatie, informele groep, 
onafhankelijke kunstenaar, ontwerper of creatief 
collectief, om een lokale behoefte aan te pakken zonder 
een formele gemeentelijke goedkeuringsprocedure.

2.   Uitgevoerd door een plaatselijke overheid of 
een gemeentelijke afdeling op basis van eerdere 
planningsinitiatieven of op verzoek van de bevolking.

3.   Uitgevoerd via een continu initiatief of programma 
dat normaal gesproken door een plaatselijke 
overheidsinstantie wordt beheerd. Dit kan bijvoorbeeld 
betekenen dat een organisatie een kunstenaar een 
opdracht geeft als onderdeel van een bestaand 
programma voor een bepaalde publieke ruimte of 
dat de gemeente een vergunningsprocedure heeft 
voor externe groepen of personen om deze projecten 
zelfstandig uit te voeren. 

Straatkunstprojecten kunnen op veel manieren worden 
geïnitieerd Het kan van een buurtgroep stammen 
die het verkeer in hun wijk wil vertragen of van de 
gemeente als onderdeel van een bredere planning. 
Sommige projecten zijn slechts voor korte tijd bedoeld, 
terwijl andere van langere duur kunnen zijn. Er moeten 
veel details worden gecoördineerd, maar met het juiste 
team en voldoende planning kan het project goed 
beheerd worden.

Over het algemeen wordt er een project gestart nadat 
iemand een potentiële locatie voor een interventie 
heeft gevonden en ofwel de middelen, de tijd, of de 
passie heeft om het te verwezenlijken.

Het leiderschap van één persoon is van cruciaal belang 
voor het welslagen van deze projecten; er moet iemand 
zijn die eindverantwoordelijk is voor het tijdschema en 
het budget, of dat nu een projectleider van de gemeente 
is of een leidinggevende van een andere organisatie.

Hoewel elk project dezelfde basiselementen heeft, 
zijn sommige van de aanbevelingen op de volgende 
pagina’s afhankelijk van wie de initiatiefnemer is 
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Deze straatschildering op een kruispunt 
in Portland, Oregon, is er één van vele die 
zijn gecreëerd door City Repair, een non-
profitorganisatie die hand in hand samenwerkt 
met het Portland Bureau of Transportation 
om dergelijke projecten te verwezenlijken. 
Dit is een geslaagd voorbeeld van hoe non-
profitorganisaties vaak de leiding kunnen nemen 
bij straatkunstprojecten. (Casestudy op pagina 19)

Straatkunstwerk van wijkbewoner Colleen Smith 
Foto: Greg Raisman

Meestal wordt er een project 

gestart nadat iemand een 

potentiële locatie voor 

straatkunst heeft gevonden 

en ofwel de middelen, de 

tijd, of de passie heeft om 

het te verwezenlijken.
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LOCaTIEOVERWEGINGEN

Wie beheert de locatie? Welke instanties moeten 
er bij de beoordeling van het ontwerp en de 
vergunningverlening worden betrokken? (bijv. 
verkeersministerie of publieke werken, kunst- of 
geschiedkundige commissie e.d.).

Dit is een essentiële vraag, want het kan zijn dat de 
beherende instantie een vergunningsprocedure voor 
straatkunstprojecten heeft, wat gevolgen heeft voor 
het tijdschema, of dat de instantie dergelijke projecten 
simpelweg niet toestaat.

als je op privéterrein werkt, is het net zo belangrijk 
al vroeg schriftelijk toestemming van de eigenaar te 
verkrijgen. Dan kunnen er nog bouwvergunningen, 
straatafsluitingen of toestemming door een plaatselijke 
kunst-of geschiedkundige commissie vereist zijn. 

Sommige schilderingen, zoals deze in Des Moines, moeten door 
vakmensen aangebracht worden. (Casestudy op pagina 21)

Schildering „Crosswalk”: Peter Gibson 
Foto’s: Greater Des Moines Partnership

INITIËLE PROJECTOVERWEGINGEN

afhankelijk van wie het project initieert, zal er enig 
vooronderzoek nodig zijn. Overweeg in de eerste stadia 
van de planning de vragen op de volgende pagina’s 
over locatie, eigendom, uitvoering en levensduur van 
een project te beantwoorden. als de antwoorden 
op deze vragen van tevoren bekend zijn, zal dat later 
helpen de implementatie te versoepelen en eventuele 
waarschuwingslampjes over de gekozen site doen 
oplichten. We raden aan deze details te documenteren 
en te bespreken en ze met alle projectpartners te delen. 
Bij deze vragen wordt ervan uitgegaan dat er al een 
projectlocatie is, hoewel ze ook nuttig zijn voor iemand 
die potentiële locaties aan het verkennen is. Laat je 
niet ontmoedigen als je niet meteen op elke vraag een 
antwoord hebt! De meeste projecten gaan op veel van 
deze punten niet in en zijn toch succesvol.
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dag (aDT) zijn waarschijnlijk geen geschikte kandidaten 
voor kunst op de rijbaan. Brede straten (15m, of 
meer dan vijf rijstroken) vormen ook een uitdaging, 
maar zijn niet onmogelijk. Hoe groter het volume 
en de snelheid van de auto’s op straat, hoe minder 
geschikt een straat is voor kunst op het wegdek. Bij 
kunst in voetgangersruimten kan de drempel hoger 
zijn, afhankelijk van het projectteam en de betrokken 
vergunningverlenende instanties.

Is er voor de installatie een ingewikkelde 
verkeersregeling nodig? Hoe zal de installatie de 
verkeersstroom en de voorrang beïnvloeden?

Kruispunten met verkeerslichten of wegen met 
een hoge verkeersintensiteit (meer dan 20.000 
aDT) kunnen complexere verkeersregelingen en 
omleidingen vereisen. De stad beschikt misschien niet 
over de nodige verkeersregelingsapparatuur en het 
budget staat de huur van zulke apparatuur, die zeer 
duur kan zijn, eventueel niet toe.

Bestaan er al gemarkeerde oversteekplaatsen, 
stoepverbreders of andere verkeersmarkeringen?

Houd hier rekening mee bij het ontwerp. Sommige 
verkeerskundige ingenieurs eisen dat ontwerpen in 
de oversteek binnen de witte lijnen blijven, terwijl 
andere meer tolerant zijn, afhankelijk van de situatie. 
Sommige wegmarkeringen kunnen binnen het gebied 
liggen dat voor een straatkunstproject in aanmerking 
komt. Deze kunnen worden overschilderd of in het 
ontwerp worden verwerkt.

Zijn er nog andere straatvormgevingselementen, 
zoals: Stoepverlagingen voor rolstoelen, bushaltes, 
elektriciteitspalen, parkeerplaatsen op straat,  
of opritten?

Deze kunnen een conflict vormen met voorgestelde 
stoepverbredingen of oversteekplaatsen en moeten  
in overweging genomen worden bij de ontwikkeling 
van het ontwerp.

Informeer naar stedelijke plannen of andere lange-
termijn doelstellingen voor de locatie. Informeer naar 
aanstaande projecten die van invloed kunnen zijn op 
je project. Wat deze zomer een braakliggend terrein is, 
kan volgend jaar een winkelcentrum zijn. Met de juiste 
informatie kun je je locatie veel beter evalueren en 
plannen maken voor de levensduur van je project.

Kan het project een bestaande planning  
of bestaand project aanvullen?

Projectteams moeten nagaan of er al lokale initiatieven 
zijn die door dit project vooruitgeholpen kunnen 
worden. Misschien kan het project gekoppeld worden 
aan een lopend openbaar planningsproces in de vorm 
van een outreach-activiteit. Er kan eventueel geld 
beschikbaar zijn voor een project dat deel kan uitmaken 
van een groter plan.

Wat is de toestand van het wegoppervlak?

Wegdek dat in slechte staat verkeert, verbruikt meer 
verf en moet misschien eerst worden hersteld of 
vernieuwd. Vooral zebrapaden moeten in goede staat 
verkeren vóór het project wordt gestart. Een laag 
verf kan scheuren of gaten in het wegdek onzichtbaar 
maken, wat tot letsel kan leiden. Sommige steden 
laten eerst een speciale bovenlaag op het wegdek 
aanbrengen voordat deze wordt geverfd, wat de 
levensduur van het project aanzienlijk verbetert omdat 
de verf dan veel beter hecht. als dit niet haalbaar is, 
moeten steden overwegen om bepaalde voorwaarden 
aan het wegdek te stellen en moeten gemeenten 
ervoor zorgen dat de ondergrond van de locatie 
waarvoor een aanvraag wordt ingediend, in goede 
staat verkeert, vóór aanvang van een nieuw project. Zie 
„Overwegingen i.v.m. materialen en locatie” op pagina 
88 voor meer informatie over het kiezen van de juiste 
verf, voorbehandelingen en andere methoden om de 
duurzaamheid van een project te verhogen.

Aan wat voor type straat wordt er gedacht  
en wat is de verkeersintensiteit?

Intensief verkeer leidt tot snellere slijtage van de 
straatkunst, wat een factor in de verfkeuze moet zijn. 
Straten met een autovolume van 80.000-100.000 per 
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PROJECTONTWIKKELING

Wat is de verwachte tijdsduur van het project? 
Hoelang moet het blijven bestaan?

Dit zal later van invloed zijn op het onderhoud en de 
gekozen verf. Voor permanente projecten moeten 
duurzamere verven worden gekozen. als de installatie 
binnen een jaar opnieuw wordt geschilderd, kan minder 
duurzame verf gebruikt worden. Duurzamere verf is 
meestal duurder. Zie pag. 88 voor meer informatie over 
verfsoorten en levensduur.

Wat is het tijdschema voor de uitvoering? Is er 
een termijn voor de voltooiing van het project die 
gehaald moet worden (bijv. de opening van een 
weg of een evenement)? Is de termijn flexibel?

Houd rekening met factoren als het weer, plaatselijke 
evenementen, seizoensgebonden bevolkingsfluctuaties 
of vakanties die van invloed kunnen zijn op het 
tijdschema van de installatie. Zie „Projectbeheer 
& Tijdschema” op de volgende pagina voor meer 
informatie over het bepalen van een „creatiedatum”.

Wie zit er in het kernprojectteam? 
Wie zijn de belangrijkste besluitvormers?

Het is belangrijk dat er zowel vertegenwoordigers van 
de gemeente als van de wijk in het kernteam zitten. 
Zie „Een team samenstellen” op pagina 74 voor meer 
informatie over de rollen en verantwoordelijkheden van 
het projectteam.

Wie maakt de vereiste tekeningen en 
bouwdocumenten voor het project?

als de gemeente de leiding heeft, kan dit betekenen dat 
bestaand contracten voor het maken van strokenplannen 
en dergelijke moeten worden gerespecteerd, of dat de 
non-profit partner gevraagd wordt een architect in de 
arm te nemen.

Wat is het budget? Wie betaalt er voor het project?

Dit zal van invloed zijn op de materiaalaanschaf. Is de 
gemeente de financieringsbron, dan kan deze aanschaf 
een uitdaging zijn: materialen kunnen beperkt zijn 
tot wat de gemeente ter beschikking heeft of wat er 
met bestaande contracten kan worden ingekocht. 
Leidinggevenden in de gemeente zouden kunnen 
overwegen samen te werken met non-profitorganisaties 
die meer flexibiliteit hebben bij het inkopen. 

PROJECTUITVOERING & OPZICHT

Gaat het projectteam bij de uitvoering een beroep 
doen op vrijwilligers?

Zo ja, dan moet het team 
aansprakelijkheidsvrijwaringen, een beheersplan en 
voorzieningen voor vrijwilligers tijdens de installatie 
(water, voedsel, schaduw enz.) organiseren. Vrijwilligers 
moeten worden geschoold m.b.t. de toepassing 
van het materiaal en de veiligheid. Zie „Veiligheid en 
verkeersregeling op de locatie” op pag. 95.

Zijn er bedrijven en/of woningen die aan  
de locatie grenzen?

Zo ja, dan moeten zij de eersten zijn die over het 
project benaderd worden. Hun medewerking kan van 
doorslaggevend belang zijn voor het welslagen van het 
project. Zie „De buurt erbij betrekken” op pag. 90 over de 
verschillende manieren om de lokale bevolking te bereiken.

Hoe zal het onderhoud worden geregeld? Mag het 
na één keer aanbrengen vervagen of moet het nog 
een laag krijgen? Wie zal het project onderhouden 
als het klaar is? Heeft die persoon of groep met de 
deelname ingestemd? Hoe lang?

Of het nu verf is of een ander materiaal: alles verbleekt 
en vergt onderhoud. Hoe dit wordt aangepakt hangt af 
van wie er verantwoordelijk is: kan de straat op langere 
termijn worden vernieuwd of is het de bedoeling 
dat het project permanent is? als de gemeente de 
leiding heeft en er geen herbestrating gepland is, dan 
moet de gemeente de straatkunst bijhouden. als een 
buurtgroep de leiding heeft, dan kan de gemeente 
van hen eisen dat zij het project een bepaalde tijd 
lang onderhouden. als het project tijdelijk is, moet 
de gemeente een verwijderingsplan hebben. Dit zijn 
cruciale details bij de keuze van de materialen. Zie 
„Plannen voor een lange levensduur” op pag. 88.

Hoe wordt de planning en het beheer aangepakt 
van projecten waarbij voetgangerspleinen  
worden aangelegd?

Verantwoordelijkheid op lange termijn is een 
belangrijke factor voor het succes van een project. 
Projectteams moeten rekening houden met het 
gebruik van de locatie als het project klaar is. Deze 
verantwoordelijkheden worden vaak overgedragen aan 
lokale kunstorganisaties of bewonerscollectieven.
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PROJECTMaNaGEMENT EN TIJDSCHEMa

Een van de eerste stappen in een project is het bepalen 
van een tijdschema met mijlpalen en termijnen voor 
het ontwerp en de uitvoering van het kunstwerk. 
Stel een datum vast die voor jou en je team werkt, 
rekening houdend met het weer, feestdagen of 
andere gebeurtenissen. Dit is vooral belangrijk als je 
met vrijwilligers gaat werken of als je installatie een 
ingewikkeld verkeersregelingsplan vereist.

Veel gemeenten kennen seizoensgebonden 
toerismepieken, bijvoorbeeld. Plan de installatie buiten 
deze seizoenen om een conflict met verkeerscontroles 
te vermijden of, als alternatief, installeer juist tijdens 
het seizoen om de plaatselijke kunst en cultuur in de 
kijker te zetten. In het geval van het Coxe avenue-
voorbeeld op pag. 25, werd de installatie gepland in 
het herfstseizoen, wanneer asheville een toeristische 
piek beleeft. De uitvoering van de straatschildering 
werd een attractie voor veel bezoekers.

Je schema moet fungeren als een takenlijst van 
dingen die gebeuren moeten, met voor elke taak de 
verantwoordelijke partners en de interne termijnen 
die gehaald moeten worden. Sommige taken zijn 
doorlopend, zoals het contact met de buurt en het 
bedrijfsleven, terwijl andere aan strikte termijnen 
moeten voldoen, zoals het bestellen van materialen  
en het ontwerp. 

Denk daarbij aan de volgende veel voorkomende 
taken:

 o Vaststellen wie partners en belanghebbenden  
zijn (doorlopende taak)

 o Vaststellen met welk netwerk van regelgeving  
en politiek je te maken zult krijgen

 o Eerste evaluatie van de locatie

 o Budget en aanbestedingslijst(en) opstellen

 o Kunstenaar of designer selecteren

 o Medewerkers van de gemeente ontmoeten  
(indien van toepassingen)

 o Informatie aan plaatselijke bedrijven en bewoners 
leveren (doorlopende taak)

 o Het definitieve ontwerp ontwikkelen (houd rekening 
met revisies op basis van feedback)

 o Bouwdocumenten/markeringsplannen opstellen

 o Vergunningen/verkeerscontrole regelen

 o Materialen en gereedschappen bezorgen

 o activiteiten op locatie organiseren

 o Onderhoudsplan opstellen

 o Stel een evaluatieplan op en houd de  
vooruitgang bij

Je schema moet fungeren 

als een takenlijst van dingen 

die gebeuren moeten, 

met voor elke taak de 

verantwoordelijke partners 

en de interne termijnen die 

gehaald moeten worden.
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Stel een 
team samen

Een succesvol projectteam, zoals dit in St. Petersburg onder 
leiding van de arts alliance, bestaat uit vertegenwoordigers van 
gemeentediensten en lokale ondersteuners en organisaties. 
(CaSESTUDY op pagina 15)

Straatkunst op kruising: Cecilia Lueza 
Foto: Beth Reynolds
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Het ideale team bestaat uit vertegenwoordigers 
van iedere persoon of groep die aan het project 
meewerken en een of meerdere projectleider(s). als 
de projectleider(s) gekozen zijn, is het hun taak de 
vereiste vaardigheden te bepalen en een evenwicht 
te vinden tussen diversiteit en effectiviteit in het team, 
zodat er snel kan worden gehandeld. De projectleiders 
dirigeren de andere teamleden, zorgen ervoor dat 
deadlines gehaald worden en nemen de uiteindelijke 
beslissingen over alle onderdelen van het project (bv. 
het ontwerp, gebruikte materialen, tijdsduur).

Veel projecten hebben een klein uitvoerend Projectteam 
en een groter Stuurcomité. Het Projectteam moet 
cruciale beslissingen over het project nemen en de 
bevoegdheid krijgen om dit regelmatig (misschien 
wekelijks) te doen. Het Stuurcomité komt minder vaak 
bijeen (misschien eens per maand) en is bedoeld 
als een grotere groep partners met uiteenlopende 
deskundigheid. 

Tot de teamleden kunnen behoren:

• De groep of persoon die het project geïnitieerd 
heeft

• Eigenaar(s) van de locatie

• Gemeentewerken, Rijkswaterstaat of andere 
instanties die toezicht houden op de openbare weg

• Groepen of personen die het project gaan 
uitvoeren

• Buurtbewoners die het project gaan gebruiken

• Buurtbewoners die naast het project wonen of 
werken

• De kunstenaar of designer die het kunstwerk 
vormgeeft
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WaT GaaT HET PROJECTTEaM DOEN?

 o Rollen en verantwoordelijkheden voor elk teamlid 
bepalen

 o antwoorden op de hierboven vermelde vragen 
vastleggen

 o administratie van het project beheren door 
coördinatie van financiering, toestemmingen, 
beoordelingen, vergunningen, contracten, 
begroting, betalingen en communicatie.

 o Zich ervan vergewissen dat de betreffende buurt 
op de hoogte is van het project en het steunt

 o Een proces opstellen voor de selectie van de 
kunstenaar of ontwerper

 o Deelnemen aan ontwerpontwikkeling en 
-herziening

 o Werkmaterialen, uitrusting en ander 
benodigdheden organiseren

 o De uitvoering van het project beheren met 
een gedetailleerd plan voor het schilderen en/
of installeren, op de locatie aanwezig zijn om te 
helpen bij de activiteiten - van schilderen tot het 
beantwoorden van vragen van voorbijgangers - 
aanwijzingen geven aan projectvrijwilligers, helpen 
met wat er op de dag van het project nog nodig 
blijkt en een feestje plannen voor als het af is

 o Een tijdschema voor reparatie, onderhoud of 
opfrissing van het project ontwikkelen

De meest succesvolle projecten zijn samenwerkingen 
tussen de gemeente en een partner uit de buurt. Er is 
geen pasklare blauwdruk voor het verdelen van rollen 
en verantwoordelijkheden. Deze zullen afhangen van 
wie de leidende instantie is, het door de gemeente 
vastgestelde vergunningenbeleid, de capaciteit van 
de buurtorganisatie en de middelen die de gemeente 
ter beschikking kan maken. In de volgende secties 
beschrijven we enkele van de rollen van zowel 
buurtorganisaties als gemeentelijke instanties.

Het Projectteam moet 

cruciale beslissingen over 

het project nemen en de 

bevoegdheid hebben om 

dit regelmatig te doen.
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Dit project in Bankside, Londen, werd gefinancierd door het 
Transport for London’s Future Streets Incubator Fund, een 
programma dat door de burgemeester in het leven werd 
geroepen om projecten aan te moedigen die de openbare 
ruimte in Londen verbeteren. (CaSESTUDY op pagina 23)

Colourful Crossings: Camille Walala 
Foto: Better Bankside
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DE ROL VaN EEN BUURTBEWONER OF EEN NON-
PROFITORGaNISaTIE

Enkele van de verantwoordelijkheden van een 
buurtorganisatie zijn: inbreng van buurtbewoners 
verzamelen, contacten met vrijwilligers en het 
bedrijfsleven onderhouden en zorgen voor een 
eerlijk en open proces. De buurtgroep kan het 
communicatiekanaal zijn tussen de gemeente en de 
omwonenden. Scholen, kerken, bedrijven en andere 
non-profitorganisaties kunnen potentiële partners zijn.

als een buurtgroep het project leidt, is het van 
groot belang dat ze een partner vinden die in 
het gemeentebestuur zit, hetzij werknemer of 
ambtenaar, om het project te steunen en te helpen 
met eventuele regelgevingskwesties. Vroeg 
contact maken met de gemeente is aan te bevelen. 
Informeer bij de plaatselijke gemeentediensten voor 
ruimtelijke ordening, openbare werken of verkeer 
naar vergunningen, het beoordelingsproces van 
ontwerpen, mogelijke samenwerkingsverbanden 
en hoe je het project aan hun werkschema kunt 
aanpassen. Ze hebben eventueel een bestaand 
programma of financieringsbron om de realisatie 
van je idee te vereenvoudigen en/of informatie over 
verzekeringseisen en aanbevolen materialen. Zo heeft 
de stad austin een creatief oversteekprogramma voor 
projecten op initiatief van de lokale bevolking. Vraag 
leden van deze afdelingen om lid te worden van je 
projectteam en houd ze op de hoogte als je plannen 
zich gaan ontwikkelen.

De buurtgroep of een andere instantie kan in veel 
gevallen ook de aanschaf van materialen voor hun 
rekening nemen als een manier om ingewikkelde 
aanbestedingsregels te omzeilen. Ze zouden ook het 
latere beheer of het onderhoud van een locatie op zich 
kunnen nemen als het project voltooid is.

DE ROL VaN DE GEMEENTE

Enkele van de hoofdtaken van de gemeente, als 
teamleider of in een ondersteunende rol, zijn het 
zorgen voor een efficiënte en eenvoudige ontwerp- en 
vergunningsprocedure (b.v. kwijtschelding van leges, 
ondersteuning bij de ontwerpherziening), zorgen 
voor verkeersregeling tijdens de uitvoering, maar ook 
de marketing en het verzamelen van gegevens. Veel 
gemeenten hebben regels opgesteld voor het maken 
van straatkunst die ook een vergunningstraject bieden 
voor door buurtorganisaties geleide projecten.

De gemeente zou het voortouw moeten nemen 
voor die projectonderdelen waarvoor het de 
middelen of bestaande processen heeft. Dit kan 
bestaan uit het reinigen en voorbereiden van de 
locatie vóór projectbegin en het aanbrengen van de 
nodige herbelijning of het bijwerken van bestaande 
straatbelijning. Indien beschikbaar, moet de gemeente 
zorgen voor vervoer en/of opslag van de materialen 
voor de uitvoering. In veel gevallen kan de gemeente 
de uitvoering ondersteunen met bestaande uitrusting.

als dit de eerste keer is dat de gemeente aan een 
creatief straatproject werkt, moet de medewerking 
van buurtgemeenschap worden inroepen om de kloof 
tussen gemeente en buurtbewoners te overbruggen. 
Veel organisaties en kunstenaars uit de lokale bevolking 
kunnen hierdoor worden geïnspireerd mee te doen. 
Jouw rol als gemeente is onder meer het delen van 
informatie over de belangrijkste belanghebbenden 
met de buurtgroep en hun outreach te ondersteunen 
door vergaderruimtes, printmogelijkheden en andere 
logistiek ter beschikking te stellen.

als een project eenmaal is vastgesteld, zoek dan naar 
partners die bepaalde rollen in het team kunnen vervullen. 
De gemeenteafdelingen voor openbare werken en vervoer 
hebben een grondige kennis van de soorten materialen die 
op straten kunnen worden toegepast, rekening houdend 
met klimaat, gebruiksintensiteit en toekomstplannen van 
een locatie. Betrek deze collega’s al vroeg bij de planning 
en bespreek vereisten, materialen, uitrusting, het proces 
voor straatafsluitingen, beschikbaarheid van personeel en 
andere technische facetten.

Voer na voltooiing van het project een exitgesprek met 
de deelnemers om van dit proefproject te leren, met 
onder meer kunstenaars, vrijwilligers en anderen die 
op de locatie actief waren. Overweeg het vaststellen 
van richtlijnen en procedures voor lopende projecten 
om de deelname van buurtgroepen en kunstenaars te 
vereenvoudigen. 

Als een buurtgroep het 

project leidt, is het van 

groot belang dat ze een 

partner vinden die in het 

gemeentebestuur zit om het 

project te ondersteunen.
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Een budget 
beheren

De projecten in deze gids bevatten voorbeelden voor typische 
financieringsbronnen voor straatkunstprojecten:

• Gemeentelijke fondsen of andere bouwfondsen

• Gemeentelijke kunstfondsen (vaak gebaseerd op een percentage  
van de bouwfondsen dat voor kunst wordt uitgetrokken)

• Subsidies of fondsen van lokale, provinciale, staats- of particuliere 
bronnen (bv. buurtfonds, verbeteringsfonds, leefbaarheidsfonds enz.)

• Particuliere of openbare sponsoring

Uit meer dan 150 inzendingen voor een ontwerpwedstrijd 
die NYCDOT in 2010 uitschreef werd het ontwerp van 
kunstenares Molly Dilworth gekozen voor een straatschildering 
op Times Square. (CaSESTUDY op pagina 41)

Cool Water, Hot Island; ontwerp en foto van Molly Dilworth.
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PROJECTBUDGET

Een van de belangrijkste redenen waarom mensen 
met straatkunst straten en openbare infrastructuur 
willen verbeteren, is dat ze snel te realiseren en relatief 
goedkoop zijn. Toch is er een redelijk projectbudget 
nodig waarin met alles rekening wordt gehouden, 
van verzekering tot verf. Creatieve straatprojecten 
kunnen heel betaalbaar zijn - soms door donaties van 
kwalitatief hoogwaardige benodigdheden en vaak door 
werkzaamheden die door vrijwilligers gedaan worden 
uitgevoerd. Er zijn echter reële kosten verbonden aan 
alle soorten projecten in deze gids.

Hieronder volgt een lijst van mogelijke ‘harde’ en 
‘zachte’ kosten die in het budget kunnen moeten 
worden opgenomen (niet altijd van toepassing):

Planning:

 o administratief personeel

 o Kosten van vergunningen en aanvragen

 o Juridische kosten

 o Verzekering

 o Fondsenwerving en beheer van projectfondsen

Design:

 o Vergoeding van kunstenaar/designer

 o Testen van materialen of ontwerpelementen

 o Opstellen van beoordelingsdocumenten en 
presentaties

Uitvoering:

 o Materialen en benodigdheden

 o apparatuur

 o Fabricage van onderdelen door specialisten

 o arbeid

 o Verkeersregeling (straatafsluiting, politie, 
verkeerscontrolesystemen)

 o Water, doeken en grondzeilen om de locatie 
schoon te houden en/of maken

 o Tenten en paviljoenen voor schaduw en afkoeling

 o Voorzieningen ter plaatse voor werkers en 
vrijwilligers, zoals water, voedsel en toiletten

 o Opslag en beveiliging van voorraden, uitrusting en 
persoonlijke bezittingen op de locatie

 o Openingsceremonie

 o Documentatie (tijdens de uitvoering)

Onderhoud achteraf voor langdurige projecten:

 o Plannen voor de looptijd van het project

 o Documentatie (na de uitvoering

 o arbeid en materialen om het project op te frissen

 o arbeid en uitrusting om het project te verwijderen

ONTWERPVERGOEDING

Om een straatkunstproject van hoge kwaliteit te 
garanderen, huren veel projectteams een kunstenaar, 
architect of ontwerper in om een ontwerp te creëren, 
ontwerpdocumenten te ontwikkelen en/of vrijwilligers 
of de werkploeg te helpen organiseren. In sommige 
gevallen is een kunstenaar bereid zijn/haar tijd en 
een ontwerp aan het project te schenken, maar het 
is een goed idee een ontwerpvergoeding in een 
projectbudget op te nemen, zodat kunstenaars voor 
hun werk betaald worden. Hoe dan ook moet er iemand 
verantwoordelijk zijn voor het maken van een ontwerp 
alsook voor de omzetting van dat ontwerp in een 
realisatie - van vergunningsaanvragen tot het maken van 
sjablonen. Een goede maatstaf voor artistiek ontwerp  
en projectbeheer is 10-20% van het projectbudget.

Bedenk dat als een kunstenaar of ontwerper 
onderdelen van het project vervaardigt of materialen 
voor de installatie moet inkopen, zoals sjablonen, er 
naast de ontwerp- en beheervergoeding ook geld 
daarvoor moet worden uitgetrokken. 

FUNDRaISING

als je project niet vanaf het begin volledig gefinancierd 
is, moet er een plan voor fundraising worden 
ontwikkeld. Elk lid van het projectteam kan meedoen 
aan het brainstormen over financieringsbronnen. 
Overweeg om meerdere financieringsbronnen te 
benaderen die belang zouden kunnen hebben bij 
bepaalde aspecten van dit soort projecten. Zo zijn 
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Elk jaar huurt Mural arts Philadelphia andere 
kunstenaars in om op de Eakins Oval straatkunst 
aan te brengen. (CaSESTUDY op pagina 31)

Summer Kaleidoscope: Jessie and Katey. Foto: Steve Weinik

straatkunstprojecten aantrekkelijk voor bedrijven 
en stichtingen die bezig zijn met buurtverbetering, 
openbare kunst, begaanbaarheid van steden en 
wijken en volksgezondheid. andere sponsoren kunnen 
geïnteresseerd zijn in de inhoud van het kunstwerk. 
Zo kan bijvoorbeeld een project over de natuur en 
het milieu interessant zijn voor sponsoren die hier 
belangstelling voor hebben. Transformatorhuisjes 
met foto’s van de buurt kunnen interessant zijn voor 
een sponsor uit de fotografie- of mediahoek. Het is 
ook goed om stichtingen, bedrijven en personen 
aan te spreken die interesse hebben aan het 
geografische gebied waar je project zich bevindt.

als je kunstenaars bij je project betrekt, kun je in 
aanmerking komen voor geld van plaatselijke en 
nationale kunstraden. Voor grootschaligere projecten 
met een ruim tijdschema zou je een aanvraag 
kunnen indienen bij nationale kunststichtingen.

Vraag na of je gemeentelijke of provinciale dienst voor 
openbare werken het project met hun middelen kan 
financieren. als er geen overheidsgeld beschikbaar 
is, kan overheidssteun ook komen in de vorm van 

lokale of provinciale volksvertegenwoordigers. Ga 
met hen om de tafel zitten om subsidieprogramma’s 
te bespreken waarvoor je project in aanmerking zou 
kunnen komen. Kleine budgetten of kleine gaten in 
grotere projecten zouden gevuld kunnen worden d.m.v. 
een individuele bijdragecampagne of crowd sourcing.

Ook werken gemeentes en buurtorganisaties vaak 
samen met fiscale sponsors om financiering te 
aanvaarden en contractuele relaties te vereenvoudigen. 
Fiscale sponsors zijn non-profitorganisaties die 
hun belastingvrije status aan andere organisaties 
verlenen ter bevordering van liefdadige en 
burgerlijke projecten. Het is belangrijk te bepalen 
of de gemeente of andere partners een fiscale 
sponsor nodig hebben om financiering te kunnen 
aanvaarden, contracten te sluiten, of andere 
aspecten van het project te vergemakkelijken. 
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Designontwikkeling

SELECTIE VaN KUNST EN KUNSTENaaR 

Sommige van de in deze gids opgenomen projecten 
werden uitgevoerd door lopende kunstprogramma’s 
met gevestigde methoden voor de keuze van 
kunstenaars en designers. als je voor je project niet 
samenwerkt met een lopend programma, zijn de 
methoden voor de selectie van kunstenaars onder 
meer als volgt:

• Open oproep d.m.v. een RFP of een RFQ

• Op uitnodiging waarbij een kleine groep 
kunstenaars vooraf voor het project wordt 
geselecteerd

• Een specifieke designer rechtstreeks benaderen 
voor een voorstel

• Een eigen designer of een ander creatief lid van  
het projectteam

Hoe het ontwerp gekozen wordt is belangrijk. Het 
vergt zorg en deskundigheid vergen om een proces 
te doorlopen dat eerlijk is, rekening houdt met de 
betrokken partijen en een eindproduct van hoge 
artistieke waarde verzekert. Voor een efficiënt en 
effectief proces van keuze en engagement van 
kunstenaars moeten gemeenten overwegen een 
ervaren kunstbeheerder in te schakelen die toezicht 
kan houden op het selectieproces en de deelnemende 
kunstenaars kan coördineren, zoals in het „Same Same, 
but Different”-project in Pittsburgh (pag. 27). als er een 
RFP is, zou de kunstbeheerder een jury van leden van 
de lokale bevolking en/of kunstprofessionals kunnen 
coördineren, die de artistieke kwaliteit, haalbaarheid 
en lokale relevantie van de voorstellen kan beoordelen. 
In andere gevallen kan de selectie intern door het 
projectteam worden geleid, die dan echter inbreng 
moeten halen van kunstdeskundigen en de plaatselijke
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De muurschildering „Butterfly” in asheville heeft 
verschillende rondes van ontwerp-herziening 
doorlopen. De eerste stap was een ontmoeting 
met mensen uit de wijk om een locatie voor de 
straatkunst te kiezen. Het projectteam werkte 
daarna samen met kunstenares Jenny Faires 
om de eerste schetsen in een uitvoerbaar 
ontwerp om te zetten. De hierboven afgebeelde 
ontwerptekening werd door het team gebruikt 
tijdens het schilderen. (CaSESTUDY op pagina 25)

Luchtfoto: Justin Mitchell Drawing, andere foto’s: 
Street Plans Collaborative

bevolking. Soms zijn er andere keuzemodellen 
mogelijk, zoals bij de „Walks of Life”-muurschildering 
in West Palm Beach (pag. 17), waarbij leerlingen van 
een nabijgelegen kunstacademie op verschillende 
ontwerpopties hadden gestemd die met professionele 
coaching van Street Plans door hun medeleerlingen 
waren gemaakt.

In sommige gevallen selecteert een gemeente een 
handvol finalisten en vraagt hen hun ingediende 
voorstel verder te ontwikkelen. Houd er rekening 
mee dat het gebruikelijk is een vergoeding voor een 
ontwerp aan te bieden, ook al wordt de kunstenaar niet 
voor het project gekozen. als de winnende kunstenaar 
gekozen is, krijgt hij/zij een contract om verder aan het 
project te werken. 
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CONTRaCTEN EN OVEREENKOMSTEN

als je niet met een in-house designer werkt, heb je een contract nodig. 
Waarschijnlijk werk je dan samen met een kunstenaar, ontwerper of ander 
creatief collectief dat voor het werk betaald moet worden. Het contract 
moet alle verwachtingen aan producten, diensten, verantwoordelijkheden, 
betalingen, eigendom van het fysieke project, eigendom van het 
auteursrecht, aansprakelijkheidsverzekering, onderhoud, levensduur en 
meer in grote lijnen weergeven. Voor het ontwerp en de uitvoering van het 
project zullen waarschijnlijk de instantie die de locatie bezit, de instanties 
die het project uitvoeren en de instantie die het project zal bezitten bij het 
contract betrokken worden.

Voor projecten op openbaar terrein moet je met je plaatselijke dienst voor 
ruimtelijke ordening, openbare werken of vervoer samenwerken om te 
zien of er andere afspraken gemaakt moeten worden. Op openbaar terrein 
bijvoorbeeld kan het zijn dat de overheidsinstantie die eigenaar is van de 
locatie een overeenkomst moet sluiten met degene die het project uitvoert 
zodat deze legaal toegang kan verkrijgen (zie het Miami Dominoes-project 
op pag. 61).

De cultuurraad of het kunstprogramma voor de openbare ruimte zullen 
waarschijnlijk al een kunstcontract hebben dat voor het project kan worden 
aangepast. als je helemaal vanaf nul begint of als je een kunstenaar bent 
die een project initieert, zijn er twee goede bronnen: van Sarah Connelly 
Odenkirk „a Surprisingly Interesting Book about Contracts”: For artists 
and Other Creatives (2014, aMMO Books) of: americans for the arts’ Public 
art Network (publicartnetwork.org).

als je middelen van buitenaf zoekt bij een lokale, provinciale, staats-, of 
particuliere instantie, zal er waarschijnlijk ook al een contract bestaan om 
de middelen te aanvaarden en te verdelen.

Houd er rekening mee dat kunstenaars het auteursrecht op hun werk 
behouden, tenzij het project specifiek als een kunstwerk-tegen-betaling 
wordt aangeduid. De kunstenaar en de opdracht gevende organisatie 
kunnen overeenkomen hoe de afbeeldingen van het kunstwerk gebruikt en 
gecrediteerd zullen worden.
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VERGUNNINGEN

afhankelijk van de locatie van het project en de 
instantie die het project leidt, kan er een vergunning 
vereist zijn. Met deze vergunningen kan het 
projectteam tijdens de uitvoering tijdelijk het verkeer 
omleiden en ervoor zorgen dat de veiligheid en 
mobiliteit niet in gevaar komen.

Enkele veel voorkomende eisen voor het aanvragen  
van vergunningen zijn: 

• Beschrijving van het project en een gedetailleerd 
uitvoeringsplan

• Materialenlijst

• Verkeersomleidingsplan als het project  
op de voorrangsweg plaatsvindt

• Bewijs van aansprakelijkheidsverzekering, 
gewoonlijk met vermelding van de eigenaar van 
de locatie en andere projectpartners als extra 
verzekerden op het certificaat. Dit is typisch een 
dekking voor het uitvoeringsevenement.

• Goedkeuring van alle of een zeker percentage 
van de eigenaars van aan de locatie grenzende 
eigendommen

• Overeenkomst over het gebruik van de locatie, 
waarin de verantwoordelijkheden van alle 
betrokken partijen omtrent eigendom, onderhoud 
en verwijdering uiteengezet worden

Voor informatie over sjablonen en voorbeelden van 
wettelijke overeenkomsten, vergunningen en verze-
keringen, zie asphaltart.bloomberg.org.

Deze baanschildering op de luchthaven van Pittsburgh 
werd aangebracht met thermoplast dat geschikt is voor 
start- en landingsbanen, een materiaal dat gemaakt is om 
langer mee te gaan dan andere verfsoorten. Dit garandeert 
de lange levensduur van het project en vermindert 
onderhoudskosten. (CaSESTUDY op pagina 27)

Same Same but Different: ann Lewis. Foto: 
Pittsburgh International airport

LOKaaL ENGaGEMENT & DESIGNBEOORDELING

Of het project nu intern (door leden van het 
projectteam) of door kunstenaars in opdracht 
ontworpen is, het ontwikkelen van een ontwerp met 
de lokale belanghebbenden vereist voortdurende 
communicatie en ontmoetingen. Zij moeten deel 
uitmaken van het kernteam van het project. De 
gemeente of een belangrijke non-profitorganisatie 
beleggen een openbare vergadering om de locatie 
en de eerste ontwerpoverwegingen te bespreken. De 
kunstenaar of designer neemt aan deze bijeenkomst 
deel en kan misschien ook zelf ten dele de leiding 
nemen. Na deze vergadering ontwikkelt de kunstenaar 
of designer dan ontwerpconcepten die door het 
projectteam worden beoordeeld. Het team kan zo in 
een constructieve omgeving feedback over de inhoud 
en de materialen delen en de kunstenaar of designer 
voldoende tijd geven om zijn concept te laten rijpen 
terwijl hij/zij op de feedback reageert. Werk samen met 
de kunstenaar/designer om een realistische tijdlijn voor 
herzieningen uit te werken en pas het projectschema 
daaraan aan.

als het ontwerp eenmaal intern beoordeeld is, 
moet het aan het grote publiek worden getoond, 
naast alle andere beoordelingen die van je project 
vereist worden door de gemeente, kunstcommissie, 
ontwerpcommissie, eigenaar van de locatie, 
verkeersingenieur enz.

Regelmatige bijeenkomsten met de lokale 
belanghebbenden en persoonlijke ontmoetingen 
waarbij ontwerpen worden gedeeld met zowel 
gemeentelijke partners als buurtbewoners zijn 
essentiële factoren bij het ontwikkelen van een 
authentiek en populair ontwerp. 
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DESIGNPROCES & NORMEN

Meerdere factoren spelen een rol bij een geslaagd, 
attractief ontwerp. De belangrijkste factor voor een on-
twerp moet de identiteit van de omringende buurt zijn, 
de culturele kenmerken, de diversiteit. Je kunt inspiratie 
zoeken in plaatselijke architectonische of culturele tradi-
ties, of in de natuurlijke omgeving.

Het ontwerp van Plaza Rue Vendome op pagina 47, bijvo-
orbeeld, is geïnspireerd op de art deco architectuur die 
in Miami Beach overheerst. Het designteam creëerde drie 
potentiële ontwerpen en stelde die tijdens een workshop 
voor aan het publiek om over het ontwerp te stemmen.

Een andere factor in het ontwerpproces moet de haal-
baarheid van de projectuitvoering zijn. De designers 
moeten een evenwicht vinden tussen de complexiteit 
van een voorstel en de uitvoerbaarheid. Dit hangt voor 
een groot deel af van de middelen die beschikbaar 
zijn voor zaken als betaalde arbeid, stencils, de aan-
wezigheid van vrijwilligershulp enz.

Voor de Rue Vendome werd een straatverf gebruikt die 
speciaal ontwikkeld is voor voetgangersgebieden. De 
verfleverancier vloog naar Miami Beach om de gemeente 
en het projectteam de toepassing te demonstreren, terwijl 
de stad bestaande contracten voor andere voorwerpen 
zoals plantenbakken en stoelen gebruikte. 
(CaSESTUDY op pagina 47)

Foto’s: Street Plans Collaborative
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2  “ Interpretation Letter 3(09)-24(I) - 
application of Colored Pavement” 
Memorandum, U.S. Department of 
Transportation Federal Highway 
administration, 15 augustus 2013.

De dimensies zijn ook een belangrijke overweging in het ontwerpproces. 
Bedenk hoe het project gezien zal worden en wat de ervaring van een 
voetganger of fietser is als hij/zij over de straatkunst loopt of fietst. Som-
mige ontwerpen zien er prachtig uit als tekening op een blad papier, maar 
werken niet in het groot. Sommige straatschilderingen zien er prachtig 
uit op foto’s die van grote hoogte genomen zijn, maar blijken moeilijk te 
interpreteren als je erop staat. Het gebruik van zich herhalende patronen 
en effen achtergrondkleuren kan helpen om een ontwerp te scheppen dat 
vanuit alle hoeken en afstanden gewaardeerd kan worden.

Projecten die van invloed zijn op de indeling van de straat, moeten ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de betreffende verkeerskundige van 
de gemeente of andere overheidsinstantie. Er bestaat geen internationale 
norm voor kunst op de voorrangsweg. Hoewel de Manual of Uniform Traffic 
Devices (MUTCD) het document is dat verkeersingenieurs in de VS geb-
ruiken om het gebruik van stoepmarkeringen en verfkleuren te regelen, 
wordt straatkunst niet als verkeersregelend beschouwd en dus niet door 
de MUTCD geregeld. Indien kunst echter onderdeel van een gestreept 
zebrapad is, heeft de Federal Highway administration in de VS een paar 
richtlijnen hierover: „Gedempte gekleurde esthetische behandelingen tus-
sen de wettelijk gemarkeerde dwarsstrepen zijn toegestaan op voorwaarde 
dat ze geen retroreflecterende eigenschappen hebben en dat ze geen af-
breuk doen aan de doeltreffendheid van de wettelijk voorgeschreven witte 
dwarsstrepen die gebruikt worden om de oversteekplaats aan te geven.”²

Elke stad lost toestemming anders op, afhankelijk van de lokale context. 
Sommige steden, zoals Houston, staan bijvoorbeeld elke combinatie van 
kleuren, symbolen en woorden toe, zolang ze maar binnen de witte ze-
brastrepen liggen. andere gemeenten nemen het verkeersvolume of het 
karakter van een straat als bepalende factor voor wat is toegestaan. Een 
verkeerskundige kan een felgekleurde installatie in een woonstraat met 
weinig verkeer toestaan, maar een locatie met grotere verkeersdichtheid 
meer beperkingen opleggen.

Soms geven verkeerskundigen specifieke kleur- of patroonrichtlijnen over 
wat ze aanvaardbaar vinden, terwijl anderen de regels soepeler interpret-
eren. Het belangrijkste is open communicatie met de verkeerskundige 
om zodoende de visie van de gemeenschap te kunnen omzetten in een 
goedgekeurd plan.

Straatkunstprojecten, vooral straat- en muurschilderingen, worden over 
het algemeen niet als reclame beschouwd, zolang ze geen commercieel 
herkenbare symbolen bevatten of de aandacht vestigen op een product, 
activiteit of dienst. Het gebruik van logo’s of commerciële symbolen en 
tekens is als reclame meestal aan regelgeving onderworpen en moet dus 
vermeden worden. Raadpleeg in elk geval de gemeente om te weten te 
komen wat de bijkomende voorschriften zijn.

De belangrijkste 

factor voor een 

ontwerp moet 

de identiteit van 

de omringende 

buurt zijn.
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OVERWEGINGEN I.V.M. MaTERIaLEN EN LOCaTIE

Wat materialen betreft zal elk project een andere keuze 
vereisen. De materialen zullen variëren afhankelijk 
van gebruik en geplande levensduur van het project. 
Voor de meeste projecten zal de gemeente ook eisen 
dat de gekozen verf gemengd wordt met een anti-
slipadditief (zoals Shark Grip®) om te voorkomen dat 
de geverfde oppervlakken gevaarlijk glad worden. 
Hier volgt een lijst van veel gebruikte producten voor 
straatkunstprojecten, die variëren van heel tijdelijk tot 
meer permanent:

• Tempera

• Veldmarkeerverf op waterbasis

• Huishoudelijke latex- of acrylverf

• acryl wegmarkeringsverf (Roadzilla® MMa, 
Rustoleum®)

• Wegmarkering op epoxybasis

• Thermoplastic (TrafficPatterns®, DuraTherm®, 
DecoMark®)

Om de duurzaamheid van de verflaag te verzekeren 
en/of te verlengen, kun je ook de volgende methoden 
overwegen:

• Gebruik een hogedrukreiniger op de locatie en 
verwijder al het vuil een dag of enkele uren voordat 
de uitvoering begint

• Breng een primerlaag aan 

• Breng een beschermlaag aan als het kunstwerk 
is uitgehard of, in het geval van verticale 
muurschilderingen, breng een anti-graffiti coating 
aan. Bij sommige projecten in deze gids zijn 
producten gebruikt als Graf-X WB anti-graffiti 
coating en Clear Shield anti-graffiti coating.

PLaNNEN VOOR EEN LaNGE LEVENSDUUR

Voordat je een project ontwikkelt en uitvoert, moet je 
beslissen hoelang het project zal duren, of het mag 
verbleken, of het onderhoud vereist, of het na een 
bepaalde tijd door een ander project vervangen moet 
worden. Leg ook vast wie het praktische werk van 
onderhoud en/of verwijdering gaat doen.

Dat kan zijn: de kunstenaar of designer, de eigenaar 
of beheerder van de locatie, gemeentepersoneel of 
vrijwilligers uit de lokale bevolking.

Het is belangrijk om deze beslissing al in de 
planningsfase te nemen, want deze factoren zijn van 
invloed op de keuze van materialen, vormgeving en de 
kwalificaties van de kunstenaar of designer. Bijvoorbeeld:

• Voor een straatkunstproject met een levensduur 
van één seizoen is een materiaal vereist dat met een 
hogedrukreiniger goed te verwijderen is. Het kan ook 
een goede leermogelijkheid zijn voor projectteams 
die voor het eerst in deze dimensies werken.

• Een project met een levensduur van meerdere jaren 
dat niet onderhouden wordt, vereist superieure 
materialen en een ontwerp met een blijvende 
esthetische aantrekkingskracht naarmate het 
project versleten raakt door het verkeer.

• Straatkunstprojecten die wél onderhouden worden, 
vereisen materialen, een ontwerp en een locatie die 
geschikt is om de materialen opnieuw aan te brengen.

• Kunstwerk waar uiteindelijk overheen gereden 
wordt, zal veel sneller verslijten dan kunstwerken  
op promenades en voetgangerspleinen.
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• Zorg ervoor dat de kunstwerklocatie volledig 
afgesloten is voor al het verkeer tot de verf volledig 
droog is

• als je lichte kleuren gaat gebruiken, breng dan 
eerst een witte grondlaag aan

• Nieuw wegdek neemt meer verf op. Houd daarom 
rekening met extra verflagen als de ondergrond 
nieuw is.

• Overweeg verschillend gereedschap eerst te 
testen voor het wordt gekocht en zorg ervoor dat 
de werkploeg of vrijwilligers de juiste instructies 
krijgen om er zeker van te zijn dat de uitvoering aan 
de verwachtingen voldoet

• Sjablonen moeten altijd eerst schoon worden 
gemaakt voor ze opnieuw worden gebruikt.

• Gebruik een groot zeil voor al het schildermateriaal, 
zodat alles zich op één plaats bevindt. Zo blijft de 
locatie schoon, ook als er wat verf gemorst wordt.

• Sommige gemeentes gebruiken speciale 
materialen voor het wegdek. Zo zijn er bijvoorbeeld 
nieuwe verhardingsmaterialen ontwikkeld om de 
stijgende stadstemperaturen te matigen. „Koele 
bestrating” is er in allerlei vormen, van zonlicht 
reflecterend verhardingsmateriaal tot geheel nieuw, 
waterdoorlatend beton dat water kan absorberen dat 
later verdampt en zodoende de omgeving afkoelt.

NEEM CONTaCT OP MET LEVERaNCIERS EN 
FaBRIKaNTEN

De bedrijven die deze producten maken en verkopen 
hebben informatie over toepassingsmethoden, 
uithardingstijd, reactie op verschillende temperaturen en 
materialen, onderhoud en verwijdering. Veel van deze 
informatie is te vinden op de materiaalspecificatiebladen. 
Ze hebben misschien zelfs interesse aan de toepassing 
mee te werken. Vraag naar kleurstalen en voorbeelden 
van waar het product gebruikt is, zodat je de mogelijkheid 
krijgt meer vragen te stellen. Deel deze informatie met 
het hele projectteam, vooral ook met de kunstenaar of 

designer. Ze kunnen ontwerp-aanpassingen overwegen 
op basis van de producteigenschappen. Vaak moeten 
ontwerpen aangepast worden op basis van de wel of niet 
beschikbare kleuren.

aaNSCHaFFING

De aanschaf van materialen kan een lastig onderdeel 
van straatkunstprojecten zijn. Veel steden hebben 
aanbestedingsregels die specifieke merken of materialen 
voorschrijven of een minimumaantal mededingers 
vereisen wanneer de kosten van een materiaal een 
bepaald bedrag overschrijden. De gemeente die de 
leiding over het project heeft, kan materiaalbestellingen 
opsplitsen in kleinere hoeveelheden die onder de 
aanbestedingsdrempels vallen, of materiaalkosten 
kunnen deel uitmaken van een bestaand contract 
met een leverancier op afroep. afhankelijk van de 
financieringsbron kan de stad overwegen een subsidie 
aan te bieden aan een plaatselijke buurtorganisatie die 
dan de materialen aanschaft of de stad en buurtgroep 
kunnen samenwerken om de middelen te bundelen. De 
gemeente heeft eventueel ook enkele soorten verf in 
voorraad die gebruikt kunnen worden in combinatie met 
door anderen aangeschafte materialen.

MaTERIaLEN TESTEN EN DE WERKPLOEG 
INSTRUEREN

Tenzij de kunstenaar, de designer of de buurtgroep 
ruime ervaring heeft met de omgang met een 
bepaald materiaal op de betreffende ondergrond, is 
het verstandig om materialen van tevoren te testen. 
Het is ook een goed idee om de toepassing van de 
materialen te testen met de gereedschappen die 
gaan worden gebruikt. Maak bovendien tijd vrij om je 
werkploeg te instrueren als ze nog niet vertrouwd zijn 
met de materialen of het aanbrengen ervan. De test 
moet de toestand van het wegdek zo dicht mogelijk 
benaderen - en neem meteen de gelegenheid waar om 
verfverwijdering te testen. Wie nu een uurtje aan testen 
besteedt, voorkomt later kostbare fouten.

Voor Lincoln Hub gebruikte het projectteam een epoxy 
markeerverf die duurzaam genoeg is om overheen te rijden, 
maar ook gebruikt kan worden voor fietspaden en trottoirs. 
Deze verf was bedoeld om 3 jaar mee te gaan, maar heeft het 
jaren langer uitgehouden dankzij de jaarlijkse aanbrenging 
van een beschermlaag. (CaSESTUDY op pagina 37)

Foto: Lakeview Chamber of Commerce



90

TO
O

LS
 &

 a
a

N
Pa

K
: 

D
E

 B
U

U
R

T 
E

R
B

IJ
 B

E
T

R
E

K
K

E
N

De buurt erbij 
betrekken 

voor toekomstige projecten te vergroten. De moeite 
doen om de buurt op grote schaal erbij te betrekken is 
een goede strategie om brede steun voor de kunst op 
te bouwen.

Bij alle projecten, of ze nu door de gemeente, 
plaatselijke organisaties of buurtgroepen worden 
ondernomen, kan betrokkenheid van de lokale 
gemeenschap als volgt worden opgewekt:

• ‘Outreach’ van deur tot deur

• Folders uitdelen en informatieve borden opstellen

• Openbare bijeenkomsten organiseren om het 
projectidee en de ontwerpopties te presenteren

• De buurt over het ontwerp laten stemmen of op 
een andere manier bij het beoordelingsproces 
betrekken

Er zijn veel gelegenheden om mensen en bedrijven 
uit de buurt bij een straatkunstproject te betrekken. 
Het is „best practice” om mensen te informeren en 
erbij te betrekken die omdat zij er wonen, werken of 
spelen fysiek of conceptueel met de locatie van een 
straatkunstproject verbonden zijn. Een verscheidenheid 
aan strategieën om betrokkenheid te creëren verhoogt 
de diversiteit, het aantal deelnemers en zodoende de 
ondersteuning voor het project.

Niet iedereen wil of kan een openbare bijeenkomst 
bijwonen, maar misschien wel een gratis evenement 
waar ze het ontwerp kunnen zien en het ontwerpteam 
of de kunstenaars kunnen ontmoeten. Vervoer, tijdstip 
van de dag, gesproken taal/talen, kosten en dagopvang 
zijn veel voorkomende belemmeringen voor deelname. 
Het projectteam kan met oplossingen komen om die 
belemmeringen weg te nemen. Voor buurten met 
weinig publieksparticipatie is bewustmaking van het 
proces een manier om het enthousiasme van de buurt 
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In Tucson werkte de Living Streets alliance als 
bemiddelaar tussen de gemeente en de buurt. 
Ze zorgden voor de ‘outreach’ in de buurt 
tijdens de ontwikkelingsfase maar ook het 
managen van vrijwilligers tijdens de eigenlijke 
uitvoering. (CaSESTUDY op pagina 35)

Foto: Taylor Miller

• De plaatselijke bevolking uitnodigen om tijdens de 
uitvoering vrijwilliger te zijn en mee te doen aan 
creatie van het kunstwerk

• Plaatselijke bedrijven of instellingen, zoals scholen 
en kunstorganisaties, aanspreken

• Materialen en gereedschappen bij lokale bedrijven 
inkopen

• Een feestje organiseren als de installatie klaar is

• Een langdurig programma opbouwen om de ruimte 
tot leven te laten komen met buurtevenementen

• Enquêtes voor en na de uitvoering om uit te vinden 
wat de buurt van het kunstwerk verwacht en later 
wat ze ervan vinden



92

TO
O

LS
 &

 a
a

N
Pa

K
: 

U
IT

V
O

E
R

IN
G

 V
a

N
 H

E
T 

P
R

O
JE

C
T

Uitvoering van 
het project

MaTERIaaLOPSLaG

Het projectteam moet de materialen bezorgen en 
ze minstens enkele weken voor het begin van de 
uitvoering opslaan. Houd rekening met langere 
levertijden voor speciale of grote bestellingen van 
verf en denk na over de afmetingen van eventuele 
sjablonen of ander materiaal dat voor de uitvoering 
nodig is. Werk samen met een plaatselijk bedrijf of 
openbare voorziening in de buurt van de projectlocatie 
om materialen gereedschappen en persoonlijke 
bezittingen op te slaan vóór en tijdens de uitvoering. 
als er geen ruimte beschikbaar is, is het misschien 
mogelijk een mobiele opslag te huren.

BOUWDOCUMENTEN

Straatkunstprojecten zijn onderhevig aan een reeks 
bouwdocumenten die zowel het definitieve ontwerp 
beschrijven als de verkeersregeling die nodig is om 
ze uit te voeren. Met deze documenten kunnen de 
projectleiders de werkgroepen en vrijwilligers ter 
plaatse instrueren en ze bevatten aanwijzingen voor de 
aanleg van het ontwerp, de afmetingen van de locatie 
en andere belangrijke ontwerp-afmetingen, alsmede 
een kleurensjabloon.
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aan de uitvoering van straatkunstprojecten 
gaan heel wat planning en details vooraf. 
Dit ontwerpdocument werd bijvoorbeeld 
gebruikt voor de contouren van de 
schildering op Rue Vendome in Miami 
Beach. (CaSESTUDY op pagina 47)

Foto: andrea Lorena
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VEILIGHEID OP DE LOCaTIE EN VERKEERSOMLEIDING 

Ledereen die bij de uitvoering betrokken is, zal er baat bij hebben een 
veilige, zekere en comfortabele werkplek te hebben. Lange dagen in de 
zomerzon op straat schilderen is een fysieke uitdaging, en uitdroging en 
hitteberoerte zijn een reëel risico. Zorg ervoor dat er tijdens de installatie 
water, voedsel, toiletten, zitplaatsen en schaduw voor iedereen beschikbaar 
zijn, zodat de ervaring veilig en prettig is.

Een ander onderdeel van de uitvoering van projecten betreft de 
verkeersregeling. als het project het verkeer onderbreekt of een tijdelijke 
omleiding nodig maakt, moet er een plan voor de verkeersregeling 
komen. Dat plan moet het voor voertuigen af te sluiten gebied tonen en de 
omleiding of een verkeersregelsysteem om het verkeer door de werkzone 
te leiden. Dit document moet uiteindelijk de veiligheid garanderen van 
alle werkers en vrijwilligers die zich binnen het gebied van de installatie 
bewegen. Het is altijd verstandig de uitvoering te plannen tijdens uren met 
weinig verkeer en tijd in te plannen om het kunstwerk te laten drogen voor 
er overheen gereden wordt.

Stel tijdelijke borden op met een beschrijving van het project zodat dat 
het publiek weet dat het projectgebeuren officieel toegestaan is. Zorg 
ervoor dat vrijwilligers geïnstrueerd worden voor het geval ze ondervraagd 
worden door mensen uit de buurt die niet vertrouwd zijn met het project en 
heb kopieën van vergunningen bij de hand.

DOCUMENTaTIE

Het is belangrijk dat de documentatie van het project van professionele 
kwaliteit is. Vaak stellen teams documentatieplannen op die het gewenste 
soort documentatie beschrijven van het installatieproces alsook van 
het voltooide project. Denk aan voor-/na-opnamen van boven vanuit 
aangrenzende gebouwen. Drones kunnen heel nuttig zijn bij het 
documenteren van deze projecten. Maak ook actiefoto’s van de installatie 
van het project op de dag van uitvoering.

De documentatie is een nuttig naslagwerk voor onderhoud en vernieuwing 
en een voorbeeld voor andere groepen die interesse hebben in dit 
project. Foto’s zijn ook nodig zijn voor subsidierapporten en zijn de enige 
manier om historisch te documenteren wat meestal een tijdelijk project is. 
Bovendien kan een goede documentatie ook dienen om het succes van 
het project visueel te demonstreren en om andere gemeenten of groepen 
te helpen hun straatkunst te verdedigen of te pleiten voor meer projecten. 
Deel de documentatie altijd met de kunstenaar/ontwerper die het ontwerp 
ontwikkeld heeft.

De verkeersregeling voor het Walks of Life-project in 
West Palm Beach werd verzorgd door de gemeente. 
(CaSESTUDY op pagina 17)

Foto: Maxwell Zengage
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Onderhoud 
en beheer

PROGRaMMaTIE EN aCTIVaTIE

De levensduur van projecten waarbij straatkunst gebruikt 
wordt om voetgangerszones of pleinen te creëren, kan 
door ‘activatie’ van de locatie met programmatie en 
evenementen worden verlengd. Het is belangrijk om 
een degelijk programma rond een nieuw gecreëerde 
openbare ruimte te maken, zodat het project kan groeien 
en deze ruimte een gewaardeerde en goed beheerde 
buurtplek wordt.

Een goede methode om succesvolle evenementen te 
organiseren en tradities rond een ruimte te scheppen 
is door samen te werken met plaatselijke kunst- of 
culturele organisaties die gespecialiseerd zijn in het 
organiseren van evenementen en over de nodige 
expertise beschikken om activiteiten te plannen die de 
creatieve terugwinning van de openbare ruimte vieren 
(zie Rue Vendome-project op pag. 47). Van markten en 
livemuziek tot spelletjes en andere activiteiten, deze 

organisaties weten wie te betrekken bij de planning van 
evenementen en programma’s en hoe bewoners uit de 
hele buurt erbij te betrekken.

PROJECTaaNPaSSINGEN OF VERVaNGING

Houd er rekening mee dat bij sommige projecten 
aanpassingen nodig kunnen zijn als de resultaten niet 
voldoen of er ongewenste effecten optreden. Dit kan 
bestaan uit het aanpassen van de afmetingen of de 
begrenzing van het ontwerp of het wijzigen van de 
algemene geometrie van het ontwerp. als een project 
in de toekomst door een ander ontwerp moet worden 
vervangen, dan moet de vooraf bepaalde levensduur 
in het contract van de kunstenaar of designer staan. 
Er moeten ook plannen gemaakt worden om de 
ondergrond gereed te maken voor het volgende project. 
Dit kan de verantwoordelijkheid zijn van de eigenaar van 
de locatie of van degene die het project beheert.
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ONDERHOUD

als het project door iemand anders dan de kunstenaar 
of ontwerper wordt onderhouden, dan kan de 
kunstenaar of ontwerper helpen bij het opstellen van 
een onderhoudsplan dat de volgende informatie bevat:

• afbeeldingen van het oorspronkelijke project

• Een omschrijving van hoeveel verbleking en slijtage 
te verwachten is

• Gedetailleerde beschrijvingen van alle materialen 
die in het project gebruikt worden, inclusief exacte 
kleurenomschrijving

• applicatie-instructies voor alle materialen

• Lijst met voor de toepassing benodigde apparatuur 
en gereedschap

• Tips van de kunstenaar of designer over de locatie 
en de materialen

Toen het kunstwerk Sexapus in Montreal klaar was, organiseerde 
de stad evenementen en activiteiten die van cruciaal belang 
bleken voor de betrokkenheid van de lokale bevolking, zodat 
het project, na eerst tijdelijk geweest te zijn, een permanent 
gedeelde straat kon worden. (CaSESTUDY op pagina 29)

Sexapus: Peter Gibson. Foto: Melanie Dusseault

De projectbeheerder of -eigenaar moet de vergunningen, 
verkeersregeling en andere stappen organiseren die 
nodig zijn voor het projectonderhoud. Goed onderhoud 
vereist altijd een plan en budget. Kosten voor materialen, 
arbeid, vergunningen, verkeersregeling en andere 
benodigdheden moeten in het projectbudget worden 
opgenomen en er moet een nieuw budget voor het 
lopende onderhoud worden opgesteld. 
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Ruimten die een gevoel van gemeenschapsbezit en 
mede-verantwoordelijkheid weerspiegelen, vooral 
ook ruimten die mensen aanmoedigen actief sociaal 
gedrag te vertonen, wekken bij bezoekers meestal een 
grotere plaatsbinding op. Door de buurt te betrekken 
bij de planning en het ontwerp van het project kan er 
een ruimte ontstaan die bevorderlijk is voor sociale 
contacten en zich aan de lokale behoeften aanpast.

Projecten en programma’s die de openbare ruimte 
verbeteren zijn een aanwinst voor de buurt en moeten 
goed onderhouden worden. Een doeltreffend model 
voor medeverantwoordelijkheid komt tot stand door 
overeenkomsten tussen gemeentelijke en particuliere 
instanties om projecten in de openbare ruimte met 
hulp van de lokale bevolking te onderhouden. Deze 
moeten de plichten en verantwoordelijkheden van 
elke bij het proces betrokken partij omvatten, alsmede 
een reeks doelstellingen en aanbevelingen voor de 
duurzaamheid van het project.

De volgende aanbevelingen kunnen je projectteam 
helpen leiding te geven aan het beheer van het project:

Voor projecten die door een buurtgroep worden 
geleid:

• Vind fiscale sponsoren die je buurtproject kunnen 
helpen financieren

• Zoek organisaties die gespecialiseerd zijn in het 
mobiliseren van vrijwilligers, het organiseren 
van opruimacties, landschapsverzorging en 
evenementen zoals ‘Summer in the City’ in Detroit 
of ‘Days of Caring’ in Tucson

• Ondersteun het uitwisselen van organisatorische 
kennis en ervaring tussen basisgroepen

• Leg al in de planningsfase middelen vast voor het 
onderhoud van projecten

Voor projecten en programma’s onder leiding van 
de gemeente:

• Houd in toekomstig beleid en programma’s voor de 
openbare ruimte rekening met het onderhoud en 
dat er verantwoordelijke partijen moeten worden 
aangewezen.

• Creëer een vergunningsstructuur om buurtgroepen 
in staat te stellen een reeks kleinschalige 
evenementen te organiseren op één locatie in de 
openbare ruimte

• Overweeg een ‘open-source’ gids te creëren voor 
het maken van straatkunstprojecten in je gemeente

Om de straat- en muurschilderingen ‘Underground at Ink Block’ in 
de onderdoorgang van de snelweg in Boston te realiseren, werkte 
de ‘National Development’ hand in hand met het ‘Massachusetts 
Department of Transportation’ om materialen te testen en om de 
planning en vergunningen te regelen. (CaSESTUDY op pagina 63)

Foto: Marka27
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Project 
evaluatie

Een belangrijke factor bij het meten van het succes 
van straatkunstprojecten zijn data die het effect van 
het project kunnen kwantificeren, of het nu gaat om 
mobiliteit, begaanbaarheid of algemene leefbaarheid. 
Denk daarbij aan het meten van de snelheid van 
voertuigen, het verbeterde gevoel van veiligheid of de 
waarschijnlijkheid dat mensen de ruimte na de installatie 
zullen gebruiken; deze informatie zal helpen om de 
bedoelingen achter een bepaald project doeltreffend 
over te brengen. Bovendien zullen deze gegevens, 
samen met de inbreng van de buurtbewoners, de 
leidende instantie in de toekomst in staat stellen betere 
beslissingen te nemen bij soortgelijke projecten en 
een gestroomlijnd proces op gang brengen voor de 
goedkeuringen en financiering ervan.

Hieronder staan enkele factoren waarmee het effect 
van een project gemeten kan worden:

• Snelheid van voertuigen vóór en na de invoering

• Naleving van stopsignalen

• Gedrag van voetgangers op zebrapaden

• aantal voetgangers

• Interesse om de vernieuwde ruimte te gebruiken 
vóór en na de invoering

• Gevoel van veiligheid vóór en na de invoering

• Gebruik van faciliteiten vóór en na de invoering
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Dit project in Miami Beach heeft continu 
programmatie en evenementen, die worden 
georganiseerd door een derde organisatie,  
de Prism Creative Group. 
(CaSESTUDY op pagina 47)

Foto: andrea Lorena

Hulpmiddelen voor het verzamelen van gegevens 
zijn onder meer enquêtes (persoonlijk of online), 
snelheidsmetingen, telmachines en andere methoden. 
Met een op gegevens gebaseerde evaluatie kunnen 
de projectteams hun project verantwoorden en het 
positieve effect ervan aantonen, wat uiteindelijk tot een 
doeltreffendere aanpak van straatkunstprojecten leidt. 
Zie de casestudie ‘Corbett Porch’ op pag. 35 voor een 
voorbeeld van projectmetrieken.
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Om te verzekeren dat de straatkunst van het StreetartToronto-programma lang meegaat, werd elk transformatorhuisje 
in de primer gezet voordat de kunstenaars begonnen en door Goodbye Graffiti in opdracht van de gemeente van een 
laag anti-graffiticoating voorzien toen het klaar was. (CaSESTUDY op pagina 55)

Colorful Horizon: Yasaman Mehrsa. Foto: Jocelyn Reynolds



Voor andere bronnen en aanbevelingen, 
waaronder contacten uit elk van de casestudies, 
kun je terecht op asphaltart.bloomberg.org
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