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Kracht van cultuur

als waardemaker
Cultuur wordt vaak ingezet als katalysator voor gebiedsontwikkelingen
en leegstaande panden. Ook nu veel
winkels in de binnenstad leeg komen te
staan, biedt cultuur kansen om nieuwe
waarde(n) en nieuwe stedelijke plekken
te creëren. Naast economische motieven is de sociaal-culturele benadering
minstens zo belangrijk voor een vitale
binnenstad, stelt Freek Liebrand.

Herontdekt
De binnenstad is herontdekt als
centrum voor vrijetijd, consumptie
en cultuur. Na een periode van verval
ontstond er rond de jaren 1980 nieuwe
aandacht voor het historisch erfgoed
en brachten krakers en studenten
nieuw leven in de vergane glorie van
weleer. Stond het erfgoed eerst nog in
de weg van vooruitgang en moderniteit, nu begon men het langzaam maar
zeker te waarderen als een aangename,
karaktervolle omgeving voor recreatie
en vertier. De meerwaarde van cultuur
en erfgoed voor stedelijke ontwikkeling
drong daarom ook door tot beleidsmakers. Musea, evenementen en hippe
waterfrontontwikkelingen werden een
ideaal middel om een stad beter op de
kaart te zetten.

evenementen. Ook ruimtelijke ingrepen
zoals het teruggraven van grachten
passen in dit repertoire.

Maar de tijden zijn flink veranderd.
Sinds de crisis rept bijna niemand meer
over Richard Florida, kampen binnensteden met leegstand, heeft de detailhandel het moeilijk en is het grote geld
dat Bilbao een Guggenheim en Heerlen
een Glaspaleis bracht is er vaak niet
meer. Grootschalige sloop en nieuwNa de gouden jaren van de ‘creatieve
bouw maken plaats voor selectiviteit
stad’ waarin geen state-of-the-art
en hergebruik, met aandacht voor de
museum te gek was, blijft ook in econokwaliteit van het bestaande. Er is meer
misch slechtere tijden cultuur overeind
ruimte voor initiatief uit de samenleals waardemaker, veelal als katalysator
ving. Op cultuur wordt in toenemende
in stilgevallen gebiedsontwikkelingen
mate bezuinigd en de sector wordt
of als (tijdelijke) invulling van leeguitgedaagd zelf ondernemerschap te
staande panden. Het belang van een
tonen en nieuwe winstgevende arranrijk cultureel klimaat voor de vitaligementen te ontwikkelen. Tegelijkertijd
teit van binnensteden wordt al breed
is beleving belangrijker dan ooit voor de
onderkend. Maar juist nu de winkelvitaliteit van binnensteden. ZZP-ers en
functie onder druk staat, biedt cultuur De culturele dimensie van smaak,
opnieuw ontwikkelkansen. De vraag is
emotie, beleving, identiteit en verhaal is cultureel ondernemers hebben behoefechter welke rol culturele voorzieninsindsdien cruciaal voor de vitaliteit van te aan bijzondere ontmoetingsruimtes
en flexibele werkplekken. Koffietengen en praktijken daar precies in spelen binnensteden.1 Steden die dat missen
tjes, pop-up winkels en markthallen
en wat de overheid met afnemende
hebben de grootste moeite om bezoeverkopen eerlijke koffie, zelfgebrouwen
investeringsmogelijkheden daarin kan
kers aan te trekken. Cultuurtoeristen,
betekenen. De heersende economisch- citytrippers, dagjesmensen en het win- bier en authentieke streekproducten.
instrumentele benadering moet workelend publiek zoeken een aantrekkelijk Sprekende voorbeelden zijn de pop-up
daktuin Roof Garden in Arnhem en de
den verbreed naar een sociaal-culturele aanbod en decor voor culturele conbenadering met aandacht voor de
sumptie. Daarom is cultuur doelbewust ambachtelijke versmarkt Fenix Food
waarde van een breed repertoire aan
als middel ingezet om de aantrekkings- Factory in een oud pakhuis in Rotterdam. Alles draait om een authentieke
vrijetijdvoorzieningen als ‘instrument’
kracht van binnensteden te versterbeleving, waarin de producten puur en
voor sociaal-ruimtelijke binding van
ken. De interpretatie van cultuur loopt
echt moeten zijn, en het decor rauw,
creatievelingen en bewoners aan hun
daarbij uiteen van traditionele kunst
industrieel en historisch. >>
eigen stad.
& cultuur tot creatieve industrie en
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Waarde kunst en cultuur
Cultuur is een lastig begrip omdat het
zich leent voor meerdere betekenissen.
Het omvat zowel het tastbare aanbod
aan uitingen en voorzieningen alsook
het ongrijpbare geheel aan sociale
waarden, ideeën en gedragingen. Beide
interpretaties zijn relevant, maar laten
zich niet even makkelijk instrumenteel
vangen. Er zijn grofweg vier rollen te
onderscheiden van kunst en cultuur als
economisch instrument:
➜➜Culturele voorzieningen als vestigingsfactor voor de creatieve klasse;
➜➜kunst, cultuur en de creatieve stad
als toeristisch product;
➜➜de kracht van kunst en cultuur als
waardemaker in gebiedsontwikkeling;
➜➜de creatieve industrie als banenmotor op zichzelf en in relatie tot
andere bedrijvigheid.
Kunst-, cultuur- en vrijetijdsvoorzieningen zijn een belangrijke vestigingsfactor voor de zogenoemde ‘creatieve
klasse’. Zij gaan wonen op hippe plekken
waar zij hun hoge salarissen kunnen
uitgeven aan kunst, design, voorstellingen en exclusieve horeca. De heersende
gedachte daarbij is dat werknemers
kiezen waar zij willen wonen en dat
werkgevers hierop volgen. Maar het
belang van een aantrekkelijk vrijetijdsklimaat moet breder worden gezien dan
sec culturele voorzieningen. Het gaat
om winkels, theaters, popzalen, sap- en
koffiebars maar ook om recreatieve
mogelijkheden rondom groen en water.
De voorzieningen dus die de vrijetijdsbesteding van de creatieve klasse
mogelijk maken.

aan kunst en cultuur. Deze toestroom
van bezoekers aan culturele voorzieningen genereert extra bestedingen in
de detailhandel en horeca. Veel mensen
combineren hun bezoek aan culturele
instellingen met een bezoek aan cafés,
restaurants, hotels en winkels.
Het belang van kunst en cultuur voor
gebiedsontwikkeling is bekend sinds
Zukin (1989)3 beschreef hoe kunstenaars gingen wonen in oude stads- en
industriewijken en een enorme waardeontwikkeling op gang brachten. Dit
proces van gentrification is sindsdien in
toenemende mate ook instrumenteel
ingezet door beleidsmakers en planners
om middels culturele programmering
waarde te ontwikkelen in leegstaand
vastgoed en vervallen gebieden. In de
huidige vastgoedmarkt in binnensteden lijkt deze weg weer volop nieuwe
kansen te bieden.
Minder relevant in dit kader is dat de
culturele en creatieve industrie op
zichzelf een belangrijke industrie en
daarmee banenmotor is. Tevens is de
creatieve industrie van belang voor andere bedrijvigheid, als leverancier van
toegevoegde waarde zoals grafische
vormgeving en reclame.
En ook in meer filosofische zin is cultuur een ‘waardemaker’. Cultuur heeft
de kracht om betekenissen aan een plek
te geven en betekenissen van een plek
te veranderen. Cultuur kan een plek
‘openen’, herdefiniëren, trots en binding
creëren en mensen plekken eigen laten
maken. Zo bezien is cultuur dus een
ideaal instrument om iets ‘beter’ te
maken. Tegelijkertijd kan cultuur ook
mensen ontvreemden van een plek
doordat die een betekenis krijgt die
niet de hunne is, of die niet toegankelijk
voor hen is.

Tevens zijn culturele voorzieningen
belangrijk in het aantrekken van dagjesmensen en toeristen. Flagship musea
zetten steden op de kaart en een imago
Kansrijke instrumenten
als creatieve stad of erfgoedstad zorgt
en praktijken
voor een toestroom aan bezoekers.
Stedentrips zijn enorm toegenomen en In het huidige economische klimaat
het stedelijk toerisme is sterk gelinkt
in binnensteden zie ik drie kansrijke
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en samenhangende lijnen om cultuur
een waardevolle instrumentele plek te
geven in de ontwikkeling van binnensteden:
➜➜Van flagship projecten naar kleinschalige hybride combinaties
Grootschalige niche-gerichte culturele voorzieningen zoals flagship
musea en cultuurpaleizen kunnen een significante impuls aan de
lokale economie geven en dus een
effectief beleidsinstrument vormen.4 Dit effect is echter geenszins
vanzelfsprekend en kent een groot
afbreukrisico. Bovendien ontbreken de investeringsmogelijkheden
tegenwoordig om deze projecten te
financieren. Het economisch klimaat
in binnensteden biedt meer kansen
voor kleinschalige hybride combinaties tussen cultuur, horeca en retail.
Dergelijke voorzieningen dragen bij
aan een karakteristieke lokale sfeer
en een innovatief cultureel klimaat.
De rol van de overheid bij dit soort
initiatieven is bescheiden, maar
niet onbelangrijk: het scheppen van
randvoorwaarden in regelgeving en
beschikbare ruimtes.5
➜➜Van een focus op hardware naar een
focus op software en orgware
In plaats van grootschalige investeringen in de hardware ontstaat
er meer aandacht voor de software
en orgware en dus de culturele
programmering van de binnenstad.
Leegstaande winkelpanden bieden
ruimte voor kleine, tijdelijke culturele
initiatieven. Evenementen kunnen
hernieuwde aandacht genereren
voor een plek doordat zij een ruimte
tijdelijk voorzien van programmering
en nieuwe betekenissen en vervullen
zo een belangrijke rol in ‘placemaking’
zonder dat daar megalomane investeringen mee gemoeid zijn.6 Almelo is
zo’n stad die na een jarenlange focus
op fysieke ingrepen door gebrek aan
investeringsmogelijkheden zoekt
naar mogelijkheden in de software
en orgware. De stad heeft gemerkt
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dat via culturele evenementen
mensen geïnteresseerd raken in een
plek en daardoor kansen ontstaan
voor nieuwe investeringen. Nu willen
culturele instellingen in de stad middels evenementen, dependances en
tijdelijke initiatieven programmering
gaan brengen in het met leegstand
kampende stadshart.
➜➜Van een economisch-instrumentele
benadering naar een meer sociaalcultureel benadering
De heersende economisch-instrumentele benadering gericht op
het creëren van een aantrekkelijk
vrijetijdsklimaat als ‘lokkertje’ voor
de creatieve klasse heeft te weinig
aandacht voor de sociaal-culturele
waarde van dergelijke plekken.7
Vrijetijdsvoorzieningen zoals culturele instellingen, maar juist ook
parken en terrassen zijn belangrijke ontmoetingsplekken. In deze
vrijetijdsvoorzieningen onderhouden
mensen de sociale contacten waarmee ook de ruimtelijke binding aan
een stad ontstaat. Daarom is aandacht nodig voor het vormgeven van
vrijetijdsvoorzieningen, waaronder
de openbare ruimte, als inclusieve
ontmoetingsplekken die zorgen voor
deze sociale en ruimtelijke binding.
Ook Currid (2009)8 onderschrijft
het belang van ontmoeting, sociale
netwerken en ruimtelijke binding,
maar dan specifiek voor kunstenaars
en cultuurmakers. Stedelijke planners die kunst en cultuur zien als
instrument voor (binnen)stedelijke
ontwikkeling doen er goed aan om te
investeren in dit informele culturele
netwerk van creatievelingen en het
versterken en behouden van de plekken waar dit netwerk ontstaat.

Aantrekkelijk repertoire
Deze kansrijke instrumenten en praktijken laten een veranderende focus
zien van de heersende interpretatie
van Florida’s Rise of the Creative Class
(2002) naar een herwaardering van
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Jane Jacobs’ The Death and Live of
Great American Cities (1961). Centrale
woorden daarin zijn street-level culture,
placemaking, cultureel ondernemerschap, tijdelijke bottom-up initiatieven
en aansluiten op bestaande kwaliteiten
en netwerken. Dat reikt verder dan de
binnenstad als opgepoetst toeristisch
product of investeren in subsidieverslindende theaters en musea. Het
gaat veel meer om een aantrekkelijk
repertoire aan winkels, pleinen, cafés,
parken, nachtleven en vooral het daarbij horende culturele klimaat van mensen die de binnenstad gebruiken, hun
sociale netwerken en hun binding met
de stad. Juist in de samenkomst van
mensen ontstaat betekenis, waarde
en innovatie. Vrijetijdsvoorzieningen
in de binnenstad bieden daarvoor een
belangrijke plek.
In dit speelveld is mijn advies aan beleidsmakers en planners:
➜➜Investeer in een breed repertoire aan
vrijetijdsvoorzieningen als ontmoetingsplek en zie de openbare ruimte
als onderdeel daarvan. Met name in
de openbare ruimte kan de overheid een rol als investeerder blijven
oppakken en middels waardestijging
vastgoedeigenaren betrekken bij de
ontwikkeling van de binnenstad.
➜➜Bied ruimte aan nieuwe concepten
van jonge culturele ondernemers.
Nieuwe arrangementen in de binnenstad waarbij horeca, retail en cultuur
steeds meer met elkaar vermengen,
lopen nog tegen traditionele schotten tussen sectoren aan. Het verruimen van regelgeving zal bijdragen
aan meer diversiteit en innovatie en
een aantrekkelijke binnenstad.
➜➜Door te investeren in cultuur- en
vrijetijdsvoorzieningen als ontmoetingsplek, door ruimte te bieden aan
nieuwe concepten en door kansen
te bieden in leegstaand vastgoed
met afspraken over de verdeling van
de waardeontwikkeling daarvan,
versterk en behoud je de sociaalruimtelijke binding van creatieve-

lingen aan de stad en kunnen zij van
duurzame waarde zijn. ■
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