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Waarde van 
kunst en 

cultuur

• Kenniscentrum: Provinciale kennis- en 
uitvoeringsorganisatie voor de kunsten

• Makelaar: Verbinden van kunst aan andere 
disciplines en sectoren

• Adviseur: Versterken van de culturele sector en 
talentontwikkeling

• Financier; verstrekken van subsidies en 
ondersteuning



‘Wicked Problems’

opdrachtgevers

• overheden

• maatschappelijke 
organisaties

• bedrijfsleven

ontwerpopdrachten

• prijsvragen

• kunstopdrachten

• Living Labs

• talenthubs

werkateliers

• Design thinking 
methode

• Cocreatie met 
opdrachtgever en 
stakeholders

• Storytelling-
waardecreatie





FoodLabPeel: 
gebiedsgericht
project binnen
Agri meets 
Design



FoodLabPeel als voorbeeld van crossovers 
culturele sector en andere sectoren

Door co-creatie tussen kunstenaar en boer nieuwe ideeën en 
concepten ontwikkelen, die op een verrassende manier bijdragen 
aan de transitie van de agrarische sector in de Peel. 

Van klein/dichtbij naar groot: 

Van concrete vraagstukken van individuele ondernemers naar 
oplossingsrichtingen voor het gebied. 





Maatschappelijke discussie



Speeddate FoodLabPeel DDW 2015



De koppels

1. Varkenshouders Marcel en 
Miriam Berkvens & Foodcurators

2. Pluimveehouder Twan Engelen & 
Marije Vogelzang

3. Melkveehouders Hanneke en 
Peter Verberne & Ester van de 
Wiel 

4. Varkenshouders Henk Kuijpers en 
Horry Gouvernante & Tineke 
Schuurmans

5. Varkenshouders van de 
HeydeHoeve & Koen 
Vanmechelen



Foodcurators en fam. Berkvens
Vraag: Hoe kunnen we zichtbaar zijn bij de consument, ondanks de lange keten? Is er een manier te 
verzinnen waarbij de consument toch kan zien waar het vlees vandaan komt?



Keukentafelgesprek fam.Berkvens Mariahout







Tour-event: Patecafe tijdens Slagerij De Hamvraag 



Festival Fabriek Magnifique Vleesveiling







Food experience DDW 2018



The Eggchange, Marije Vogelzang en Twan van Engelen 
Koningin Maxima op bezoek



FoodLab-FoodHeroes Voedselverspilling aan het begin van de keten



Doreen Westhal en project Planti21



FoodLab-FoodHeroes, Matchmaking boer&kunstenaar, Isaac Monte en Jan van Lierop 
preiteler





Preipapier











Foodlab TOV 
ism Fruitport 
West-Brabant 
en ZLTO/ LIB



Prijsvraag Energy meets the Arts, Verbeelding en Verleiding in de 
energietransitie





Prijsvraag Energy meets the Arts
Caro Agterberg, Banisveld



Prijsvraag Energy meets the Arts Bert Schoeren, Kinetisch
lichtsculptuur



Dingemans-
Deijs 

ontwerp 
warmtebank



Caro Agterberg, schetsontwerp Nionplas Geertruidenberg



ZuiderWaterLinie



Design Challenge Out of the Box
Logistiek XXL NL ism CAST en Vereniging Deltametropool





Buro Moon, OTO 
Landscape, 

C-A-S

Hoorn 80 is een typisch Nederlands bedrijventerrein

opgezet als een flexibel raamwerk van eilandjes

waar bedrijven onafhankelijk van elkaar kunnen

functioneren en vooral gericht zijn op hun eigen

bedrijfsproces.

Om de transitie te maken naar duurzame energie zal

er meer moeten worden samengewerkt op het terrein.

De fysieke veranderingen die de aanleg van een nieuw

energiesysteem vraagt willen we aangrijpen om ook de

ruimtelijke kwaliteit van het terrein te verbeteren en

het klassiek bedrijventerrein met 70% kavels, 15 weg

en 15% restgroen aan te passen aan de ruimtevraag van nu.



Waarde van 
kunst en 

cultuur

• Inzet van de creatieve en culturele sector bij 
maatschappelijke vraagstukken

• Een betere aansluiting tussen creatieve 
professionals enerzijds en wetenschap en 
technologie anderzijds

• Een gezamenlijke zoektocht naar manieren om 
maatschappelijke transities te versnellen

• Opzetten van netwerken van coalities 
bestaande uit nieuwe, onverwachte partijen, 
om samen te werken en te leren



Vragen?
Bedankt voor uw aandacht!

Netty.vandekamp@kunstlocbrabant.nl

Hermelinde.vanxanten@kunstlocbrabant.nl

mailto:Netty.vandekamp@kunstlocbrabant.nl

