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1.1 VISIE & MISSIE
VISIE
De wereld om ons heen verandert steeds sneller en
nergens zijn transities zó zichtbaar als in de stad, het
meest creatieve en duurzame organisme op onze
aardbol. We trekken er massaal naartoe: in 2030
woont meer dan 70% van de wereldbevolking in
steden. Het feit dat we met zoveel verschillende
mensen op een kleine oppervlakte leven, maakt de
stad veerkrachtig en een ultiem podium om te
experimenteren met oplossingen voor een betere
toekomst. Of dat nu gaat om klimaat, migratie,
vergrijzing of ongelijkheid, in de stad hebben we de
beschikking over kennis, kunde en middelen om
deze uitdagingen aan te gaan. Maar… om te
experimenteren is ruimte nodig: ruimte om tot
nieuwe inzichten en visies te komen. Ruimte die
prikkelt en vragen stelt. In de alsmaar groeiende
stad moeten we deze ruimte voor experiment
blijven opeisen en zoveel mogelijk mensen op een
positieve manier meenemen in de mogelijke
toekomst.
DE TOEKOMST VAN EEN SAMENLEVING IS GEBAAT BIJ
EEN VASTE PLEK VOOR CULTUREEL EXPERIMENT.

MISSIE
Ruim 400.000 mensen zullen Utrecht in 2030 hun
‘thuis’ noemen. De groei vindt met name
binnenstedelijk plaats en nergens komt deze
groeispurt beter tot uiting dan op het Berlijnplein in
Leidsche Rijn: nu volop in ontwikkeling en straks het
nieuwe, tweede hart van de stad. RAUM creëert hier
de ruimte voor het beleven van een nieuwe blik op
de stad van de toekomst, door op een coöperatieve
manier gebruik te maken van de wijsheid van de
samenleving en ‘meemaken’ centraal te stellen.
Makers zijn daarin onze pioniers: zij prikkelen met
kunst, design en technologie onze collectieve
creativiteit en maken de toekomst tastbaar.
RAUM GEBRUIKT DE KRACHT VAN KUNST, DESIGN EN
TECHNOLOGIE OM IEDEREEN TE BETREKKEN BIJ DE
TOEKOMST VAN DE STAD.

1.2 LOCATIE EN OMGEVING
RAUM is per 1 juli 2017 gestart met een publieke
maakplaats gevestigd op het Berlijnplein in de
relatief nieuwe Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Het
terrein van RAUM bevindt zich volledig in de
publieke ruimte en heeft een oppervlakte van ±
8.000 m2. De bestemming van het terrein - ook wel
de ‘culturele kavel F2’ genoemd door de Gemeente
Utrecht - is een (permanente) culturele voorziening.
Op dit moment beschikt het terrein over twee
tijdelijke voorzieningen die speciaal voor RAUM
ontworpen en geplaatst zijn: het Makershuis en de
Werkplaats (per 1 oktober 2017). Op het terrein
vinden
verspreid
over het jaar exposities,
evenementen en festivals plaats. Naast de
cultuurkavel maakt RAUM gebruik van het

Berlijnplein (40.000 m2) als openbare expositie- en
evenementenruimte.
MAKERSHUIS
Het Makershuis van RAUM is sinds 1 juli 2017 een
oase in de hectiek van ontwikkeling in het gebied.
Het is ontworpen door het Utrechtse collectief
Woonpioniers, één van de voorlopers in de
Nederlandse tiny house beweging. Het huis bestaat
uit
vier
compartimenten:
een
gedeelde
kantoorruimte, een woonkeuken en twee tiny
houses op de daktuin. Het gehele huis is mobiel en
modulair: het kan verplaatst, volledig uit elkaar,
weer in elkaar gezet worden én er kan nog meer
aangebouwd worden. Daarnaast is er gebruik
gemaakt
van
duurzame
materialen
en
installatietechnieken. De daktuin biedt door een
inventief regenopvangsysteem extra isolatie en
levert een keur aan groenten, fruit en kruiden. De
beschildering is gemaakt door kunstenaar Gijs
Frieling en typografisch ontwerper Job Wouters. Het
Makershuis dient als centrale ontmoetingsplek,
kantoor van Stichting RAUM en woon-werkruimte
voor het makers-in-residency programma.
WERKPLAATS
Per 1 oktober 2017 bevat het RAUM-terrein naast het
Makershuis ook de Werkplaats. De werkplaats is
ontworpen door het Utrechtse ontwerpcollectief
Goede Vrijdag en bestaat uit een nieuwe
romneyloods die gedeeld zal worden voor makers
van RAUM (± 40 m2) en het collectief Goede Vrijdag
(± 80 m2). Tegen laag tarief kunnen de makers van
RAUM gebruik maken van de gereedschappen en
machines van Goede Vrijdag. Goede Vrijdag vangt
daarnaast een deel van het dagelijkse beheer van
het RAUM terrein op. De werkplaats wordt deels
opengewerkt met een glazen pui met openslaande
deuren. Ook deze romneyloods kan volledig
hergebruikt worden.
OMGEVING
RAUM ligt precies tussen de grootste VINEX-opgave
van Nederland, oftewel Leidsche Rijn, en de ‘oude’
stad van Utrecht. Het Berlijnplein waar RAUM aan is
gevestigd, is letterlijk het geografisch middelpunt
van de stad. Tevens is dit de plek waar de A2
snelweg de stad doorsnijdt: om de fysieke barrière
van de snelweg te overbruggen, is het Berlijnplein
op de snelweg aangelegd. Wijk en stad groeien dus
naar elkaar toe. Momenteel staat er slechts één
gebouw aan het plein (de Cinemec bioscoop) maar
het gebied ontwikkelt zich razendsnel: zo zal het
winkelcentrum van Leidsche Rijn Centrum naar
verwachting in mei 2018 haar deuren openen. Men
verwacht dat het nieuwe stadsdeel zo’n 5 á 8
miljoen bezoekers per jaar zal aantrekken.
Appartementencomplexen worden uit de grond
gestampt, evenals parkeergarages, scholen en tal
van andere functies. Na de oplevering van Leidsche
Rijn Centrum groeit het stadsdeel Vleuten - De
Meern en Leidsche Rijn tot 100.000 inwoners.
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2.1 OPDRACHT GEMEENTE
Vanaf 2004 werkt de Gemeente Utrecht toe naar
het realiseren van een gebouwde culturele
voorziening in Leidsche Rijn Centrum aan het
Berlijnplein. Deze gebouwde culturele voorziening
is onderdeel van de grotere opgave in het gebied:
het nieuwe Leidsche Rijn Centrum als ‘tweede
stadshart van Utrecht’ neerzetten. Na diverse
haalbaarheidsonderzoeken
en
afgewezen
voorstellen voor de zogenaamde cultuurkavel F2
aan het Berlijnplein, heeft de Gemeente Utrecht in
april 2016 gekozen voor een route waarin met
“programmering
via
placemaking”
op
het
Berlijnplein, zal worden toegewerkt naar “een stevig
programma dat levendigheid en reuring creëert
rond de kavel van de culturele voorziening”.
Daarvoor stelde de Gemeente Utrecht in augustus
2016 een cultureel intendant aan - Donica Buisman
en Rinke Vreeke van State of Flux: “De intendant
heeft vooral een verbindende rol en werkt vanuit
placemaking aan de opbouw van de identiteit van
Leidsche Rijn Centrum.” De opdracht van State of
Flux bestond uit onder andere het leveren van een
programmastrategie voor 2017-2018 en een advies
over hoe middels programma kan worden
toegewerkt
naar
een
gebouwde
culturele
voorziening. De titel cultureel intendant is in een
vroeg stadium aangepast tot ‘programmaregisseur’.
SCENARIO’S
State of Flux hanteert in al haar stedelijke opgaven
een
inclusieve
methodiek
om
tot
een
programmastrategie te komen. In de praktijk
betekent dit het betrekken van belanghebbenden
uit de directe omgeving, door gesprekken te voeren,
te onderzoeken wat er speelt en waar behoeften
liggen. Op deze manier kan volgens State of Flux
direct draagvlak worden gecreëerd en zo op de
langere termijn meerwaarde ontstaan. Er ontstaat
niet alleen een natuurlijke verbinding tussen het
programma en het benodigde publiek uit de
omgeving, het is ook dé manier om de unieke
kwaliteiten van een plek te doorgronden. Een
kruisbestuiving
tussen
bestuurders,
culturele
partijen, bewoners en creatieve spelers (ook wel de
‘belanghebbenden’ genoemd) leidt zo tot een
krachtige,
geïntegreerde
identiteit.
In
de
wetenschap wordt deze methode ook wel (creative)
placemaking genoemd.
Om tot een programmastrategie te komen heeft
State of Flux met ruim 30 belanghebbenden
gesproken en daarnaast twee verdiepende
bijeenkomsten gehouden, met per avond ruim 45
meedenkers. Al deze belanghebbenden hebben veelal in individuele gesprekken - de vraag gekregen
hoe zij idealiter een cultureel programma op het
Berlijnplein voor zich zien. Tijdens de eerste
bijeenkomst in november 2016 heeft State of Flux,
op basis van alle input, drie mogelijke scenario’s
voor een programma op het Berlijnplein
gepresenteerd:

•

•

•

Grootschalig Eventplein: het Berlijnplein als
locatie voor bestaande evenementen met zeer
hoge bezoekersaantallen (lokaal, stedelijk en
regionaal publiek) zoals het Bevrijdingsfestival.
Ontmoetplein voor de Wijk: het Berlijnplein als
publiek podium voor de wijk en culturele
instellingen met veel aandacht voor gezinnen
en kinderen.
Grensverleggend Makersplein: het Berlijnplein
als platform voor experiment en ontwikkeling
en zo de ontwikkeling van een grootstedelijke
identiteit. Niet enkel consumeren, maar ook
produceren.

Na de bijeenkomst in november 2016 kon
geconcludeerd worden dat veruit de meeste
energie en lange termijn-potentie volgens de
aanwezigen lag bij het scenario voor het
‘Grensverleggend Makersplein’. Het Berlijnplein als
bouwplaats, openluchtmuseum, werkplaats en
atelier tegelijk, een spannende plek gecreëerd door
makers, aldus de aanwezigen.

GRENSVERLEGGEND MAKERSPLEIN
Het Grensverleggend Makersplein kwam ook
volgens State of Flux het meest tegemoet aan de
grootstedelijke potentie van het Berlijnplein. Er zijn
tal van stedelijke voorbeelden te benoemen waarin
makers functioneren als ‘plekpioniers’, waarbij
kunstenaars, ontwerpers en architecten met hun
werk nieuwe ideeën en verhalen voor een omgeving
creëren. De invloed van makers draagt daarnaast bij
aan de groei van de lokale economie en de groei
van cultureel kapitaal, door het symbolische en
fysieke karakter van hun activiteiten. Ze presenteren
op unieke wijze hun artistieke kijk op de wereld,
regelmatig in het openbaar, waardoor er in de
stedelijke omgeving een bijzondere atmosfeer
ontstaat waartoe onder andere investeerders zich
aangetrokken voelen (Zukin, 1982, Ley, 2003,
Markusen, 2006, Murzyn-Kupisz & Działek, 2017).
Veelal zijn dit makers die een passie hebben voor
(toegepaste)
kunst,
technologie,
design,
duurzaamheid en het vinden van oplossingen voor
maatschappelijke of stedelijke vraagstukken.
Los van het effect dat makers wereldwijd hebben
op de stedelijke omgeving, paste het concept van
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een Grensverleggend Makersplein ook haarfijn bij
cultuur in Leidsche Rijn. Zo is in het verleden al
vaker gepionierd met makers, bijvoorbeeld in de
manifestaties van Beyond en Parasite Paradise. Ook
andere actieve culturele instellingen in de wijk zoals
Metaal Kathedraal en Cultuur19 experimenteren
met artist-in-residencies. Daarnaast sluit het
concept zeer goed aan bij de roep om (fysieke en
beleidsmatige) ruimte voor Utrechtse creatieven en
jonge makers (Bureau Buiten, 2017, Cultuurnota
2017-2020 Gemeente Utrecht, 2016).

zijn om zelf vorm te geven aan de identiteit van het
gebied. Via een open call voor programma worden
programmamakers en initiatieven uitgenodigd om
evenementen en/of projecten aan te dragen. Zo
wordt het programma van het Berlijnplein verder
verbreed én verdiept. Het was daarbij belangrijk dat
er geen al te strenge voorwaarden verbonden waren
aan de open call. De randvoorwaarden voor deze
tweede open call waren:
•
•
•

Cultureel programma: van events en festivals tot
fysieke manifestaties en workshops;
Gratis toegankelijk en zichtbaar voor publiek;
Aanvullend op het huidige aanbod in Utrecht.

Dit resulteerde in een tweede doelstelling: een
inclusief programma dat stevig is ingebed in de
directe omgeving van het Berlijnplein en
betrokkenheid genereert bij het publiek. Hiervoor
krijgen
makers
en
andere
creatieven
randvoorwaarden mee om participatie van
omwonenden te garanderen en worden open
oproepen gedaan voor programma. Daarnaast is
communitybuilding een belangrijke leidraad voor
het programma en is er een gebiedsraad met
leden uit de omliggende wijken samengesteld
om programma te kunnen toetsen op draagvlak.
Met het concept van een Grensverleggend
Makersplein als basis, zijn er door State of Flux in de
programmastrategie
een
aantal
focuspunten
uitgewerkt, als opzet voor het programma in 2017:
1) Het Berlijnplein als ruimte voor creativiteit en
experiment voor en door makers. Met een open call
worden makers opgeroepen om een voorstel in te
dienen, die middels een residentie wordt uitgevoerd
op het Berlijnplein. De makers gaan tijdelijk en omen-om wonen en werken op het Berlijnplein om zo
optimaal de omgeving te kunnen doorgronden.
Door de variatie in makers wordt steeds een nieuwe
blik belicht. Een artistieke adviescommissie
selecteert de samenstelling van de makers op basis
van de volgende kenmerken:
•
•
•
•

Diversiteit (generaties / cultureel / disciplines);
Naamsbekendheid en variatie in schaal
(internationaal / landelijk / lokaal);
Proces (open / participatief / co-creatie);
Zichtbaarheid van de creatieve output
(installaties).

Doelstelling: een vernieuwende maakidentiteit
voor het Berlijnplein creëren, door samen te
werken met (inter)nationale makers op het
snijvlak van kunst, design en technologie. Zij
maken speciaal voor het Berlijnplein werk wat
zichtbaar een verandering teweegbrengt in de
omgeving (installaties);
2) Een inclusief programma dat stevig is ingebed in
de directe omgeving van het Berlijnplein (draagvlak)
en het publiek betrekt bij de makers en activiteiten.
Naast het inzetten van makers moet er ook ruimte

Naast
deze
doelstellingen
zijn
alle
(programma)makers gestimuleerd om zich in het
gebied te verdiepen aan de hand van een thema ‘IN
MOTION’, wat symbool staat voor het razendsnelle
tempo waarmee de nieuwe stad uit de grond wordt
gestampt. Hoe makers interpretatie geven aan deze
ontwikkeling staat vrij, maar hiermee wordt de kans
vergroot dat (programma)makers met een voorstel
komen dat past bij de omgeving van het
Berlijnplein.

2.2 VERVOLGPROCES
In december 2016 is de programmastrategie voor
het Berlijnplein aan de Gemeente Utrecht
gepresenteerd, waarna ook de belanghebbenden in
januari bij de planvorming zijn betrokken.
Vervolgens is State of Flux door de Gemeente
Utrecht gevraagd om de programmastrategie ook
ten uitvoer te brengen. State of Flux heeft hierbij als
één van de randvoorwaarden gesteld dat een eigen
merkidentiteit
voor
het
Grensverleggend
Makersplein cruciaal is. Immers, voor het slagen van
de programmastrategie is het van groot belang dat
het publiek zich in de identiteit en kernwaarden van
de plek kan herkennen, wat enkel kan met
betekenisvol, onafhankelijk merk. Het voorstel van
State of Flux was dan ook om een endorsed brand
architecture uit te voeren: het reeds bestaande
moedermerk (Berlijnplein Utrecht, opgestart door
de Gemeente Utrecht) vormt de basis voor de
visuele identiteit, maar er is ruimte voor de eigen
identiteit van het submerk (de naam was nog nader
te bepalen).
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In februari 2017 is door State of Flux een klein
marktonderzoek voor een projectnaam uitgevoerd,
onder belanghebbenden en via het netwerk van de
organisatieleden. Men kon kiezen uit een zestal
namen voor het project. RAUM bleek de meest
gekozen naam en werd als treffend gezien door de
positieve associaties met de stad Berlijn (creativiteit,
experiment) in relatie met het Berlijnplein en het
bieden van ruimte voor makers. Als gevolg hiervan
werd eind maart Stichting RAUM opgericht.

Gemeente Utrecht. Belanghebbenden zijn vroeg in
het planproces betrokken, evenals participatiefontwikkelexpert Eva de Klerk (Kunststad NDSMwerf) en de architecten Ard de Vries (Abbe van
Bonnemaprijs 2016) en Donna van Milligen Bielke
(Prix de Rome 2014). De groep belanghebbenden
bestond uit zo’n 40 makers, culturele en creatieve
instellingen, ondernemers en buurtbewoners. Deze
businesscase is uitgevoerd van maart tot en met
juni 2017.

2.3 PERMANENTE VOORZIENING

Tijdens het co-creatieve proces is onder meer naar
voren gekomen dat de permanente culturele
voorziening een plek moet worden “waar het
publiek niet alleen ontvanger is, maar ook
deelnemer en daarmee beïnvloeder’, aldus de
Gemeente Utrecht. De drempels van de voorziening
moeten zo laag mogelijk zijn, onder andere door
middel van een mix van complementaire functies.
Dit
vraagt,
naast
programmering
van
de
binnenruimtes, ook om een invulling van de
buitenruimtes, die met een programma van
installaties en kunstwerken potentiële bezoekers
verleidt om de culturele voorziening binnen te gaan.
De Gemeente Utrecht wil met RAUM in 2018 op
inclusieve en experimentele wijze verder werken
aan het programma van eisen voor deze
voorziening. Tevens wordt RAUM betrokken bij de
ontwikkeling van tijdelijk lege kavels rondom het
terrein van RAUM en is de stichting benaderd door
de stedenbouwkundige supervisor van het gebied,
Bureau Coenen, om mee te denken over het
realiseren van meer kunstwerken in de publieke
ruimte van Leidsche Rijn Centrum.

De opdracht van State of Flux bestond naast het
leveren van de programmastrategie, tevens uit het
uitbrengen van een advies over hoe middels
programma kon worden toegewerkt naar een
permanente, gebouwde culturele voorziening op de
betreffende kavel. Hiervoor heeft State of Flux in
december 2016 de volgende adviezen uitgebracht:
•

•

•

Benut de grootstedelijke potentie door middel
van een culturele voorziening met een
ambitieuze, onderscheidende en vernieuwende
aanpak waarbij experiment niet geschuwd
wordt en die aanvullend is op het stedelijke
cultuuraanbod;
Zichtbare, tijdelijke werken in de publieke
ruimte en (meerdere) gebouwen dragen bij aan
de belichaming van een identiteit. State of Flux
pleit daarbij voor binnen én buiten
programmeren, zo blijft de drempel laag en
meer fluïde;
Speel in op de actuele vraag in Utrecht om
fysieke en beleidsmatige ruimte voor jonge
makers en experiment. Jonge creatieven
trekken nu veelal naar Rotterdam en
Amsterdam na hun studie.

Gezien de programmastrategie was het voor State
of Flux eveneens logisch om ook in de ontwikkeling
van een gebouwde culturele voorziening al
onderzoekend en experimenterend te werk te gaan:
“Het is belangrijk dat een fysieke voorziening
ontstaat uit energie van onderop”. Een derde
doelstelling in de subsidieaanvraag van 2017 voor de
Gemeente Utrecht, was dan ook het toewerken naar
een permanente locatie die ruimte biedt aan
creativiteit en experiment, door parallel aan
programma een plan te ontwikkelen voor een
permanente culturele voorziening ‘van en voor
makers’ op het Berlijnplein met flexibiliteit en
experiment als focus.
BUSINESSCASE PERMANTE VOORZIENING
Naar aanleiding van dit advies, en de doelstelling in
het programma van RAUM, is State of Flux (nu als
onderdeel van Stichting RAUM) opnieuw gevraagd
te participeren in een traject voor het maken van
een businesscase en voorlopig schetsontwerp voor
de gebouwde culturele voorziening ‘van en voor
makers’.
Dit
traject
is
net
zoals
de
programmastrategie
voor
RAUM
op
een
placemaking wijze ingezet, ditmaal door de

!
7

îĝ
JS#NS#/
`#N#

8

centraal te stellen. Makers zijn daarin onze pioniers:
zij prikkelen met kunst, design en technologie onze
collectieve creativiteit en maken de toekomst
tastbaar. Hieruit voortvloeiend zijn de doelstellingen,
zoals omschreven in de subsidieaanvraag voor de
Gemeente Utrecht in 2017, aangescherpt.

RAUM schept ruimte voor creativiteit en experiment
in en voor de nieuwe stad. Het biedt zowel een
prettige en spannende verblijfsplek qua fysieke
ruimte, als een platform voor makers en
‘meemakers’ om met kunst, design en technologie
te verbeelden hoe de stad van de toekomst vorm
zou kunnen krijgen. RAUM overstijgt disciplines, legt
dwarsverbanden en presenteert een divers cultureel
programma op een toegankelijke manier. In de
publieke ruimte worden makers en publiek op
ongedwongen wijze samengebracht. Door het snel
wisselende
programma
van
installaties
en
evenementen, wordt er ingespeeld op de actualiteit
en de snelle veranderingen in de omgeving. Zo blijft
RAUM relevant en interessant.

RAUM wil toonaangevend zijn op drie niveaus:

3.1 KERNWAARDEN

3)

De artistieke stempel van RAUM staat sinds de start
van de stichting scherp op het netvlies van de
organisatie en de betrokken belanghebbenden.
Desondanks is het een uitdaging om als startende
organisatie direct de beoogde definitieve identiteit
duidelijk te hebben, deze één op één uit te dragen
en aan de daarmee samenhangende beloften en
verwachtingen te voldoen. De volgende stap is dan
ook het verstevigen van de missie, visie en
kernwaarden van RAUM naar ‘de buitenwereld:
(nieuwe) partners, publiek, pers en makers. Daarbij is
het noodzakelijk om intern de ontwikkeling te
blijven zoeken: RAUM staat immers voor ruimte voor
experiment. Daarvoor moet continu de ruimte voor
creativiteit en experiment opnieuw verkend worden:
van het zoeken naar nieuwe disciplines en
presentatievormen, tot methoden waarmee we
samenwerken met publiek, partners en organisaties.
Intern zal er dan ook regelmatig gereflecteerd
worden op identiteit van RAUM, om zo nodig te
concluderen dat iets niet werkt of aanslaat, of
wellicht niet meer relevant is. In 2017 is, op basis van
de opgedane ervaring in de eerste helft van 2017 en
in samenspraak met het bestuur, het team, de
artistieke adviescommissie en de gebiedsraad
(opnieuw) de missie, visie, doelstellingen en
kernwaarden bijgesteld. De kernwaarden van RAUM
zijn als volgt:
•
•
•
•
•

LEF: RAUM is toonaangevend en gaat het
experiment aan op een creatieve manier;
POSITIEF: RAUM ziet en pakt kansen en neemt
mensen daarin mee;
ACTIVISTISCH: RAUM heeft idealen en werkt
altijd aan een betere toekomst;
OPENMINDED: RAUM is toegankelijk,
nieuwsgierig en ziet meerwaarde in verschillen;
BETROKKEN: RAUM staat in nauwe relatie met
de stad en haar inwoners.

3.2 DOELSTELLINGEN
RAUM wil ruimte creëren voor het beleven van een
nieuwe blik op de stad van de toekomst, door op
een coöperatieve manier gebruik te maken van de
wijsheid van de samenleving en ‘meemaken’

1)
2)

Het verbeelden van de stad van de toekomst in
de publieke ruimte met makers die werken op
het snijvlak van kunst, design en technologie;
Het betrekken van een diversiteit aan
‘meemakers’ (publiek en passant) bij het ervaren
van de stad van de toekomst in een cultureel
programma;
Het op een inclusieve en experimentele wijze
toewerken
van
een
tijdelijke
culturele
voorziening naar een permanente culturele
voorziening.

DE STAD VAN DE TOEKOMST
In de stad ligt de oplossing voor veel problemen.
Juist omdat de ruimte in de stad beperkt is, wordt
de mens uitgedaagd om te innoveren. De
mogelijkheden van de toekomst moeten echter wel
te beleven en te begrijpen zijn om impact te
hebben – daarvoor is het bereiken van een groot
publiek noodzakelijk.
Utrechtse initiatieven zoals het gemeentelijke
beleidsprogramma Healthy Urban Living en de
Urban Futures Studio van Universiteit Utrecht
houden zich al jaren bezig met vernieuwing in en
oplossingen voor de stad van de toekomst. Ook
Pakhuis de Zwijger in Amsterdam bewijst al jaren
dat een grote groep professionals geïnteresseerd is
in dit onderwerp. RAUM bundelt krachten met deze
organisaties. Tegelijkertijd toont het waarin RAUM
zich onderscheidt: veel discussie en debat over de
toekomst wordt namelijk enkel gevoerd binnen
beleidsmatige, professionele en wetenschappelijke
kringen. De toekomst van de stad en de
samenleving is voor veel mensen door het gesloten
karakter van deze partijen een abstract gegeven, die
vaker angst oproept dan op positieve wijze
inspireert.
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Een mogelijke toekomst verbeelden is knap lastig.
RAUM gelooft dat makers (kunstenaars, ontwerpers
en architecten) een cruciale rol spelen in het
verbeelden van de stad van de toekomst. In
tegenstelling tot academici “excelleren kunstenaars
in grenzeloosheid - dat geeft ruimte voor
ontdekkingen die je misschien nooit zou doen als je
binnen allerlei grenzen moet werken." aldus een
recent artikel in Trouw1. Makers zijn onze pioniers: zij
prikkelen met kunst, design en technologie onze
collectieve creativiteit en maken de toekomst
tastbaar. Makers zijn in staat om datgene wat speelt
in de stad en de samenleving over het voetlicht te
brengen. Zij bewegen zich tussen feit en fictie en
kunnen (in potentie) een grote groep mensen de
stad van de toekomst laten “meemaken”. Daarin
staat ‘meemaken’ - als in meebouwen en
meedenken – centraal. Op deze manier kunnen
mensen zich de stad van de toekomst eigen maken
(zowel letterlijk als figuurlijk).
PUBLIEKE RUIMTE
Publieke ruimten zijn bij uitstek geschikt om de
tastbare
vertaalslag
van
ontdekkingen
en
toekomstidealen naar het dagelijks leven in de stad
te maken. Hier komen mensen, zeker als deze zich
in het hart van de stedelijke infrastructuur bevinden,
vanzelfsprekend samen. Disciplines als kunst, design
en technologie kunnen deze vertaalslag begrijpelijk
maken en omzetten tot een beleving. Ze worden bij
RAUM uit de context van museum-, laboratoriumof universiteitsmuren gehaald om zich op zeer
directe en confronterende wijze te verbinden met
het publiek – out in the open. Zowel verbeelding
(bijvoorbeeld in installatievorm) als culturele
activiteiten (zoals festivals) zijn oeroude middelen
die in staat zijn om mensen (collectief) te betrekken
en (zo blijkt de laatste jaren) potentiële oplossingen
aan te reiken. Als gevolg kan de drempel tot de
toekomst bij mensen drastisch worden verlaagd.
ONGEDWONGEN VERBLIJVEN
Door cultureel programma in de publieke ruimte te
laten plaatsvinden, worden mensen gemakkelijk
verleidt om passief of actief deel te nemen. Het is
dan ook van groot belang dat RAUM ten alle tijde
toegankelijk (publiek) blijft voor een zeer brede
groep stedelingen. Concreet betekent dit – naast
programma - dat RAUM ten alle tijden een prettige
en spannende verblijfsplek dient te zijn, die
uitnodigt om te ontdekken – zonder dat je per se
verplicht wordt om te consumeren of actief deel te
nemen. Nader in dit plan (hoofdstuk 6) wordt hier
dieper op ingegaan.

3.3 PROGRAMMAOPZET
Om ervoor te zorgen de verbeelding van de stad van
de toekomst door makers daadwerkelijk aanspreekt
bij een breed publiek en aansluit bij het alledaagse,
stedelijke leven, is een inclusieve werkwijze

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Trouw (2017), Hoe kunst en wetenschap elkaar kunnen
versterken, opgevraagd via:
https://www.trouw.nl/home/hoe-kunst-en-wetenschap-

noodzakelijk. Het publiek is bij RAUM daarom niet
enkel consument, maar ook producent. Oftewel, het
publiek wordt actief betrokken om ‘mee te maken’
(actief te bouwen, mee te werken, te denken of te
beleven) of te reageren op het programma. Soms
bewust – bijvoorbeeld door actief mee te denken
over de inrichting van ‘ Het Silodorp’ in 2017 – en
soms onbewust, doordat men al lopend door een
installatie het werk activeert.
Door publiek en voorbijganger een uitnodigende en
interactieve artistieke basis te bieden, hen
kwalitatieve tools te geven om zelf aan de slag te
gaan, en deze zoveel mogelijk te koppelen aan de
directe omgeving wordt het werk of programma
persoonlijk relevant, wordt de individuele creativiteit
aangesproken en collectieve intelligentie gevierd.
Bovendien zorgt deze werkwijze voor het
stimuleren van dialoog en het realiseren van een
interactief programma. RAUM gaat dus een
persoonlijke en intensieve relatie aan met makers,
publiek en de omgeving.

OPEN CALLS
Ruim 75% van de programmering bestaat bij RAUM
uit installaties en projecten die voortkomen uit open
calls: open oproepen waarbij iedereen de kans krijgt
om een voorstel in te dienen. Tevens zijn open calls
een ideaal middel om te peilen wat er speelt en
verder te kijken dan het eigen netwerk van de
organisatie.
RAUM zet twee soorten open calls in: 1) een open
call voor makers-in-residence en 2) een open call
voor programma(makers). Waar de open call voor
makers-in-residence installaties als resultaat beoogt,
worden programmamakers gevraagd festivals,
evenementen en workshops te organiseren. De
voorstellen die worden ingezonden, worden
beoordeeld door een artistieke adviescommissie
(makers in residence & programma) en een
gebiedsraad
(programma).
Criteria
waarmee
rekening wordt gehouden zijn onder andere: heeft
de maker of programmamaker een prikkelende
visie op de stad van de toekomst? Wordt met het
project of werk het artistieke profiel van RAUM
versterkt? Heeft een maker of programmamaker wel
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of geen soortgelijke projecten elders gedaan en
beschikt de persoon over een vertrouwenwekkend
portfolio? Is het proces of resultaat interactief,
educatief of functioneel van aard: oftewel kan
publiek ‘meemaken’? Daarbij selecteert RAUM ook
(een aantal) makers van internationale allure die
een (groter) publiek op de been kan brengen. RAUM
gaat
vervolgens
met
de
geselecteerde
(programma)makers in gesprek: wat willen zij met
het publiek delen, hoe kunnen zij dat presenteren
op een toegankelijke manier in de publieke ruimte
en hoe kan RAUM van dienst zijn in het proces? Op
deze manier wordt de toekomst van de stad op een
manier verbeeld en gepresenteerd die zo goed
mogelijk aansluit bij de doelstellingen van RAUM.
EIGEN PROGRAMMA & SAMENWERKINGEN
Naast het programma dat voortkomt uit de open
calls, maakt RAUM ook eigen programma (circa
25% van het totaalprogramma). Dit programma
bestaat uit een diversiteit aan vormen, zoals festivals,
workshops, samenwerkingen en bijeenkomsten. Het
doel van dit eigen programma is om RAUM als
maakplaats te profileren, het publiek op grote en
zeer toegankelijke schaal ‘mee te laten maken’ en
specifieke doelgroepen te bereiken. Voorbeelden
van eigen festivals zijn BAUPLAATS en de lancering
van RAUM op 1 juli 2017.
RAUM kiest er daarnaast bewust voor om jaarlijks
met een aantal culturele instellingen uit Leidsche
Rijn samen te werken. Dit door een gezamenlijk
programma vorm te geven dat de kernwaarden van
beide instellingen belichaamt. Op deze manier
kunnen beide partijen hun voordeel doen in het
bereiken van elkaars doelgroepen en wordt de
positie en coöperatieve uitstraling van RAUM en
Leidsche Rijn versterkt. In 2017 werkt RAUM samen
met de KunstKermis van de Vrijstaat (doelgroep:
kinderen van 4 t/m 16 jaar), het Nieuw Utrechts
Toneel (NUT) en de Metaal Kathedraal. Naast
jaarlijkse samenwerkingen is RAUM een langdurige
samenwerking aangegaan met Sharing Arts Society,
tevens opererend vanuit Leidsche Rijn om met
name de community uit Leidsche Rijn nauwer bij
het programma van RAUM te betrekken.
RAUM
stelt
ook
doorlopend
vragen
aan
belanghebbenden, publiek en passant. Wat is hun
visie op het werk of de projecten van de makers,
hoe kunnen en willen zij een rol spelen, wat prikkelt
hen als het gaat om de stad van de toekomst? Het
Makershuis van RAUM is daarbij door het jaar heen
een altijd toegankelijke, fysieke uitvalsbasis met een
zeer open karakter, waar iedereen samenkomt en
elkaar kan ontmoeten.
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Vanaf februari 2017 heeft RAUM een stevige
gecreëerd voor de wijze waarop het culturele
programma wordt samengesteld en georganiseerd.
Daarbij heeft de organisatie zich bewust gericht op
draagvlak creëren in de directe omgeving: door
belanghebbenden nauw te betrekken, door met
programma direct te reageren op de ontwikkeling
van de omgeving en door samenwerkingsverbanden met onder andere instellingen uit
Leidsche Rijn aan te gaan. In dit hoofdstuk wordt
kort ingegaan op de lessen die tot nu toe in 2017
zijn geleerd. Mede op basis van deze lessen is het
plan voor 2018 gebaseerd.

Caravantoren geprogrammeerd.
De Berlijnse
Picknick werd georganiseerd door een bewoner uit
Leidsche Rijn en bleek mede daardoor succesvol in
het betrekken van een breed publiek uit de wijk.
RAUM wil dergelijke programma’s dan ook blijven
faciliteren – het is een uitstekende manier om
buurtbewoners
te
betrekken
op
een
laagdrempelige manier. De Caravantoren toont dat
grootse (bouw)werken een nieuwe blik geven op
het Berlijnplein en daarnaast erg fotogeniek.
Tegelijkertijd is het voor publiek onduidelijk waarom
de keuze voor dit werk is gemaakt – en waarom dit
dus te zien is op het Berlijnplein.

OPEN CALLS
In maart 2017 ontving RAUM 65 voorstellen voor
makers in residence programma van 2017, waarvan
35% uit het buitenland. De open call voor
programma voor 2017 kende drie deadlines waar 26
voorstellen op ingezonden werden, uit Utrecht en
de rest van Nederland. Een eerste vereiste voor een
succesvol programma van RAUM is dat makers en
creatieven met RAUM willen werken.

Welke lessen heeft RAUM in 2017 geleerd rondom
de open calls?

Uit het aantal en de kwaliteit van de aanvragen voor
de makers-in-residence (ook vanuit de open call die
voor de eerste helft van 2018 is uitgezet) blijkt dat
het concept van RAUM makers in binnen en buiten
Nederland aanspreekt. De voorstellen op de open
call voor programma waren echter erg breed en
artistiek gezien niet bijster interessant: het
merendeel richtte zich niet specifiek op de
thematiek van RAUM. Hieruit kan de conclusie
worden getrokken dat de open call voor
programma meer focus mag krijgen.
Uit de voorstellen voor 2017 zijn uiteindelijk acht
makers-in-residence en zes programmamakers
geselecteerd. Van de acht makers-in-residence
hebben zich tot nu toe (eind september 2017) drie
maker kunnen presenteren: Chloé Rutzerveld,
Gewildgroei en Het Silodorp door Bouke Bruins en
Wouter Corvers. De makers blijken een groot
enthousiasme te hebben voor het werken in een
creatieve omgeving zoals RAUM en ervaren de
ruimte voor experiment als een boost in hun
makerschap. Waar sommige werken daarin de
verwachtingen overstijgen (Het Silodorp) blijkt bij
anderen de verwachting van actieve participatie van
buurtbewoners
niet
goed
gemanaged
(Gewildgroei). Dit kan ook te maken hebben met
het feit dat het werk van Gewildgroei een kunstwerk
is dat continu in ontwikkeling blijft. Dat wat nu te
zien is, is slechts 50% van het werk: het publiek
moet het verder afbouwen, maar de manier waarop
publiek geactiveerd blijkt complexer dan op
voorhand gedacht. Werken zoals de Future Food
Formula van Chloé Rutzerveld zijn inhoudelijk sterk
en kunnen tegelijkertijd een speelser element
gebruiken – de presentatie oogt te museaal voor
een publieke maakplaats als RAUM.

•

•

•

•

•

RAUM wil het format van de open calls in 2018
voortzetten. Zo behoudt RAUM een open blik
naar
de
stedelijke
thema’s
waar
(programma)makers zich mee bezig houden.
RAUM streeft naar meer kwaliteit in de
voorstellen van de open call voor programma. In
2018 zal specifiek gevraagd worden om
concepten toe te spitsen op de stad van de
toekomst.
Met het oog op het samenstellen van een
programma van eisen voor een permanente
culturele voorziening, is het noodzakelijk om
een scherpe strategie en visie te hebben die
langer houdbaar is dan slechts 2017 - 2018. Door
te kiezen voor het verbeelden van de stad van
de toekomst is dit mogelijk. RAUM gebruikt de
kracht van kunst, design en technologie om
iedereen te betrekken bij de toekomst van de
stad. Om deze reden wil RAUM het thema ‘IN
MOTION’ voor 2018 loslaten. Dit thema is
overbodig geworden en tevens te weinig
specifiek;
RAUM moet duidelijker, mede op de locatie
zelf, naar publiek communiceren hoe zij passief
of actief kunnen deelnemen aan het
programma en met welk doel. Daarvoor wil
RAUM haar kavel meer als expositieruimte
inrichten, waar altijd iets te zien en mee te
maken valt;
RAUM ziet voor zichzelf een blijvende taak
weggelegd om met de maker te kijken hoe het
werk zo laagdrempelig en aantrekkelijk
mogelijk verbeeld kan worden. Dit zonder
aantasting van het artistiek concept.

EIGEN PROGRAMMA & SAMENWERKINGEN
In 2017 ontwikkelde RAUM diverse eigen
programma’s, waaronder BAUPLAATS, de lancering
van RAUM en diverse kleinere openingen van
installaties van makers. In het najaar van 2017 gaat
RAUM nog twee grotere evenementen organiseren,
zal de samenwerking met Sharing Arts Society
plaatsvinden en (naar verwachting) een start
worden gemaakt met de samenwerking met de
Metaal Kathedraal.

Vanuit de open call voor programma zijn onder het
evenement
de
Berlijnse
Picknick
en
de
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BAUPLAATS was een tweedaags bouwfestival
waarbij makers en publiek bouwden aan een
gesammtkunstwerk, in dit geval een Domtoren in
stijl van ‘De Stijl’. In diverse werkplaatsen kon het
publiek aan de slag met hout, verf en gereedschap.
Aanvullend was er de mogelijkheid tot eten en
drinken. BAUPLAATS was het eerste festival van
RAUM en trok zo’n 1.000 bezoekers naar het
Berlijnplein, waarvan het merendeel ouders met
kinderen uit de wijk. Het programma bleek
creatieven minder aan te spreken omdat de
opdracht voor hen teveel ingekaderd was.
Op 1 juli 2017 werd de start van RAUM officieel
gemarkeerd met een festival. Het programma
bestond uit een proeftuin van workshops door
makers-in-residence, muziek en een makersmarkt.
De lancering diende als voorproefje voor het
programma van 2017 en werd (ondanks het weer)
goed bezocht met zo’n 700 bezoeker, zowel uit de
omliggende wijken als de binnenstad.
RAUM werkte in 2017 samen met De Vrijstaat en het
NUT. De KunstKermis van de Vrijstaat was een groot
succes. Zo’n 1.200 mensen konden genieten van het
RAUMrad en andere kunstige kermisattracties die
kinderen zelf hadden gemaakt. Dit programma was
gekoppeld aan de Showman’s Fair die in augustus
ook op het Berlijnplein plaatsvond. Het NUT speelde
in deze periode drie weken de (nagenoeg
uitverkochte) locatievoorstelling ‘De Denderende
Tijd’ bij RAUM. De voorstelling stond symbool voor
de snel veranderende omgeving en de invloed van
tijd op het menselijk leven, een thematiek die nauw
aansluit bij de wens van RAUM om de stad van de
toekomst te verbeelden. Door het gebrek aan
inhoudelijke raakvlakken met betrekking tot de stad
van de toekomst en de noodzaak voor focus en
stilte rond de kavel van RAUM voor het NUT, was
een inhoudelijke koppeling tussen de Showman’s
Fair en RAUM helaas niet mogelijk.
Naast samenwerkingen geïnitieerd vanuit RAUM
heeft
ook
een
groot
aantal
(potentiële)
samenwerkingspartners RAUM weten te vinden in
de afgelopen zes maanden. Zo klopte het
makerscollectief Goede Vrijdag al snel aan met het
verzoek zich aan RAUM te willen koppelen. Zij
bouwen momenteel de Werkplaats. RAUM is verder
in gesprek (of gaat in gesprek met) onder meer
Oerol, Universiteit Utrecht, HKU, HU, Impakt Festival
en is door de gemeente gevraagd een presentatie te
geven tijdens de Eurocities Cultural Forum in Gent.
Voortvloeiend uit deze connecties ontstaat de
behoefte aan een grotere, fysieke ruimte om
programma te presenteren.
Daarnaast
is
RAUM
in
gesprek
met
projectontwikkelaar a.s.r. voor een samenwerking
tijdens de opening van winkelcentrum ‘Leidsche
Rijn Centrum’. Op z’n minst betekent dit een
koppeling van programma’s. Het zou mooi zijn als
RAUM een bijdrage kan leveren aan het
openingsprogramma
in
het
winkelcentrum,

bijvoorbeeld in de vorm van een installatie die
samen met publiek wordt gemaakt. Daarnaast is
RAUM graag betrokken bij de viering van Leidsche
Rijn 20 jaar dat in juni 2018 plaatsvindt.
Welke lessen heeft RAUM in 2017 geleerd rondom
het eigen programma?
•

•

•

•

RAUM
wil
BAUPLAATS
jaarlijks
laten
plaatsvinden met daarbij de mogelijkheid om
naast
het
meewerken
aan
het
gesammtkunstwerk binnen bepaalde kaders,
ook vrij aan de slag te kunnen met een
ruimtelijk object voor RAUM;
RAUM wil een terugkerend festivalformat
opzetten wat het programma van RAUM door
het jaar heen presenteert door te bundelen en
momentum kan creëren om een groter publiek
te bereiken. Daar zijn de eerste stappen in 2017
al voor gezet.
De samenwerking met partijen uit Leidsche Rijn
mag sterker gebaseerd worden op de artistiek
inhoudelijke lijn: het verbeelden van de stad van
de toekomst;
Het concept van RAUM spreekt tot de
verbeelding bij een diversiteit aan partijen.
RAUM wil de potentiële samenwerkingsmogelijkheden hiervan blijvend onderzoeken,
verder uitbouwen en kijken naar meer
mogelijkheden om programma’s van partners
(tijdelijk) te hosten of huisvesten bij RAUM.

VERBLIJFSPLEK
De locatie van RAUM is spannend door de
constante ontwikkeling die gaande is – zowel op het
terrein van RAUM zelf als in de omgeving. Het
spreekt niet alleen makers aan, maar ook
(potentieel) publiek. RAUM trekt duidelijk de
aandacht van passanten die nieuwsgierig het terrein
betreden en regelmatig vragen of er ook horeca is.
Het Makershuis en de inrichting van het terrein
spreken tot de verbeelding als een creatieve plek
voor experiment. Het Makershuis zelf is bijzonder
(mede door de schildering) en voorziet voor een
groot deel in de ruimtelijke behoefte van de makers
en van het team van RAUM. Tegelijkertijd blijkt er
nu al ruimtegebrek, gezien de verzoeken voor
verhuur (meetings en bijeenkomsten) en heeft het,
zoals ieder nieuw project, te maken met
kinderziektes zoals verkeerd geïnstalleerde kabels.
Ook de keuze voor grind, op sommige plekken op
de kavel, heeft een aantal nadelen waaronder
verminderde rolstoeltoegankelijkheid en vieze
vloeren in het Makershuis.
COMMUNITY
RAUM is ontwikkeld vanuit een inclusieve
placemaking strategie. De achterban van RAUM
bestaat in de basis daarom al uit zo’n 100 personen
en organisaties. Voor hen heeft RAUM de avond
voor de officiële lancering, een ‘meemaak-diner’
georganiseerd met zo’n 80 aanwezigen. RAUM wil
deze belanghebbenden en alle andere mensen die
willen meemaken en meedenken blijvend, aan de
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organisatie en het programma binden. Hiervoor
moet een speciaal programma ontwikkeld worden
met een passende communicatiestrategie. Om
meemakers en meedenkers permanent in te
bedden is in 2017 daarom een start gemaakt met
‘Club
RAUM’
(zie
hoofdstukken
2018
en
Marketingcommunicatie).
BEZOEKERSAANTALLEN
RAUM trekt naar verwachting zo’n 10.000 bezoekers
in 2017. Deze bezoekers lijken zowel uit Leidsche
Rijn als uit de ‘oude stad’ te komen. Vanuit de
Cinemec (die overigens aangeeft erg blij te zijn met
de aanwezigheid van RAUM) en evenementen als
de
Harry
Potter
Exhibition
komen
veel
nieuwsgierigen een kijkje nemen bij RAUM. Dit is
een goed begin en tegelijkertijd valt er nog heel veel
te winnen.
PERS
RAUM heeft in zijn prille bestaan al aandacht vanuit
diverse media mogen ontvangen. Zo stond er een
groot artikel in het AD/UN, heeft Radio 1 en
Metronieuws aandacht geschonken aan de
lancering, komt Leonard van Munster op Opium op
4, gaat RTV Utrecht een reportage maken over Het
Silodorp en schrijft onder meer Intermediair, &C en
Next Nature Netwerk over het project van Chloé
Rutzerveld bij RAUM. Volgens RAUM is er veel
nieuwswaarde te vinden in de programma’s van
RAUM en de inhoudelijke lijn van RAUM zelf.
Welke overige lessen heeft RAUM geleerd in 2017?
•

•

•

•

•

gerenommeerde kunstenaars Leonard van Munster,
het Italiaanse ontwerpcollectief Orizzontale en het
technologieproject BUQS. Ook zal RAUM een aantal
eigen programma’s organiseren die de diverse
programmaonderdelen, op een voor publiek
aantrekkelijke wijze, combineert. Op basis hiervan
zal RAUM verdere conclusies kunnen trekken over
de potentie van het programma en (mogelijk)
noodzakelijke aanpassingen.
ORGANISATIE
RAUM is voortvarend van start gegaan en heeft in
korte tijd al heel veel bereikt. Het programma is van
start, makers-in-residence zijn aan de slag, het
Makershuis staat, de werkplaats wordt gebouwd, de
organisatie is op stoom en publiek en partijen
beginnen RAUM te ontdekken. RAUM is trots op
wat het heeft bereikt en blijft tegelijkertijd
ongeduldig. Zo blijkt dat het binnenhalen van
fondsenwerving en sponsoring voor 2017 te
ambitieus was. De plannen waren nog onvoldoende
uitgewerkt en de deadlines van fondsen voor 2017 al
veelal verstreken. Voor 2018 wordt nu keihard
gewerkt om een diversiteit aan fondsen en
inkomsten van derden te genereren. Ook had RAUM
graag meer willen bereiken in het presenteren van
haar programma aan een groot publiek. Hiervoor is
een stevig communicatieteam nodig. Helaas heeft
Kelly Leeuwis eind juli haar opdracht teruggegeven:
ze kreeg een vaste baan aangeboden in Rotterdam.
Zij heeft tot september nog werkzaamheden
kunnen verrichten. RAUM is momenteel hard op
zoek naar een nieuwe hoofd marketing en
communicatie met een assistent erbij.

RAUM acht het noodzakelijk om een
horecagelegenheid uit te baten, om zich als
verblijfsplek te kunnen ontwikkelen. RAUM
hoopt hier eind 2017 een concept voor klaar te
hebben en deze vanaf het voorjaar van 2018 te
kunnen uitvoeren;
Een andere wens qua voorzieningen is de
aanwezigheid van een ruimte die voor partners
en huurders gebruikt kan worden voor
bijeenkomsten met minimaal 30 personen.
Onderzocht wordt wat hier de mogelijkheden
voor zijn;
Met Club RAUM wil de organisatie een
community creëren waar ‘meemakers’ uit wijk
en stad continu aan de stad van de toekomst
kunnen meebouwen;
RAUM zal in 2018 meer programma verzorgen
met een groter potentieel publieksbereik. Denk
aan gerenommeerde makers met de potentie
veel
media-interesse
te
genereren
en
verbindende festivals (zoals boven benoemd)
die momentum creëren;
RAUM wil haar potentiële nieuwswaarde meer
uitbaten in 2018. De organisatie hoopt hier met
de komst van een nieuwe hoofd Marketing en
Communicatie meer aandacht aan te kunnen
besteden.

In het najaar en de winter van 2017 volgen nog acht
(programma)makers
waaronder
de
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In de volgende alinea’s wordt allereerst het
programma
beschreven
waarmee
RAUM
doelstelling 1 en doelstelling 2 tracht te behalen,
oftewel het verbeelden van stedelijke thema’s met
makers en het betrekken van een diversiteit aan
meemakers. In 2018 organiseert RAUM ook divers
programma om makers en meemakers aan RAUM
te verbinden en een breder (en groter) publiek te
bereiken. Vervolgens wordt dieper ingegaan op
doelstelling 3: het programma specifiek gericht op
het toewerken van een tijdelijke culturele
voorziening naar een permanente culturele
voorziening.

5.1 MAKERS EN MEEMAKERS
OPEN CALL: MAKERS IN RESIDENCE
RAUM beoogt in 2018 met zo’n tien makers in
residence te werken, die geselecteerd worden uit
twee open calls - om zo de snel veranderende
actualiteit van de stad van de toekomst bij te
kunnen houden. De selectie wordt gemaakt op
basis van de criteria uit 2017 (te weten: diversiteit,
naamsbekendheid, variatie in schaal, interactief,
functioneel of educatief proces/resultaat en
zichtbaarheid van het werk of project).
•

OPEN CALL 1: lancering begin juli 2017, deadline
half september 2017, residentieperiode januari juni 2018.

•

OPEN CALL 2: lancering begin december 2017,
deadline half februari, residentieperiode juni december 2018.

Vóór het sluiten van de deadline organiseert RAUM
per open call twee makerstours: makers kunnen
tijdens deze bijeenkomst op locatie rondkijken en
krijgen een presentatie over de visie en missie van
RAUM. Dit zorgt ervoor dat de makers specifieker
weten hoe zij een voorstel kunnen schrijven wat
past bij RAUM en de omgeving. Op de makerstours
in
september
2017
kwamen
zo’n
60
geïnteresseerden af. RAUM ontving op de open call
voor makers-in-residence voor de eerste helft van
2018 83 voorstellen waarvan 24% uit Utrecht, 46%
elders uit Nederland en 30% internationaal. Hieruit
worden vier voorstellen geselecteerd.
Het makers in residence programma zal in 2018 in
grofweg acht installaties resulteren, die gedurende
kortere of langere tijd bij RAUM of op het
Berlijnplein zichtbaar zijn. Per maker zal gekeken
worden hoe het ‘meemaak’ element voor publiek
stevig kan worden neergezet. Tevens beoogt RAUM
in 2018 met één gerenommeerde maker samen te
werken: deze maker of organisatie kenmerkt zich
door:
•

Het ontwerpen en maken van een interactief,
visueel spektakel (installatie) bij RAUM – oftewel
een zeer groots en opvallend werk (hiervoor is
ruimer budget begroot);

•
•

Het werk kan veel media-aandacht kan
opleveren, in ieder geval nationaal en;
De maker of het collectief heeft idealiter een
internationale prijs heeft gewonnen en/of in
opdracht heeft gewerkt van een erkende
kunstinstelling of bedrijf.

In overleg met de artistieke adviescommissie wordt
bekeken of de maker kan voortkomen uit de open
call of dat er mogelijk een gerichte open call wordt
uitgezet voor het creëren van dit werk.
In 2018 werkt RAUM in ieder geval met studio
LUSTlab uit Den Haag en het ontwerpduo Sacha
van den Haak en Anton Lamberg – als makers in
residence.

Studio LUSTlab:
Open Highway
Als ontwerpstudio is LUSTlab geïnteresseerd in het
zichtbaar maken van lagen die we normaal
gesproken niet zien. Tijdens hun residentie bij
RAUM zullen zij de onzichtbare verkeersstromen
van de A2 snelweg onder het Berlijnplein op een
poëtische manier verbeelden óp het Berlijnplein.
Het resultaat is een interactieve, real-time installatie
die middels een audiovisuele ervaring de beweging
van het verkeer in de tunnel vertaald, alsof je zelf in
de tunnel bent. Studio LUSTlab biedt met Open
Highway middels technologie de ervaring van een
plek in de stad waar men normaliter niet kan of
mag komen. In het najaar van 2017 wordt verkend
of er mogelijkheden zijn om het werk voor een
langere periode tentoon te stellen op het
Berlijnplein – in samenwerking met de Gemeente
Utrecht.

Sacha van den Haak & Anton Lamberg:
Image Archeology
In de installatie Image Archeology creëren Van den
Haak en Lamberg “de nieuwe aarde”. Via een
beeldinstallatie in de grond gaan de heren (en
publiek) letterlijk de diepte in en nemen bezoekers
en passanten mee in de archeologie van het
Berlijnplein. Ze verzamelen beelden uit het verleden
van de plek en laten bezoekers de beelden van nu
‘oogsten’ (bijvoorbeeld via Instagram), die vervolgens
worden geüpload in een datavisualisatie en zo

!
17

verweven en vervloeien tot nieuwe vormen, oftewel
“de nieuwe aarde”. Op deze manier ontstaat er naast
een dynamische visualisatie tevens een archief,
waarbij je door de beeldhistorie van het Berlijnplein
en haar omgeving kunt graven.

Op basis van de makersselectie beoogt RAUM in
2018
een
dynamisch
publieksprogramma
presenteren waarin het terrein van RAUM als
openbare
tentoonstellingsruimte
en
(mee)maakplaats bezocht kan worden; een plek
waar publiek doorlopend ideeën ziet voor en
reflecties op de stad van de toekomst en deze zelf
(vrijblijvend) kan meemaken.
OPEN CALL: PROGRAMMA
In 2018 beoogt RAUM met grofweg acht
programmamakers
samen
te
werken
die
voortkomen uit twee open calls voor programma.
Dit zal resulteren in evenementen, (meerdaagse)
festivals en of (meerdere) workshops waarin publiek
op interactieve en/of participatieve wijze stedelijke
thema’s ervaren of meemaken. Na de selectie gaat
RAUM
allereerst
met
de
geselecteerde
programmamaker in gesprek. Indien nodig
begeleidt
RAUM
meer
onervaren
programmamakers bij het neerzetten van een
kwalitatief programma.
MAKERSPLATFORM & CLUB RAUM (VERDIEPEN)
Naast de open call voor makers in residence wil
RAUM makers op een meer permanente manier
aan zich binden, door enkele keren per jaar een
verdiepende bijeenkomst te organiseren waarin
makers op informele wijze samenkomen en het
gesprek rond de rol van makers in de stad van de
toekomst en de huidige maatschappij wordt
belicht. Tijdens deze bijeenkomst staat vooral de
beweging centraal – hoe kunnen makers
gezamenlijk meer bereiken en blijvend invloed
uitoefenen op de stad en samenleving met kunst,
design en technologie? Daarnaast is het een manier
om op de hoogte te blijven van ideeën en thema’s
die spelen onder makers. Het doel van dit
makersplatform (bijeenkomsten) is verbinden,
inspireren en activeren. Dit makersplatform worden
onder andere opgericht en uitgevoerd in
samenwerking met Het Huis Utrecht.

Club RAUM is in 2017 opgericht en belichaamt het
netwerk
dat
RAUM
opbouwt
met
belanghebbenden, makers, partners en publiek. Om
de leden van Club RAUM te betrekken bij (de
toekomst van) RAUM en aan elkaar te verbinden,
organiseert RAUM twee keer per jaar een
bijeenkomst waarin de leden RAUM kunnen
meemaken en mee kunnen denken. Dit zijn een
evenement ten behoeve van het programma van
eisen van RAUM (en dan op speelse wijze) en een
bijeenkomst in het najaar van 2018 waarin het
programma voor 2019 centraal staat in aanloop naar
een nieuwe subsidie aanvraag bij de gemeente.
Voor deze groep worden ook exclusieve workshops
ontwikkeld en vindt jaarlijks een ‘meemaak’-diner
plaats. Deze evenementen worden zoveel mogelijk
gekoppeld aan RAUM FEST.
Beide programma’s richten zich op het verdiepen
van de basis die in 2017 is neergelegd. Het
makersplatform richt zich hierbij op doelstelling 1,
het opzetten van Club RAUM haakt aan op
doelstelling 2.
BAUPLAATS & RAUM FEST (VERBREDEN)
In 2018 zal opnieuw het bouwfestival BAUPLAATS
plaatsvinden. Evenals in 2017 zal de focus van het
festival liggen op samen bouwen: er wordt een
gesammtkunstwerk gecreëerd (waarschijnlijk een
toegangspoort tot RAUM) specifiek gericht op de
doelgroep gezinnen (ouders bouwen met kinderen).
BAUPLAATS wordt georganiseerd in samenwerking
met het Utrechtse Triomf Producties, experts in
festivalproductie en art-direction.

Onder RAUM FEST (werktitel) presenteert RAUM
haar programma voor de komende maanden in een
festivalformat. Het festival bundelt het doorlopende
programma van RAUM (makers in residence &
programmamakers)
aangevuld
met
muziek,
workshops, eten & drinken en andere culturele
activiteiten. Om het programma te verdiepen en
aantrekkelijker te maken zullen aanvullend
samenwerkingen aangegaan worden met partijen
uit de wijk en de stad. Het doel is een breed publiek,
van in ieder geval creatieven en mensen uit de wijk,
op een zeer laagdrempelige manier naar RAUM te
trekken, hen te verleiden vaker terug te komen en
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media-aandacht te genereren. Tijdens het eerste
festival begin april beoogt RAUM groots uit te
pakken met een bijzonder programma wat
landelijke media-aandacht genereert.
SAMENWERKINGEN: CULTURELE INSTELLINGEN
LEIDSCHE RIJN
RAUM werkt ieder jaar samen met meerdere
instellingen die gevestigd zijn in Leidsche Rijn, om
een gezamenlijk programma te presenteren
rondom het verbeelden van 'de nieuwe stad' met
makers. Deze makers kunnen vanuit allerlei
kunstdisciplines komen, mits ze inhoudelijk gaan
over de toekomst van de stad. Belangrijk is daarbij
dat onderdelen van het programma gratis
toegankelijk zijn en aantrekkelijk voor omwonenden
uit de wijken rondom RAUM. In 2018 beoogt RAUM
vanuit deze kaders samen te werken met Podium
Hoge Woerd en het jongerenprogramma Klub 19.

krachten die groter zijn dan zichzelf. De 1,5 uur
durende, hypnotiserende draaibeweging staat
symbool voor de snelheid van de stad, waar je soms
gevangen in raakt, en die tegelijkertijd bevrijdend
kan werken in al zijn grootsheid. De voorstelling
Wiek was in 2009 de hit op Oerol en fungeerde als
openingsvoorstelling op theaterfestival Over Het IJ.
Podium Hoge Woerd heeft al lange tijd de wens een
locatievoorstelling te programmeren maar had tot
dusver daarvoor niet de geschikte ruimte.

Sharing Arts Society: het Vuur van Sint Maarten
RAUM wil met Sharing Arts Society een langdurige
samenwerking aangaan om in Leidsche Rijn een
oude traditie (De Sint Maarten Parade in de ‘oude
stad’) in een nieuwe vorm te gieten. Voorafgaand
aan de Sint Maarten optocht op 4 november, die
plaatsvindt in het centrum, zal daarom vanaf 2017
jaarlijks het evenement ‘Het Vuur van Sint Maarten’
plaatsvinden bij RAUM.

Klub 19:
Raumtestation
KLUB19 is een online en offline community speciaal
voor jongeren die woonachtig zijn in omgeving
Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern, die
geïnteresseerd zijn in cultuurbeleving in brede zin,
zowel actief als passief. Met RAUM ontwikkelen zij
een festivalprogramma waarbij jongeren samen
met
enkele
beeldmakers
een
nieuwe
ontmoetingsplek vormgeven, waar vervolgens
programma met allerlei kunstdisciplines gemaakt
zal worden. Jongeren hebben in bijeenkomsten
aangegeven graag een dergelijke festivalplek te
willen vormgeven en programmeren. Op deze
manier krijgen de jongeren letterlijk een stem en
laat de toekomst van de stad zich horen.

Podium Hoge Woerd:
Boukje Schweigman& speelt WIEK (reprise)
In de locatie-dansvoorstelling ‘Wiek’ belanden drie
danseressen in een ruimte van horizontaal
ronddraaiende wieken. Ze raken erin gevangen. Het
publiek
zit
rondom
en
sluit
zo
de
ontsnappingsmogelijkheid af; de danseressen
kunnen niet anders dan de confrontatie aangaan.
De toeschouwer wordt medeplichtig gemaakt aan
de onontkoombaarheid waar deze danseressen in
zijn beland: een gevecht van de nietige mens tegen

De samenleving heeft namelijk prikkelende
toekomst-perspectieven nodig. Het programma
‘Het Vuur van Sint Maarten’ zet 17 wereldwijde
doelen (de ‘Global Goals’) in als maatschappelijke
context van het programma. Op basis van deze
doelen worden lichtkunstwerken gemaakt die
meelopen in de Sint Maarten Parade. Zo wordt een
blik op een mogelijke toekomst van de samenleving
geworpen - en iedereen maakt mee. Met het vuur
en de viering van deze vooravond, krijgt publiek de
kans om alle lichtkunstwerken die in de Sint
Maarten Parade te zien zijn, in zijn geheel te
bewonderen (tijdens de parade ziet men immers als
deelnemer vrijwel geen andere werken). Daarnaast
wordt voorafgaand aan het Vuur en de Parade, ruim
een derde van alle kunstwerken vanaf 2017 in
Leidsche Rijn gemaakt. Dit onder andere door de
betrokkenheid van scholen en culturele instellingen
uit de omgeving. De kunstwerken worden gemaakt
onder leiding van diverse makers en kunstenaars.
RAUM host in aanloop naar het Vuur van Sint
Maarten eveneens workshops.
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5.2 VAN TIJDELIJK NAAR PERMANENT
RAUM gaat in 2018 verder met het proces om vanuit
de tijdelijkheid toe te werken naar een permanente
culturele voorziening in samenwerking met (en in
opdracht van) de Gemeente Utrecht. RAUM wil
hierin een inclusieve en experimentele vorm van
stadmaken hanteren. Deze vorm van ontwikkelen
van een culturele voorziening lijkt relatief
onontgonnen terrein. De laatste jaren wordt (weer)
veel geëxperimenteerd met organisch en inclusief
ontwikkelen. RAUM heeft vooralsnog echter geen
voorgangers kunnen vinden die dezelfde mate van
inclusiviteit nastreven en/of die, op een lege kavel,
op experimentele wijze toewerken naar een
permanente voorziening. In Nederland is in ieder
geval nog geen culturele instelling op deze manier
ontwikkeld.
RAUM wil een bijdrage leveren aan deze
(schijnbaar) nieuwe vorm van ontwikkelen door
deze werkwijze vorm te geven, toe te passen en te
onderzoeken. De doelen zijn te komen tot een
programma van eisen die de inclusieve en
experimentele visie van RAUM zowel in vorm als in
inhoud uitdraagt én de kennis over de ontwikkelde
werkwijze over te dragen aan derden. Zo hoeft het
wiel niet telkens opnieuw uitgevonden te worden.
Hiervoor zal RAUM in 2018 samenwerken met een
programmamaker / researcher met ervaring in
stedelijk ontwerp en/ of stedelijke planning en
ervaring in, of kennis van, placemaking. De
gemeente
Utrecht
overweegt
een
documentairemaker te betrekken bij het volgen van
het proces in het ontwikkelen van RAUM.
PUBLIEKSEVENT PERMANENTE VOORZIENING
RAUM is ervan overtuigd dat één van de
randvoorwaarden, voor het programma van eisen
voor een culturele plek als RAUM, is dat deze mede
ontwikkeld
wordt
met
bezoekers
en
belanghebbenden. Dit is reeds toegepast in het
bedenken van RAUM en in het uitwerken van de
businesscase. Deze inclusieve werkwijze leidt tot
een groter draagvlak en een verblijfsplek die
aansluit op de wensen van de (potentiële) gebruiker.
Dit soort processen vinden veelal in kleine
workshops plaats met het directe netwerk, ofwel
tijdens inloopevenementen en soms kan men zelfs
stemmen op het beste ontwerp. RAUM wil de reeds
bestaande kennis verder uitbouwen op een meer
speelse en eventachtige wijze. Zo ontstaat de kans
dat de wensen van een groter en breder publiek
meegenomen kunnen worden.

•

•

•

Een cultureel programma waarin publiek de
potentie van het terrein en de kavel op speelse
wijze kan verkennen met kunst, design en
technologie waarin ‘meemaken’ centraal staat;
Workshops
voor
belanghebbenden
en
(toekomstige)
bezoekers
waarin
zij
het
toekomstige programma, de opzet van de
publieke ruimte en zaken als horeca kunnen
‘meemaken’. Ook zijn er plenaire sessies die
mogelijke
schetsontwerpen
en
referentiebeelden laten zien waar mensen over
kunnen discussiëren en op kunnen stemmen
met een tour over de kavel waarin de beste
‘customer journey’ wordt onderzocht;
Gesprekken en debatten voor een meer
professionele
doelgroep
van
gemeenten,
stedelijke ontwikkelaars en placemakers over
nieuwe vormen van stadmaken en de rol van
makers in de publieke ruimte.

Op basis van dit evenement, en eventuele andere
eindgebruikers op de kavel, wordt het programma
van eisen van RAUM definitief gemaakt. Het
onderzoek naar de experimentele en inclusieve
werkwijze wordt eind 2018, begin 2019 in workshops
en debatten neergelegd bij geïnteresseerde partijen
waaronder
naar
verwachting
gemeenten,
placemakers en stedelijke ontwikkelaars. Voor het
uitvoeren van deze werkwijze wordt een aanvraag
ingediend bij het Stimuleringsfonds. RAUM is voor
het ontwikkelen van bovenstaande werkwijze, de
‘ontwikkelstrategie’ en het evenement in gesprek
met de Gemeente Utrecht en projectstudio
‘Cornelis Serveert’.

5.3 OPZET PLANNING PROGRAMMA
RAUM ziet de volgende planning voor 2018 voor
zich. Het programma vanuit de open calls voor
(programma)makers is nog niet bekend aangezien
deze makers nog geselecteerd moeten worden.
Voor het presenteren van het programma met Klub
19 en Metaal Kathedraal moeten tevens nog
gepland worden. De planning is te vinden op de
volgende pagina.

Daarvoor wil het, vanuit Club RAUM en bij voorkeur
mogelijk gekoppeld aan RAUM FEST, een
evenement organiseren waar publiek RAUM en de
locatie beter kan leren kennen met diverse
programmaonderdelen die het programma van
eisen in co-creatie onder de loep nemen. Het
evenement bestaat uit drie onderdelen:
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Op basis van de in het voorjaar uitgevoerde
businesscase (zie hoofdstuk 2.3) en de adviezen van
onafhankelijke partijen, waaronder de adviesgroep
Synargis, wil de gemeente RAUM de ruimte te
geven zich in 2017 en 2018 te ontwikkelen. Op basis
van de opgedane kennis kan vervolgens het
definitieve programma van eisen vastgelegd
worden. De Gemeente Utrecht zal hiervoor in het
najaar van 2017 (in samenwerking met RAUM) een
zogenaamde ‘ontwikkelstrategie’ neerleggen.
Voor het kunnen toewerken naar een permanente
culturele voorziening voor RAUM is het noodzakelijk
een aantal vragen te beantwoorden. Het antwoord
op deze vragen moet eind 2018 duidelijk zijn om tot
een programma van eisen te kunnen komen. RAUM
heeft hierin de volgende vragen:
1)
2)

3)

4)

5)

Wat voor soort instelling streeft RAUM na? Een
eerste aanzet is te vinden in hoofdstuk 6.1;
Wat voor cultureel programma wordt hierin
getoond? De artistieke visie die RAUM nastreeft
is te vinden in hoofdstuk 3. Meer over de
ontwikkeling van dit programma van 2019 tot
2021 is te vinden in hoofdstuk 6.2;
Welke mix aan functies moet volgens RAUM
geboden worden op de kavel van RAUM en
welke partners willen zich als gevolg hier
(mogelijk) vestigen? Hierover meer in hoofdstuk
6.3;
Wat voor soort voorzieningen heeft RAUM
nodig? In hoofdstuk 5.2 is meer te vinden over
de inclusieve methodiek die RAUM wil
toepassen. Meer over de experimentele
werkwijze is te vinden in hoofdstuk 6.4;
Laat RAUM in 2017 en 2018 voldoende potentie
zien om de bouw van een permanente
voorziening voor RAUM te rechtvaardigen? De
doelen die RAUM hiervoor nastreeft zijn te
vinden in hoofdstuk 6.5.

6.1 SOORT INSTELLING
RAUM heeft het afgelopen halfjaar al veel geleerd
en realiseert zich dat het een nieuw soort culturele
instelling voor ogen heeft. Een instelling die
aanvullend is op het aanbod in Utrecht en passend
bij de huidige internationale tijdsgeest. Vanuit de
kennis die RAUM nu heeft vormen vier elementen
hiervan de dragers. Deze elementen zijn ook terug
te vinden in de artistieke visie van RAUM.
DICHT OP DE MAATSCHAPPIJ
Het inhoudelijk programma staat dicht op
ontwikkelingen in de maatschappij. RAUM wil de
stad van de toekomst verbeelden en toegankelijk
maken voor iedereen.

innovatie, is hierin de overtuiging. Daarbij is het
bieden van een mix aan (elkaar beïnvloedende)
functies en daarmee een mix aan redenen om de
plek te bezoeken ook van belang;
INCLUSIEF
De instelling wordt op inclusieve wijze ontwikkeld,
wat
betekent
dat
belanghebbenden
en
geïnteresseerden op diverse momenten worden
betrokken, gevraagd om input (waar vervolgens
keuzes op gebaseerd worden) en op de hoogte
worden gehouden van de ontwikkelingen. Zo
ontstaat een vanzelfsprekend draagvlak voor RAUM
en sluit het programma aan op de wensen van
(potentiële) bezoekers.
STEDELIJKE VERBLIJFSPLEK
De instelling is allereerst een publieke verblijfsplek
waar
mensen
kunnen
“verblijven
zonder
verplichting”. Dit is een belangrijk speerpunt voor
het potentiële succes van RAUM. Alleen zo kan
RAUM de noodzakelijke verbinding maken tussen
het dagelijks leven en programma. zoals ook in de
artistieke visie staat omschreven. Dit wordt in de
literatuur ook wel een ‘Third Place’ genoemd: “A
third place functions as a meeting place, a space for
cooperation, connection and inspiration. A place to
be besides home and work, for everyone.”, aldus
architect Aat Vos, keynote spreker op het komende
‘Eurocities Cultural Forum’ waar de Gemeente
Utrecht ook RAUM heeft uitgenodigd een
presentate te geven 2 . Randvoorwaarden voor een
dergelijke ‘Third Place3 zijn onder meer: vrijblijvend,
speels, eerder huiselijk dan pretentieus en
accepterend naar allerlei soorten individuen. RAUM
heeft daarbij de specifieke ambitie om ook voor
ouders met kinderen uit de omgeving het gehele
jaar door een prettige ontmoetingsplek te zijn.
Hiervan vormt horeca wederom een essentieel
onderdeel. Voor RAUM is een vloeibare overgang
tussen (programma) binnen en buiten cruciaal,
waardoor de noodzaak van voldoende publieke
buitenruimte in het plan voor de culturele
voorziening ontstaat.

6.2 OPZET PROGRAMMA 2019-2021
Met de komst van een permanente culturele
voorziening zal een programma ontwikkeld moeten
gaan worden waarin de grens tussen binnen en
buitenruimte zoveel mogelijk fluïde wordt. In 2019
en 2020 zal de programmaopzet grotendeels
overeenkomen met 2017 en 2018: RAUM blijft ten
alle tijde inspelen op actuele thema’s rondom de
toekomst van de stad met makers en publiek.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

MIX AAN DISCIPLINES EN FUNCTIES
De instelling richt zich niet op één kunstvorm of discipline maar verbindt en toont verschillende
disciplines vanuit de doelstellingen van het
inhoudelijke programma, met kunst, design en
technologie als middel. Juist crossovers leiden tot

Eurocities (2017) opgevraagd via:
http://www.eurocities.eu/eurocities/documents/Draftagenda-EUROCITIES-culture-forum-in-Ghent-WSPOAP2HZP https://www.trouw.nl/home/hoe-kunst-enwetenschap-elkaar-kunnen-versterken~a03991a2/
3

Third Place, opgevraagd via:
https://en.wikipedia.org/wiki/Third_place
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Bij het ontwikkelen van de permanente voorziening
zal naar alle waarschijnlijkheid de culturele kavel
rond 2020-2021 een bouwplaats zijn voor het
realiseren van de culturele voorziening. RAUM wil
het (aangepaste) programma dan uitvoeren op
(kavels rond) het Berlijnplein en in aangrenzende
gebieden. Op deze manier kan RAUM met het
programma weer een nieuwe blik werpen op de
stedelijke ontwikkelingen in het gebied.
Vanaf 2021 zal RAUM verantwoordelijk worden voor
een doorlopend en dynamisch programma van
installaties (zowel binnen als in de publieke
buitenruimte), evenementen, workshops, lezingen
en veel meer. Dan zal voor het merendeel van het
programma van RAUM kaartverkoop plaatsvinden
(met uitzondering van de kunstwerken en
installaties in de publieke buitenruimte). In
samenwerking met partners kunnen bijvoorbeeld
ook dansnachten en debatten plaatsvinden en
worden ruimten voor congressen, events en
voorstellingen van externen verhuurd.

tijdelijk naar
hoofdstuk 5.2).

(zie

RAUM wil halverwege 2018 het volgende bereikt
hebben wat betreft publieke aantrekkingskracht:
•

•

25.000 bezoekers in 2018 uit wijk, stad en land.
Met de potentie tot vermeerdering van deze
aantallen in 2019 bijvoorbeeld door te werken
met meer internationaal gerenommeerde
makers, het uitbouwen van de verblijfswaarde
van RAUM en het uitbreiden van de marketing
rondom RAUM;
minimaal één maker die een interactief, visueel
spektakel bij RAUM FEST dat media-aandacht
genereert;
minimaal twee artikelen in landelijke media,
één landelijke tv zender en één artikel op een
internationale blog of in een internationaal
(vak)blad.

RAUM wil halverwege 2018 het volgende bereikt
hebben wat betreft inhoudelijke waarde:
•

•

•

Naast een inclusieve methodiek (zie hoofdstuk 5.2)
wil RAUM in gesprek met een diversiteit aan
culturele instellingen om het programma van eisen
voor het presenteren van haar programma in
binnen- en buitenruimtes vast te stellen. Denk aan
STRP in Eindhoven, De Verbeke Foundation in
België, Palais de Tokyo in Parijs, Museum Voorlinden
in Wassenaar en de NDSM Werf in Amsterdam.

betrekken

Midden 2018, wanneer de visitatiecommissie van de
gemeente RAUM bezoekt, moet de potentie van
RAUM al grotendeels zichtbaar zijn. Deze potentie
moet volgens RAUM in ieder geval terug te zien zijn
in de volgende zaken.

•

6.4 VOORZIENINGEN

wil

6.5 POTENTIE

6.3 PARTNERS
RAUM is van mening dat idealiter een diversiteit aan
‘aanpalende’ en/of ‘andersoortige’ functies geboden
moet worden op de kavel van RAUM. Een deel van
deze functies kan RAUM zelf verzorgen vanuit haar
inhoudelijke
programma
en
haar
ondernemerschap. Denk aan presentatieruimten,
tijdelijke werkruimtes voor makers-in-residence
(mogelijk gekoppeld aan een short-stay functie) en
natuurlijk horeca. Echter zou in de ogen van RAUM
ook de mogelijkheden onderzocht moeten worden
voor andersoortige (culturele) partners op de kavel.
Denk aan (commerciële) werkplekken voor
creatieven of culturele attracties (zo blijkt een
ondernemer in escaperoom-achtige belevingen
geïnteresseerd om een dergelijke beleving te
exploiteren op de kavel van RAUM). RAUM wil deze
mogelijkheden in 2018, in samenwerking met de
gemeente, onderzoeken.

permanent’

minimaal
dezelfde
diversiteit
aan
(cross)disciplinaire
plannen
en
ongeveer
hetzelfde aantal voorstellen (met minimaal 30%
uit het buitenland) ontvangen op de open call
voor makers-in-residence voor de tweede helft
van 2018.
een
kwalitatief
programma
met
een
doorlopend ‘meemaak’ programma op basis
van de installaties van makers (definitie van
‘kwaliteit’ mede te bepalen in samenspraak met
de gemeente);
diverse samenwerkingen in Utrecht met
culturele organisaties en onderwijsinstellingen
en het aangaan van samenwerkingen met
diverse landelijke culturele organisaties als
Oerol, STRP en Pakhuis de Zwijger.

Het kavel van RAUM is (tijdelijk) ingericht op basis
van het schetsontwerp vanuit de businesscase. Het
doel hiervan was alvast een voorproefje te nemen
op de toekomst en de mogelijkheden van dit
ontwerp ‘real-life’ te testen. Hiervoor wil RAUM een
aantal vragen en werkwijzen neerleggen. Dit in
samenwerking met de programmamaker /
researcher die RAUM bij het
‘programma van

!
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leveren aan een maatschappelijk (cultureel)
programma.

RAUM profileert zich als publieke maakplaats op
het Berlijnplein in Utrecht met de volgende unique
selling points:
•

•
•
•
•

Grootste culturele maakplaats van Nederland
(Berlijnplein en terrein RAUM zijn samen 48.000
m2) in de publieke ruimte met (inter)nationale
ambitie;
Verbeelden van de stad van de toekomst door
makers en meemakers;
Bijzondere programmering van kunst, design &
technologie vrijwel allemaal gratis toegankelijk;
Enige grote maker-in-residency voor binnen- en
buitenlandse makers in Utrecht;
Via samendoen en experimenteren toewerken
naar een nieuwe stad én een nieuwe vaste
culturele voorziening van en voor makers.

In 2018 ontwikkelt RAUM nieuwe diensten in
aanvulling op de diensten die we in 2017 hebben
geïntroduceerd. Met deze diensten wil RAUM haar
doelgroepen het hele jaar door aan RAUM
verbinden.
Daarnaast
wil
RAUM
haar
naamsbekendheid
vergroten
onder
de
doelgroepen. De strategie die hierbij gehanteerd
wordt is om 1) de doelgroepen de mission
statement te laten beleven (branding) met
prikkelende storytelling en 2) van binnenuit als een
olievlek steeds meer bereik te genereren. Het gaat
hierbij om de focus op het optimaal benutten van
alle RAUM Clubleden en samenwerkingspartners zij zijn de ambassadeurs, de innovators met een
groot netwerk die door hun credibility nieuwe ‘fans’
kunnen trekken.
PROPOSITIE
Hoe ziet de nieuwe stad er volgens jou uit? Maak
mee bij RAUM. RAUM gebruikt de kracht van kunst,
design en technologie om iedereen te betrekken bij
de toekomst van de stad.
DOELGROEPEN
RAUM richt zich op een breed publiek waarvan met
name mensen die open-minded in het leven staan,
maatschappelijk betrokken en van dingen houden
die zich (net) buiten de lijntjes begeven snel
geïnteresseerd zijn in het programma. Dit worden
ook wel de post-materialisten en postmoderne
hedonisten genoemd (Bron: Motivaction). RAUM
richt zich in 2018 specifiek op:
•

•

•

makers en creatieven uit Nederland en
daarbuiten die specifiek geïnteresseerd zijn in
pionieren en een bijdrage willen leveren aan
stedelijke thema’s en de nieuwe stad;
ouders met kinderen van diverse culturele
achtergrond uit de omliggende wijken die
graag op ontdekkingstocht gaan in hun vrije tijd
en een plek zoeken om te verblijven, te beleven
en te spelen;
kunstminnend publiek uit Utrecht en andere
steden in Nederland die nieuwe ervaringen
willen opdoen en / of zelf een bijdrage willen

MARKETINGCOMMUNICATIEDOELSTELLINGEN
De algemene ambities van RAUM laten zich
vertalen naar doelstellingen voor de marketing en
communicatie in 2018:
1)

2)

Het realiseren van naamsbekendheid van
RAUM binnen de doelgroepen, waarbij eind
2018 ten minste 50% van de doelgroepen in
Utrecht
RAUM
kent.
Hiervoor
wordt
publieksonderzoek uitgevoerd.
RAUM trekt 25.000 bezoekers en 500 leden
voor Club RAUM in 2018.

7.1 MARKETINGCOMMUNICATIEMIX
De marketingstrategie laat zich vertalen naar de
inzet van communicatiemiddelen.
Public
relations

Contentmarketing

Direct
marketing

Reclame

Club
RAUM

Storytelling

Adwords en
Display ads

Guerilla
marketing

Partnerships

Facebook,
Instagram,
Youtube

E-mailmarketing

Buitenreclame

Ambassadeurs

Website

Referral
marketing

Influencer
marketing

Pers

Merchandise

Retargeting
marketing

Drukwerk

Berlijnplein

Signing

Social
advertising

Acties

Programma
makers

Advertentie
s & branded
content

Gemeente
Utrecht
Utrecht
Marketing

RAUM FEST
In hoofdstuk 5.1 wordt meer verteld over RAUM
FEST. Met dit festival wil RAUM haar programma
nadrukkelijker presenteren bij een breed publiek.
Het is een manier om programma (in 2018 vier keer
per jaar) gebundeld neer te zetten. Hiermee hoopt
RAUM niet alleen een groter en breder publiek te
trekken maar ook een duidelijke communicatie
naar buiten te voeren over waar RAUM voor staat.
GUERILLA MARKETING
Voor
de
branding
van
RAUM
worden
onconventionele activaties ingezet die aansluiten
op de kernwaarden en een vertaling zijn van de
huisstijl van RAUM. Doel is naamsbekendheid van,
en traffic naar RAUM. Het gaat hierbij om
crossmediale, participatieve interventies in de
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publieke ruimte met een hoge attentiewaarde die
de doelgroepen laten beleven wat RAUM is. Hierbij
is de afzender (RAUM) altijd in beeld. Zie afbeelding
onder voor een impressie. Mogelijke locaties zijn de
Neude, Domplein (populaire pleinen), Vechtclub XL
(veel makers), Janskerkhof (locatie HKU), Voorstraat
(populaire straat onder creatieven), Berlijnplein zelf.

workshops en merchandise en tweejaarlijks de
ruimte mee te denken over programma. RAUM wil
Club RAUM de komende jaren ontwikkelen tot een
entiteit waarin mensen zich blijvend verbinden aan
RAUM. Lidmaatschap is gratis. In de komende jaren
kan deze entiteit aangevuld worden met een ‘Club
RAUM VIP’ waar bijzonder programma tegen
betaling aangeboden wordt zoals verdiepende
gesprekken, lezingen en DIY workshops.

7.2 PROMOTIE OPEN CALLS MAKERS-INRESIDENCE

INFLUENCER MARKETING
Invloedrijke personen op (met name online) media
zijn in staat hun achterban in beweging te brengen:
“wat zij doet, wil ik ook doen” is de gedachte. Deze
personen willen RAUM betrekken. De influencers
worden geselecteerd op basis van topicability,
visibility en credibility. Denk bijvoorbeeld aan
Utrechtse influencers als Lotte van Baalen (Plants on
Pink), Ivania Corpio (Love Aesthetics), Annegien
Schilling (Fetching Tigers), Dainahara Polonia
(Explore Utrecht) en Lisanne Davids (Bier &
Appelsap).
ONLINE STORYTELLING OP SOCIAL MEDIA
Online storytelling via social media biedt RAUM de
kans om een groot publiek te blijven betrekken en
tegelijkertijd het merk te ‘laden’. Mensen houden
tenslotte van goede verhalen en RAUM heeft er
meerdere. RAUM zoekt hierin in ieder geval naar
interessante, humoristische content die de makers
in residence in een nieuw daglicht zet met als focus
de stad van de toekomst.
AMBASSADEURS / CLUB RAUM
Aan RAUM zijn al veel lokaal en internationaal
opererende mensen verbonden. Zij zijn de eerste
ambassadeurs van RAUM met een groot netwerk
waar vanuit het bereik verder vergroot kan worden.
Van meedenkers in de gebiedsraad tot programma
organisatoren als de Vrijstaat, gesprekspartners als
het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger tot het
Italiaanse Orizzontale, één van de makers in
residence. Bij elkaar opgeteld telt deze groep
inmiddels ruim 200 mensen allen met een
uitgebreid netwerk. Deze ambassadeurs wil RAUM
nauwer aan zich verbinden, mede via Club RAUM.
Daarnaast wil RAUM meer leden voor Club RAUM
werven via online meemaakacties en een offline
stand tijdens de events. Als tegenpresetatie
organiseert RAUM exclusieve (netwerk-)events,

De open call voor de Makers in Residency promoot
RAUM via:
•
het netwerk en 200+ ambassadeurs in te zetten
om de open call te delen binnen hun netwerk;
•
social media advertising, meerdere campagnes
getarget op creatieven uit binnen en buitenland
(steden uit de buurt o.a. Parijs, Berlijn,
Kopenhagen, Londen, Antwerpen, Brussel, Oslo);
•
persbericht te delen met Nederlandse pers
binnen kunst, design en technologie;
•
de open call op de website te plaatsen;
•
specifieke makers en partijen aan te schrijven
om hen aan te sporen te reageren;
•
kunstacademies als de HKU en Design
Academy te vragen de open call te delen bij
hun alumni.
Deze strategie is tijdens de twee open calls voor
makers-in-residence succesvol gebleken.

7.3 DESIGN
Het
design
van
RAUM
belichaamt
haar
kernwaarden: lef, openminded, activistisch, positief
en betrokken. Deze visuele identiteit is ontwikkeld
door 178 Aardige Ontwerpers. De basis van het logo
vormt de mogelijkheid dat makers en publiek bij
het ontwerpproces betrokken kunnen worden en
dat het logo op meerdere manieren, en dynamisch,
in te zetten is. Doordat het logo opgebouwd is uit
bouwstenen kan het vele vormen aannemen en
zich zo aan de tijd en actualiteit aanpassen. Het
logo is aldus net als de plek en de stad van de
toekomst veranderlijk en biedt ruimte voor
verschillende blikken.
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Stichting RAUM is op 28 maart 2017 opgericht en in
een stormachtig tempo van start gegaan. De
organisatie is klein, mede omdat er niet continu
wordt geprogrammeerd. Echter, de ambities blijven
groeien en de verwachting is dat de ontwikkeling
van RAUM snel zal blijven verlopen. Het programma
neemt toe, evenals het aantal samenwerkingspartners.

8.1 ORGANISATIESTRUCTUUR
Stichting RAUM heeft een bestuur wat toezicht
houdt op de algehele en financiële bedrijfsvoering,
bestaande uit experts op het gebied van kunst en
cultuur, vastgoed, stedelijke ontwikkeling, design en
culturele diversiteit, te weten: voorzitter Jeroen
Messemaeckers van de Graaff (directeur Bureau
Stadswaarde, voorheen statutair directeur a.s.r.
Vastgoed Ontwikkeling), secretaris Johan Gijsen
(Stichting Le Guess Who?) en penningmeester Niem
Tewarie (We Are Fourteen). Het bestuur komt
minimaal vier keer per jaar bijeen en werkt vanuit
de Code of Cultural Governance.
De dagelijkse leiding en organisatie van Stichting
RAUM bestaat uit de freelancers Donica Buisman
(directeur), Rinke Vreeke (programmeur), Mattijn
Boerkamp (producent) en Esther Lubberding
(fondsenwerving). Momenteel wordt gezocht naar
een nieuwe hoofd marketing en communicatie. Per
1 juli 2017 houdt de organisatie kantoor in het
Makershuis. Om de groei van het programma bij te
benen, zal het kernteam in 2018 worden uitgebreid
van 2,5 FTE naar 3,6 FTE. Op deze manier blijft de
organisatie met de ontwikkeling meegaan en kan
de stichting blijven professionaliseren.
ARTISTIEK ADVIESTEAM
Ter ondersteuning van de programmeur is er een
artistiek adviesteam aangesteld, bestaande uit
Xandra van der Eijk (kunstenaar, I Wait Here),
Danielle Arets (Design Academy) en Joop de Boer
(Pop-Up City, Golfstromen). Het artistiek adviesteam
selecteert de voorstellen uit de open calls voor
zowel makers in residence als programma en
adviseert artistiek inhoudelijk over het programma
en de strategie van RAUM. De expertise van het
team reikt van stedelijke ontwikkeling tot kunst,
design en technologie.
GEBIEDSRAAD
Naast een artistiek inhoudelijk advies beschikt
RAUM ook over een gebiedsraad: een team
bestaande uit bewoners en ondernemers uit de
wijken rondom RAUM (Leidsche Rijn, Vleuten – de
Meern, Oog in Al, Lombok). De gebiedsraad bestaat
momenteel uit: Paul Feld (Sharing Arts Society,
Leidsche Rijn), Machiel van Daalen (Energie-U, Oog
in Al), Asia Komarova (freelance community artist,
Leidsche Rijn) en Laureen Olivieira (Leidsche Rijn
Cultuur Festival, Leidsche Rijn). Joris Coenen heeft
zich vanwege drukte in 2017 terug moeten trekken
uit de gebiedsraad. Hiervoor wordt een nieuw lid
aangetrokken. De gebiedsraad beoordeelt samen

met het artistiek adviesteam de voorstellen uit de
open call voor programma. Daarnaast heeft de
gebiedsraad de taak om makers te adviseren over
de omgeving, te koppelen aan interessante lokale
partners en RAUM te adviseren over het betrekken
van buurtbewoners.
CLUB RAUM
Club RAUM is een gemeenschap bestaande uit
belanghebbenden
en
geïnteresseerden
die
minimaal twee keer per jaar worden betrokken om
te reflecteren op het programma van RAUM,
evenals het signaleren van interessante stedelijke
vraagstukken als de permanente gebouwde
culturele voorziening (cq toekomst van RAUM). Club
RAUM
bestaat
momenteel
uit
zo’n
100
belanghebbenden en 100 ambassadeurs. De
ambitie is dat Club RAUM in 2018 500 leden gaat
tellen.

8.2 FINANCIËN
In 2017 kon RAUM van start gaan met een begroting
waarmee onder andere de eerste aanzet voor
programma, een communicatiestrategie en het
Makershuis konden worden gerealiseerd. In 2018
draait de stichting op een volledige begroting, na
een aanloop in 2017. De begroting voor 2018 vormt
tevens de basis voor de begrotingen van 2019 en
2020. De begroting is inclusief BTW opgesteld,
PROGRAMMAKOSTEN
De programmakosten van RAUM zijn opgebouwd
uit 1) de makers die voortkomen uit de open calls, 2)
het eigen programma 3) de samenwerkingen en 4)
Club RAUM.
Aangezien de makers in residence via open calls
geselecteerd worden, zijn de exacte bedragen per
project op voorhand nog niet bekend. De verdeling
van budget vindt plaats op basis een gemiddelde
per maker, de complexiteit van het project en het
gewenste aantal makers per periode. De
gemiddelde bedragen zijn gebaseerd op ervaring
vanuit de open call makers in residence van 2017 en
ervaring van het kernteam in eerdere opdrachten
en projecten. Het totaalbudget per open call is
mede afhankelijk van de bijdrage van fondsen.
Voor de samenwerking met instellingen uit
Leidsche Rijn is een standaard bedrag per instelling
vastgesteld: € 20.000,- excl. BTW. Door met een vast
bedrag per instelling te werken, wordt niemand
voorgetrokken.
COMMUNICATIEKOSTEN
De communicatiekosten zijn gebaseerd op de
communicatiebegroting van 2017 en rekening
houdend met de groei van het programma in 2018.
Daarbij is een post opgenomen voor uitbreiding en
aanpassingen van de website die in 2017 ontwikkeld
is. Tevens is er een post opgenomen om
publieksonderzoek in de vorm van (online)
enquêtes en interviews, om de mening van de
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(potentiële) doelgroep over RAUM en haar
voorzieningen te horen. Ook zijn er posten
opgenomen om off site leden voor Club RAUM te
werven.
PRODUCTIEKOSTEN EN INVESTERINGEN
Met het realiseren van het Makershuis, de
Werkplaats en de ruimtelijke inrichting van de
(destijds nog kale) kavel in 2017, heeft RAUM niet
alleen een programma op poten gezet, maar tevens
aan
gebiedsontwikkeling
gedaan.
Deze
grootschalige
investeringen
zijn
over
twee
opstartjaren verdeeld en opgenomen in de in 2017
aan
de
gemeente
toegezonden
investeringsbegroting. Voor 2018 is, vanuit advies
van het administratie- en accountantskantoor waar
RAUM
mee
werkt,
besloten
de
investeringsbegroting
buiten
de
exploitatiebegroting te laten. In de begroting is wel
een post opgenomen voor extra investeringen.
De opgenomen productiekosten zijn gereserveerd
voor het aanvragen van vergunningen en het
opvangen van (onvoorziene) productiekosten voor
het (mee)makersprogramma.
ORGANISATIEKOSTEN
Stichting RAUM heeft in het afgelopen jaar een
razendsnelle start gemaakt, wat een grote druk op
de organisatie heeft gelegd. Zoals eerder
beschreven zal het kernteam uitbreiden van 2,5 FTE
naar 3,6 FTE in 2018. Dit betreft onder andere een
uitbreiding van de uren van de directeur. In 2017
werden 12 van de uren voor deze functie uitbetaald.
De werkelijke uren bleken echter hoger te liggen.
Daarnaast is een programmamaker nodig die
ondersteunt op productie en de open call voor
programma en Club RAUM onder haar hoede
neemt. Deze persoon is reeds gevonden in Iris Vos
(o.a. Tweetakt, Lombok Centraal en Burning Man).
Bovendien
wordt
een
assistent
marketingcommunicatie aangezocht, iemand die
de verhuur op zich kan nemen en een researcher/
programmamaker die een bijdrage levert aan het
programma voor en onderzoek naar de permanente
voorziening. Ook wordt gezocht naar iemand uit de
wijk die kan helpen in het office management en
het
opvangen
van
de
makers.
In
de
organisatiekosten is een post opgenomen voor het
inhuren
van
adviseurs
die
op
specifieke
vraagstukken ingezet kunnen worden. Zo bleek in
2017 behoefte aan een merkstrateeg en een jurist
om gedegen contracten voor makers op te stellen.
Het artistiek adviesteam en de gebiedsraad
ontvangen een passende vergoeding naar het
aantal uren dat ze worden gevraagd een bijdrage te
leveren in de vorm van advies. De boekhouding van
RAUM wordt gedaan door het extern financieel
bureau Force Finance, het jaarverslag door
accountantsbureau Kamphuis & Berghuizen. In de
kantoorkosten zijn ook de kosten voor de
verzekeringen van evenementen, het Makershuis en
een (bestuurs)aansprakelijkheids-

verzekering opgenomen.
DEKKING
RAUM komt voort uit een inclusief placemaking
traject met belanghebbenden in opdracht van de
Gemeente Utrecht. In de toekomst wenst de
gemeente in samenwerking met RAUM toe te
werken naar een permanente, gebouwde culturele
voorziening – een planproces waar al in 2004 door
de gemeente mee is gestart. De gemeente ziet het
subsidiëren van RAUM als een investering in de
huidige ontwikkeling van cultuur in Leidsche Rijn,
maar ook cultuur in Utrecht in het algemeen. Om
tot een gezonde financieringsmix te komen ziet
RAUM noodzaak in het creëren van een breed
financieel draagvlak bestaande uit inkomsten via
fondsen, (particuliere) opdrachtgevers en publiek.
Om deze reden vraagt RAUM fondsen als BPD
Cultuurfonds en Mondriaanfonds ter ondersteuning
van makers, het VSB Fonds, het Fonds voor
Cultuurparticipatie, het KF Heinfonds en Prins
Bernard Cultuurfonds ter financiële ondersteuning
van het participatieve publieksprogramma (de
‘meemakers’) en het Stimuleringsfonds voor de
ambitie om een nieuwe vorm van experimenteel en
inclusief stadmaken in samenwerking met de
overheid te testen. Met het merendeel van deze
fondsen zijn reeds verkennende gesprekken
gevoerd.
ONDERNEMERSCHAP
Het programma van RAUM is vooralsnog nagenoeg
geheel gratis toegankelijk. Dit is niet alleen omdat
het programma nagenoeg volledig in de openbare
ruimte plaatsvindt. Op deze manier kan juist de
schakel tussen het dagelijks leven en het neerzetten
van een nieuw soort verblijfsplek gecreëerd worden:
het is een investering in de toekomst. Bovendien
kan op deze manier makkelijker een groot publiek
bereikt worden. RAUM zal in de komende jaren
stapsgewijs toewerken naar programma in
binnenruimtes die ook vanzelfsprekender een
betaalde component krijgen.
RAUM ziet veel potentie in het samenwerken met
bedrijven aan de hand van commercieel
opdrachtgeverschap en zal in 2017 een start maken
met het verkennen van de mogelijkheden. Daarvoor
wordt advies ingewonnen bij onder andere Pakhuis
de Zwijger en merkstrateeg Jeroen Kramers.
Idealiter gaat RAUM in 2018 een samenwerking aan
met twee bedrijven, waarbij RAUM functioneert als
platform om met maker(s) een interessant project
of programma rondom de nieuwe stad te realiseren.
Waar veel bedrijven innovatie namelijk veelal
binnenskamers ontwikkelden, ziet RAUM zichzelf
als een publieke Research & Development locatie
die een aantrekkelijk programma kan presenteren.
Zo kan het bedrijf zijn of haar innovatieve kant
prominenter naar buiten toe presenteren. Een
methodiek daarin kan ‘RAUM Lab’ zijn. Een
denktank
van
bewoners,
ondernemers
en
creatieven die maatschappelijke vraagstukken
‘uitdenkt’ gekoppeld aan een maker die dit publiek
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presenteert. Deze werkwijze wil RAUM toetsen bij
bedrijven als Eneco, Douwe Egberts en Cap Gemini
die dicht in de omgeving van RAUM gehuisvest zijn.
Daarnaast wil RAUM diverse sponsoren aan zich
binden voor extra financiering of om kosten te
verlagen. RAUM zal hiervoor in gesprek gaan met
(potentiële) partners als Van Gansewinkel en de
Triodos Bank.
Ten tweede zal RAUM in de 2018 een begin maken
met het testen (van de mogelijkheden) van verhuur
van werk- en atelierruimte, werkplaatsen en het
verkopen van tickets voor evenementen en
activiteiten. Op deze manier tracht RAUM alvast een
start
te
maken
met
meer
commerciële
dienstverlening, die bij de realisatie van de
permanente voorziening vanzelfsprekend zal zijn.
Ten derde zal RAUM de mogelijkheden van horeca
gaan verkennen, om zo het verblijfsgehalte van het
terrein vergroten en extra inkomsten te genereren.
In 2017 blijkt al een grote vraag naar horeca. Tevens
is horeca een uitstekend middel om een brede
doelgroep te bedienen van zowel makers en
creatieven, als buurtbewoners en kunst- en
cultuurliefhebbers.
De
investeringsen
exploitatiekosten hiervan worden momenteel in
kaart gebracht. RAUM hoopt deze kosten voor het
eind van 2017 inzichtelijk te kunnen maken.

8.3 TOT SLOT
Team, bestuur, artistieke adviescommissie en de
gebiedsraad van RAUM zijn trots op wat het tot nu
toe al heeft bereikt en kijkt er naar uit het komende
jaar verder te bouwen aan dit bijzondere project. De
energie van derden voor RAUM werkt daarbij als
een doorlopende katalysator. Van de gemeente tot
Mediamatic in Amsterdam, van de HKU tot het KF
Heinfonds, van de Design Academy tot Oerol en van
de Leidsche Rijn Connectie tot Utrecht Marketing:
vol enthousiasme en interesse wordt RAUM gevolgd
en ondersteund. Het geeft RAUM vleugels om door
te zetten vanuit het geloof dat het kan: met een
nieuw soort programma te bouwen aan een nieuw
soort culturele instelling voor Leidsche Rijn, Utrecht
en Nederland. RAUM hoopt te kunnen blijven
rekenen op de steun van en samenwerking met de
gemeente Utrecht. Samen zijn we een heel mooi
experiment aan het aangaan dat in potentie kan
uitgroeien tot een culturele voorziening gegrond in
de wijk, die regionaal en internationaal de aandacht
trekt, daarvan is RAUM overtuigd.
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