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ARTBASE Ede

Tell me and I will forget
Show me and I may remember
Involve me and I will understand
- Confucius
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ARTBASE Ede

Een ervaring over Helene Kröller-Müller,
bezieling en kunst
ARTBASE Ede is een unieke multimediale ervaring die je zintuigen
prikkelt en je raakt.

Laat je verrassen en verwonderen door bezielde verhalen van
kunstenaars en verzamelaars.
Ontdek wat hun drijft… en verken je eigen drijfveren.

Een high tech
multimediaal
museum voor een
breed hedendaags
publiek

(referentie beeld)

Bevat foto’s: © Kröller-Müller Museum

Maak een diepgaande, multi-sensorische reis waarin je het bijzondere
verhaal van Helene Kröller-Müller beleeft… overal om je heen.
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1. Analyse

1.1 Inleiding & aanleiding
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1. Analyse

1.2 Projectgroep, projectteam & draagvlak

Nieuw

Projectgroep & projectteam
Dit Masterplan is een resultaat van een inspirerende,
complementaire en productieve samenwerking tussen de
projectgroep (gecoördineerd vanuit de Gemeente Ede) en het
projectteam en senior adviseurs van NorthernLight.
Hieronder een overzicht van de personen die bijgedragen
hebben aan de ontwikkeling van het Masterplan voor
ARTBASE Ede.

De projectgroep, het projectteam en senior adviseurs van
NorthernLight vertegenwoordigen samen een enorme
ervaring en expertise in het ontwikkelen van museale
concepten en culturele bezoekerservaringen.

Buiten dit team is er zoals reeds eerder genoemd waardevolle
input opgehaald bij diverse stakeholders en experts.
Waardoor het een breed gedragen Masterplan is, ontwikkeld
met veel kennis en expertise.

Projectteam

This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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1. Analyse

1.2 Projectgroep, projectteam & draagvlak

Draagvlak
Draagvlak
In het voortraject bleek al dat het idee voor de Friso Expo breed
werd ondersteund. Bij het opstellen van het Masterplan is met
diverse partijen samen gewerkt of input opgehaald.
Zowel Ede Marketing als het Kröller-Müller Museum hebben
actief deel genomen aan de projectgroep en zo een waardevolle
bijdrage aan de kwalitatieve ontwikkeling geleverd. Beide
partijen zijn zeer enthousiast over het uitgewerkte concept en
de mogelijkheden die dit in de toekomst biedt.

“Door de thematiek van Helene Kröller-Müller leven in
te blazen ontstaat met ARTBASE Ede een uniek profiel
voor Ede. Het geeft een kwaliteitsimpuls aan het
toeristisch-recreatieve aanbod, biedt kansen voor
organisaties om aan te haken en zorgt zo voor een
natuurlijke verbinding tussen verschillende gebieden in
Ede.”

“Het museum steunt van harte de gekozen richting voor
een culturele invulling van de Frisokazerne en ziet veel
kansen. Het uitgewerkte concept ARTBASE Ede met de
drijfveren van Helene Kröller-Müller als basis voelt als
waardering en erkenning van de betekenis van deze
bijzonder vrouw voor Ede en omgeving. Met de keuze voor
een high tech multimediale en immersive beleving van
hoge kwaliteit zal ARTBASE Ede een meer dan goede
aanvulling zijn op het bestaande aanbod in de regio en
zeker ook op hetgeen het Kröller-Müller Museum op dit
moment biedt. Het museum ziet uit naar de volgende fase
en zal zich waar mogelijk blijven inzetten voor de
realisatie van dit project.”

Ook heeft afstemming plaats gevonden en is er input
opgehaald bij andere stakeholders. Enkele partijen zijn
actief meegenomen in de bezoekersbeleving middels een
presentatie van het uitgewerkte concept. Dit heeft veel
positieve reacties gegeven en er is expliciete steun
uitgesproken voor de verder ontwikkeling van ARTBASE
Ede. Onder deze stakeholders behoren o.a. Cultura,
Akoesticum en WFC-experience en het Museum Overleg
Ede (MOE).

Lies Boelrijk
(hoofd Marketing & Business Development, KröllerMüller Museum)

Marcel Goossens
(directeur Stichting WFC Experience)

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

Jacquelien Lorkeers
(directeur Ede Marketing )

“Het Museumoverleg Ede (MOE) ondersteunt het plan voor
de invulling van de Friso Kazerne met name vanwege het
innovatieve karakter. Het plan kan de Cultuur van Ede in
belangrijke mate versterken. Het MOE gaat er van uit dat
tevens een verbinding wordt gelegd met de Edese musea.”
Eric Mackay
(voorzitter MOE/ directeur Het Nederlands Tegelmuseum)
Akoesticum is aangenaam verrast door het plan dat nu tot
stand is gekomen. Het concept sluit naadloos aan op onze
visie. Met name het fenomeen 'drijfveren' vinden wij een
goede vondst.
Wij denken dat met de Friso Expo de ontbrekende schakel
op het kazerneterrein is ingevuld en we zien uit naar een
gezamenlijke aanpak.
Harold Lenselink
(artistiek directeur Akoesticum)

Cultuur, historie en een meeslepende ervaring over
voeding op één plek in een prachtige Veluwse omgeving.
We juichen het concept toe en zien het als versterking.’

“Het eerste wat bij mij opkwam na de presentatie was: Ik
ben er stil van…. De Friso Expo sluit naadloos aan bij de
essentie van de Edese samenleving, waarbij zingeving,
spiritualiteit en verbinding van verleden, heden en
toekomst een centrale rol innemen. Vanuit Cultura wil ik
hier graag aan bijdragen en onderdeel van uitmaken!”
Gerry Poelert
( directeur Cultura Ede)
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1.Introductie
1.
Analyse

1.3 Locatie & situatie analyse

Otterlo

Kröller-Müller Museum

Centraal in Nederland
Gelegen in het centrum van Ede, letterlijk het middelpunt van Nederland,
krijgt ARTBASE Ede een A-locatie. Het vormt onderdeel van het World
Food Center-gebied, in de toekomst één van de belangrijkste transferia
voor bezoekers om de natuur van de Veluwe te ontdekken. Mooie
wandelroutes beginnen op een steenworp afstand en het Kröller-Müller
Museum is gelegen op slechts 15 kilometer afstand.
Door deze centrale ligging is de Frisokazerne vanuit het hele land goed
bereikbaar. Het naastgelegen intercity-staton Ede-Wageningen heeft een
rechtstreekse verbinding met Amsterdam, Amersfoort, Nijmegen, Utrecht
en Arnhem allen op minder dan een uur afstand. Binnenkort wordt dit
station in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
geheel vernieuwd, waardoor de bereikbaarheid van dit gebied zelfs nog
groter wordt. De opening van het nieuwe station staat gepland voor eind
2023.

Ede

Frisokazerne

Na de vernieuwing van het station zal de uitgang ervan pal naast de
Frisokazerne gelegen zijn: een letterlijke toegangspoort naar cultuur en
natuur!

Station Ede Wageningen

This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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1. Analyse

1.3 Locatie & situatie analyse
WFC-gebied

Cultureel hart

Mauritskazerne

ARTBASE Ede wordt gevestigd in de Frisokazerne. Dit historische gebouw, in 2005
benoemd tot rijksmonument, bestaat uit een linker en rechtervleugel. In de
rechtervleugel is sinds 2015 Akoesticum gevestigd, een nationaal trainingscentrum voor
muziek, dans en toneel. De linkervleugel van de Frisokazerne is gereserveerd voor een
culturele invulling. De mogelijke invulling middels ARTBASE Ede wordt in dit Masterplan
verder verkend en geconcretiseerd.

WFC Experience

De Frisokazerne is onderdeel van het voormalige kazerneterrein Maurits Zuid, dat
momenteel wordt omgebouwd tot het World Food Center-gebied, ‘dé foodontmoetingsplek in Nederland’. Hier opent de groene enclave zich richting de stad: de
monumentale kazernegebouwen – met het ervoor gelegen Frisopark - vormen dus het
gezicht naar Ede. Aan de achterzijde loopt dit gebied over in de bossen en natuur van de
Veluwe.

Kazerneplein
Frisopark

ARTBASE Ede
Frisokazerne

Het WFC-gebied moet de tweede levendige stadskern van Ede worden, waar wonen,
werken en ontmoeten samenkomen. Dit wordt ook de plek van de WFC Experience, een
thema-attractie over voedsel die vanaf 2023 jaarlijks 330.000 bezoekers meeneemt op
een persoonlijk voedselavontuur. De Frisokazerne zal ‘het culturele hart’ van het WFCgebied vormen.

Akoesticum

Station Ede-Wageningen
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1. Analyse

1.4 Bezoekerspotentieel

Bron:
Leisure Development Market, World Food Center, Revised Concept Report.

Bezoekerspotentieel
In dit hoofdstuk verkennen wij het bezoekerspotentieel
van ARTBASE Ede. Hiervoor wordt gekeken naar 2
markten: de residentiële markt (in- en omwonenden) en
de toeristische markt (toeristische bezoekers).
Bezoekers van een culturele attractie reizen gemiddeld
max. 60 minuten van huis naar locatie. Daarom wordt de
residentiële markt onderscheiden in een primaire
bezoekersgroep (wonend op max. 60 minuten reisafstand)
en een secundaire bezoekersgroep (wonend op 60-120
minuten reisafstand).
Primaire bezoekersgroep I: 0-30 min. reisafstand
Hoe minder ver mensen hoeven te reizen, des te groter de kans
dat zij komen. Daarom bestaat de primaire bezoekersgroep van
ARTBASE Ede uit in- en omwonenden, die in max. 30 minuten
naar ARTBASE Ede reizen.
Gemeente Ede is een gemeente met ±117.000 inwoners,
waarbinnen ARTBASE Ede in één van de dichtstbevolkte wijken is
gesitueerd. Daarbij ligt het pal naast het treinstation op de lijn
Utrecht-Arnhem. Hierdoor is, zowel per trein als per auto, binnen
30 minuten een groot aantal Gelderse en Utrechtse gemeenten
bereikbaar, zoals Wageningen, Arnhem en Barneveld.
Dat brengt de potentiële omvang van primaire bezoekersgroep I
op 1,2 miljoen inwoners.
This document is for internal use only. Contains images from third parties.

Primaire bezoekersgroep II: 30-60 min. reisafstand
Op max. 60 minuten reizen ligt een nog groter aantal Gelderse
en Utrechtse gemeenten. Ede is gesitueerd midden in de
driehoek tussen Amersfoort, Arnhem en Apeldoorn - met elk
meer dan 160K inwoners - en nabij Nijmegen - met ruim 170K
inwoners. Ook Utrecht en Amsterdam liggen binnen 60 min.
reisafstand. In totaal gaat het om ongeveer 6 miljoen personen
op max 60 min. reisafstand.

60 min.

120 min.

30 min.

Daarnaast is ARTBASE Ede door ± 400K Duitse inwoners
binnen een uur te bereiken. Dit brengt het totaal van de
potentiële omvang van de primaire bezoekersgroep II op ± 6,4
miljoen.

Primaire residentiële markt I
Secundaire bezoekersgroep: 60-120 min. reisafstand
Ede is op max. 120 min. rijden te bereiken vanuit de meest
noordelijke en zuidelijke provincies van Nederland, en
daarnaast vanuit België en Duitsland, met grote steden als
Antwerpen, Duisburg en Dortmund.
In totaal komt de potentiële omvang van de secundaire
bezoekersgroep op ±25,4 miljoen inwoners.

2021 All rights reserved

1,2 miljoen inwoners
0-30 min. reisafstand

Primaire residentiële markt II

6,4 miljoen inwoners
30-60 min. reisafstand

Secundaire residentiële markt

25,4 miljoen inwoners
60-120 min. reisafstand
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1. Analyse

1.4 Bezoekerspotentieel

Bronnen:
Leisure Development Market, World Food Center, Revised Concept Report.
Belevingsgebieden, Veluws Recreatief Netwerk, 2018
https://www.nbtc.nl/nl/home/newsroom/ruim-70-procent-minder-internationale-bezoekers-verwacht-in-2020.htm

Bezoekerspotentieel
Toeristische markt: 0-60 min. reisafstand *
Internationale toeristen reizen over het algemeen max. een uur
vanaf hun verblijfplaats om een attractie te bezoeken. Het
toeristisch bezoekerspotentieel op max. 60 min reisafstand
ARTBASE Ede is ± 8,6 miljoen internationale toeristen. Dit is
minus de cijfers van Duitse en Belgische inwonenden,
meegenomen in de residentiële markt op de vorige pagina.
Bij de potentiële omvang van de toeristische markt moet
uiteraard rekening worden gehouden met het feit dat ruim 70%
van de internationale toeristen in Amsterdam logeert, met een
aanzienlijk groot aanbod van culturele attracties. Hierdoor zal
het moeilijker worden deze groep te trekken.
Bekend is echter dat Gelderland steeds aantrekkelijker wordt
voor (inter)nationale dagtoeristen. Gelderland heeft gemiddeld
3
miljoen binnenlandse overnachtingen per jaar, vooral van
oudere stellen en gezinnen met kinderen.
Hiervan bezoeken maar liefst 1,8 miljoen toeristen de Veluwe,
waarvan 10-15 procent internationaal is. Het gaat dan vooral om
Duitse en Belgische toeristen en daarnaast relatief veel
Aziatische (China, Taiwan, Japan, Zuid-Korea) en Amerikaanse
toeristen. Het Nationaal Park De Hoge Veluwe en het KröllerMüller Museum zijn beiden opgenomen in de Lonely Planet.

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

Voor recreatie en toerisme maken Ede en de Veluwe gebruik van
een specifieke doelgroep-segmentatie (zie
www.leefstijlvinder.nl). De Veluwe richt zich hierbij op kwaliteit
en gaat voor de beste beleving. Uit onderzoek naar kansen voor
dagrecreatie Ede uit 2019 blijkt dat voor bepaalde type recreanten
er een te lage mate van aantrekkelijk aanbod is (avontuur-, stijlen plezierzoekers). Een nieuw concept dat gaat voor kwaliteit en
qua inhoud en vorm aansluit bij de behoefte van deze typen
recreanten kan als kansrijk worden gezien.

60 min.

120 min.

30 min.

Schoolklassen
Over het algemeen trekken culturele ervaringen en musea
schoolklassen op max. 60 min. reisafstand. Voor Ede betekent dit
een potentieel bereik van:
•

•

Basis Onderwijs
605.000 leerlingen
0-60 min. reisafstand

Toeristische markt

8,6 miljoen intern. toeristen

Voortgezet Onderwijs
410.000 leerlingen
0-60 min. reisafstand

2021 All rights reserved

0-60 min. reisafstand

*Cijfers uit de toeristische branche zijn pre-COVID19. De algemene verwachting
van NBTC is dat de cijfers pas in 2024 weer op pre-COVID19 niveau zijn.
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1. Analyse

1.5 Urgentie

Bronnen:
https://fd.nl/specials/1361136/in-het-nieuwe-museum-wordt-geld-verdiend
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2020/10/19/7-experience-principles-for-a-changing-world/
https://www.blueyard.nl/wp-content/uploads/2019/02/Bijlage-Trends-en-Ontwikkelingen.pdf
https://nl.linkedin.com/pulse/trendanalyse-cultuur-vrijetijd-wat-speelt-er-ruth-giebels

Urgentie
Voor het opzetten van een nieuwe, culturele
ervaring is het van belang te kijken naar de
hedendaagse trends en ontwikkelingen op
sociaal-cultureel gebied. Aansluiting op deze
trends geeft urgentie en bestaansrecht aan een
project.
Photo by © Kelvin Magtalas on Unsplash

Hiernaast zetten wij de belangrijkste trends op
een rijtje en verkennen wij hoe ARTBASE Ede
daarbij kan aansluiten.

•
•
•
•
•
•
•
•

persoonlijk & diepgaand
zingeving
interactief & creatief
community centraal
hip & high culture
multimediaal & tastbaar
storytelling
ontmoetingsplek

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

1. Experiental art
‘Experiental art’ is een snel
opkomend nieuw soort kunst.
Immersive digitale installaties
waarbij grenzen tussen technologie
en kunst oplossen. Toegankelijk
werk, dat ook mensen trekt die
minder snel naar een museum zullen
gaan. Financieel Dagblad, dec. 2020:
‘’In 2021 zullen er rijen staan voor een
nieuw soort museum, met
zogenoemde experiential art. Een
nieuw soort kunst, commercieel zeer
interessant, die ook nog eens
geschikt is voor de anderhalvemetermaatschappij (…) Het is kunst die de
millennialgeneratie erg aanspreekt.’’
Urgentie ARTBASE Ede:
High tech
Multimediaal & digitaal
2021 All rights reserved
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2. Van massa naar niche
Het oude ‘normaal’ was zo veel
mogelijk mensen naar je museum of
ervaring krijgen. In de huidige tijd
kan dat niet meer. We moeten
opnieuw bekijken wie onze bezoeker
is en ons richten op die groep die de
meeste tijd met ons door wilt
brengen. Een persoonlijke aanpak is
key: bied je klanten exclusieve
toegang, zorg ervoor dat je aanbod
gepersonaliseerd is - alsof het
‘speciaal voor hen’ ontwikkeld is.
Zorg ervoor dat de bezoeker zich
persoonlijk aangesproken en
betrokken voelt.
Urgentie ARTBASE Ede:
Persoonlijke diepgaande reis
Interactieve installaties 1-op-1
Page
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3. Zet in op zingeving

4. Neo-tribes

We leven in een tijd waarin mensen
stil staan bij de meest essentiële
levensvragen. Wie ben ik? Waarom
ben ik hier? Wat kan ik bijdragen?
Men is op zoek naar zingeving. Die
vinden we op een andere manier dan
vroeger. Mensen willen zich
verbonden voelen met het leven, een
positieve wereld en toekomst en met
andere mensen. Zij zullen zich meer
aangetrokken voelen tot een ervaring
die iets bijdraagt aan de wereld.

Mensen worden steeds individualistischer; we worden alleseters.
Grenzen tussen hoge en lage kunst
vervagen, smaken en subculturen
zijn steeds minder scherp
afgebakend. Onze vrijetijdsinvulling
is grillig geworden: we eisen variatie.
Een middag museum wordt
afgewisseld met een serie op Netflix.
Literatuur en magazines lezen we
naast elkaar. Er wordt gesproken
over ‘neo-tribes', over het per dag
wisselen van verschillende groepen
waar je je mee verbonden voelt, voor
even, op dat moment.

Urgentie ARTBASE Ede:
Zingeving als centraal thema
Verkennen van de eigen
drijfveren

Urgentie ARTBASE Ede:
Mix van hip & high culture
Mix van high tech & diepgaand

1. Analyse

1.5 Urgentie

Bronnen:
https://fd.nl/specials/1361136/in-het-nieuwe-museum-wordt-geld-verdiend
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2020/10/19/7-experience-principles-for-a-changing-world/
https://www.blueyard.nl/wp-content/uploads/2019/02/Bijlage-Trends-en-Ontwikkelingen.pdf
https://nl.linkedin.com/pulse/trendanalyse-cultuur-vrijetijd-wat-speelt-er-ruth-giebels

Urgentie ARTBASE Ede

Photo by © Rodolfo Cuadros on Unsplash

Photo by © Brigitta Schneiter on Unsplash

Photo by © Gerd Altmann via Pixabay

5. Cross-overs

6. Lokale storytelling

7. Ontmoetingsplaatsen

Een duidelijke trend zijn cross-overs
binnen de culturele sector. Een
theaterstuk met veel video en
beeldende kunst erin verwerkt? Een
tentoonstelling met muziek? Een
schilderij in 3D? Er zijn vele vormen
van cross-overs. Het actief opzoeken
en verkennen van andere
interessevelden mag steeds meer.
Escaperooms in een museum, yoga
op het toneel, mindfulness trainingen
in een concertzaal, met een
audioguide vol klassieke muziek
langs kunstwerken.

Verhalen, eigenlijk draait alles wat we
doen om het vertellen van verhalen in
alle verschillende vormen die je maar
kunt bedenken. Waarbij
authenticiteit centraal staat: blijf
dicht bij jezelf. Wat ook opvalt is
hoeveel steden bezig zijn met het
verhaal van hun stad. Vaak ingegeven
vanuit citymarketing, het zoeken
naar een onderscheidend element
van hun stad om zich in de kijker te
spelen voor toeristen en bezoekers
uit de eigen regio. Vaak zijn dit
verhalen waarin het verleden ook een
rol speelt.

Culturele instellingen dienen steeds
vaker als ontmoetingsplaats voor de
community, waarbij de museum
collectie sociale interactie tussen de
bezoekers uitlokt. Dit bevordert de
sociale cohesie en het welzijn van de
gemeenschap. Bezoekers hebben het
idee echt onderdeel te worden van
het museum. Op die manier
veranderen musea in plekken van
inspiratie en gastvrijheid waar
samendoen en de community

Urgentie ARTBASE Ede:
Multimediaal gecombineerd
met tastbaar / hands-on

Urgentie ARTBASE Ede
Persoonlijke verhaal van HKM
Verbinding met verhaal van Ede

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

centraal staan.

Urgentie ARTBASE Ede:
Lokale input &
publieksparticipatie
ARTBASE Ede als
ontmoetingsplek

2021 All rights reserved
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8. Kunst & innovatie
Een combinatie van kunst en
(technologische) innovatie wordt
steeds belangrijker: robotica,
gaming, biotechnologie, cognitieve
wetenschappen. Kunstzinnige
beoefenaars daarvan nemen
technologische ontwikkelingen mee
in hun werk, maar ook andersom, de
kunsten stellen ook de vragen aan de
technologie. Hoe ver moeten we
gaan? Kunstenaars zijn ook
onderzoekers, die vanuit hun intuïtie
en hun nieuwsgierigheid reageren.

Urgentie ARTBASE Ede
Innovatieve technologie
Multimediale, ruimtelijke
documentaire
Page
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9. Kwaliteit boven kwantiteit
Een high quality experience betekent
dat bezoekers zich welkom voelen.
Focus op iedere individuele bezoeker
en ‘customized’ ervaringen met 1op-1 menselijke interactie. Diepere
connectie, meer betekenis. Op deze
manier wil de bezoeker, vooral de
lokale bezoeker, opnieuw en
opnieuw terugkomen. Zorg er voor
dat je je lokale community betrekt.

Urgentie ARTBASE Ede:
Workshops met interactie
Combinatie lokaal &
internationaal

2. Strategie ARTBASE Ede

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

Foto: © Kröller-Müller Museum

2.1 Visie & doelstellingen
2.2 Doelgroepen
2.3 Positionering: identiteit

2021 All rights reserved
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2. Strategie

2.1 Visie & doelstellingen

Doelstellingen ARTBASE Ede
verbinding naar het verhaal van Ede en omgeving

culturele hart van WFC-gebied

creatief

het levensverhaal van Helene Kröller-Müller

liefde voor kunst

interactief

spectaculair

multimediaal

jong en oud

kwalitatief hoogwaardig

(inter)nationale uitstraling

breed hedendaags publiek

vorm volgt inhoud

diepgaand & persoonlijk

innovatieve audiovisuele technieken

modern

lokale verbinding & samenwerking

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

2021 All rights reserved

www.northernlight.nl

Page

17

2. Strategie

2.1 Visie & doelstellingen

ARTBASE Ede (werktitel)

een ervaring over Helene Kröller-Müller, kunst en
bezieling

Helene Kröller-Müller
Binnen ARTBASE Ede neemt het levensverhaal van Helene Kröller-Müller een centrale plaats in.
Gedreven door een zoektocht naar zingeving, heeft deze culturele influencer avant la lettre een
onuitwisbare indruk achtergelaten op de moderne kunst en de natuur en cultuur van de Veluwe. Vanuit
het gedachtegoed ‘Spiritus et Materia unum’ (geest en materie zijn één) bracht zij, samen met haar man
Anton, een verzameling van ‘bezielde’ kunst bijeen. In de collectie neemt het werk van Van Gogh een
centrale plek in: met bijna 90 schilderijen van de schilder, is het de op één na grootste Van Gogh
collectie ter wereld.

Een high tech
multimediaal
museum voor een
breed hedendaags
publiek

Innerlijke drijfveren en bezieling
Verzamelen en vormgeven aan onze bezieling en drijfveren zoals Helene, doen we nog steeds op allerlei
manieren - al hebben kunstobjecten veelal plaats gemaakt voor sneakers en tattoos, en worden
museummuren vervangen door facebook walls en instagram feeds. ARTBASE Ede vertelt daarom ook
de verhalen van hedendaagse, jonge bezielde kunstenaars en verzamelaars. Geheel in het
gedachtegoed van Helene, krijgen zij in ARTBASE Ede een podium om te laten zien wat hén drijft en
bezielt.

This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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Bevat foto’s: © Kröller-Müller Museum

ARTBASE Ede is een unieke multimediale vertelling over kunst in het algemeen, die van Helene KröllerMüller in het bijzonder. De drijfveren en bezieling van kunstenaars en verzamelaars vormen de rode
draad en nodigen je uit om op je eigen leefwereld te reflecteren.

2. Strategie

2.2 Doelgroepen

Gezinnen met kinderen 10+

Doelgroepen
Het doel van ARTBASE Ede is aan te sluiten
bij een breed hedendaags publiek. Naast de
volwassen museumbezoeker nieuwe
inzichten laten opdoen, wil ARTBASE Ede
ook de jongere generatie betrekken en
inspireren.
Daarom is voor ARTBASE Ede een brede
doelgroep gedefinieerd in 3 hoofdcategorieën en
2 extra categorieën. Hierbij is rekening gehouden
met:
• Ligging naast station Ede-Wageningen met
(inter)nationale verbinding
•

•

•
•

Positionering naast World Food Center
Experience, dat gezinnen met kinderen van 8-12
jaar als doelgroep heeft
Situering binnen WFC-gebied als levendig
woon- en werkgebied
Synergie met Kröller-Müller Museum
Functie als toegangspoort tot de Veluwe

ARTBASE Ede is een aantrekkelijke ervaring voor ouders met kinderen van 10+ jaar. De multimediale ruimtes, de
‘popular culture’ insteek van de wisselexpositie en ruimte voor familie activiteiten in de epiloog bieden voldoende
kansen tot aansluiting op deze doelgroep. Gezinnen die ARTBASE Ede bezoeken zullen vooral afkomstig zijn uit de
lokale omgeving en bezoeken ARTBASE Ede los of in combinatie met een wandeling op de Veluwe.
Photo by © Allen Taylor on Unsplash

De (inter)nationale cultuurliefhebber 50+ jr.

Photo by © Esther Ann on Unsplash

De (inter)nationale toeristische bezoeker 25-40 jr.

Photo by © Priscilla Du Preez on Unsplash

Als toegangspoort tot de Veluwe, gelegen direct naast de ingang van het station Ede Wageningen, is ARTBASE Ede
aantrekkelijk als eerste landingsplek voor deze (inter)nationale toeristische bezoekers. Deze doelgroep is bezig met
zelfontwikkeling en ontplooiing en zal zich erkend voelen in het thema van drijfveren en bezieling. Ook het
multimediale, high tech karakter van ARTBASE Ede sluit aan bij deze groep.

Extra doelgroep: Schoolklassen

Photo by © Anna Samoylova on Unsplash

Daarbij is ook gekeken naar:
• De doelgroep-segmentatie voor recreatie en
toerisme in Ede en op de Veluwe
• Het onderzoek naar kansen voor dagrecreatie
Ede uit 2019 (zie 1.4 ’Bezoekerspotentieel’)

Schoolgroepen zijn een interessante doelgroep voor het creëren van lokaal draagvlak, omdat zij na bezoek met school
hun ouders kunnen enthousiasmeren. Voor ARTBASE Ede denken wij vooral aan schoolgroepen uit de bovenbouw van
het primair onderwijs (doorgaans uit de wijde regio) en het voortgezet onderwijs. Een bezoek aan ARTBASE Ede is voor
hen een leuke manier om in aanraking te komen met cultuur en te ontdekken hoe cool een museum kan zijn.

Extra doelgroep: Zakelijke bezoeker

Photo by © August de Richelieu from Pexels

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

Deze doelgroep is over het algemeen ouder (50+) en bezoekt Nederland of de Veluwe voor een paar dagen. De
cultuurminnende bezoeker is geïnteresseerd in historie, architectuur, natuur en kunst, en is op de hoogte van de
belangrijke kunsttentoonstellingen. De cultuurliefhebber bezoekt ARTBASE Ede vanuit nieuwsgierigheid naar het
levensverhaal van Helene Kröller-Müller en interesse voor Van Gogh. Deze bezoeker combineert ARTBASE Ede
hoogstwaarschijnlijk met een wandeling of fietstocht over de Veluwe, eventueel als verdiepende ervaring op een bezoek
aan het Kröller-Müller Museum.

2021 All rights reserved

De zakelijke doelgroep (B2B) kan aanvulling op volume en mogelijkheid voor extra omzet bieden. Het zal hierbij vooral
gaan om lokale bedrijven, bureaus en professionals, werkend in het WFC-gebied en de regio. Een belangrijke groep
hierbinnen zijn internationale zakengasten die een bezoek aan de WFC Experience of Wageningen University &
Research brengen. Zij kunnen binnen ARTBASE Ede meerdere ruimtes huren voor speciale (business) events, recepties,
private dining, horeca en andere evenementen. Ook leent de epiloog zich voor teambuilding activiteiten en workshops.
www.northernlight.nl
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2. Strategie

2.2 Doelgroepen

Communicatie
doelgroep

Jongvolwassenen 15-25 jr.
Jongvolwassenen (grofweg tussen de 15 en 25 jaar) worden ook wel generatie Z genoemd, oftewel Gen Z.

Photo by © Godisable Jacob from Pexels

Naast de benoemde bezoekersdoelgroepen,
onderscheiden wij ook een communicatiedoelgroep. Het doel van het hanteren van
een communicatiedoelgroep is dat
marketing en communicatie uitingen
ontwikkeld worden met deze doelgroep in
het achterhoofd, maar daarnaast
aansprekend blijft voor andere
doelgroepen.

Deze Gen Z is de meest diverse generatie tot op heden. Ze zijn 'globaal' georiënteerd: ze hebben meer
gemeen met leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld dan met oudere generaties in hun eigen
woonplaats. Het is de eerste generatie die zich geen leven voor het internet kan herinneren. Ze hebben geen
posters van popsterren boven hun bed hangen, maar volgen influencers op social media. Net als de hun
voorgaande generatie – de Millennials – is Gen Z meer bereid om geld uit te geven aan ervaringen dan aan
spullen. Bezit wordt minder relevant: waarom zou je een dure auto kopen als je deze ook af en toe kan
huren?
De Generatie Z is optimistisch, in die zin dat zij geloven in oplossingen. En die oplossingen zoeken zij zelf –
online – wel bij elkaar. Deze generatie organiseert zich vooral ook online. Het is een generatie van
wereldverbeteraars: ze zien hoe hun voorgaande generatie de fout in zijn gegaan en willen het zelf beter
doen. Generatie Z wil van alles en iedereen leren. Ook van oudere generaties.
Gen Z is bezig met zingeving. Vooral de vraag ‘wat wil ik?’ komt bij deze generatie veel terug. Ze willen
zoveel mogelijk uit het leven halen en het leven ‘ten volste’ leven, waarbij ze streng zijn voor zichzelf en grote
verwachtingen hebben van zichzelf én hun toekomst.

De communicatiedoelgroep is gekozen op basis
van de aspiratie en identiteit van ARTBASE Ede
als high tech multimediaal museum waar ‘hip &
high culture’ samenkomen. Deze doelgroep
representeert een hip publiek van
jongvolwassenen tussen de 15 en 25 jaar, dat over
het algemeen hoge eisen stelt aan beleving en
communicatie. Het is een over het algemeen
moeilijk te bereiken groep en daarom passend bij
de hoge ambities van ARTBASE Ede.

Bron:
https://www.blueyard.nl/wp-content/uploads/2019/02/Bijlage-Trends-en-Ontwikkelingen.pdf
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2. Strategie

2.2 Doelgroepen
Cultuurliefhebber

Gezin met kinderen 10+
“Samen met mijn
kinderen en man heb ik
veel mooie, nieuwe
herinneringen gemaakt.
Er was voor het hele gezin
iets te doen!’’

Photo by © Allen Taylor on Unsplash

“Ik kwam hier vanuit mijn
fascinatie voor Van Gogh, en ik
werd verrast en gegrepen door
het intrigerende verhaal van
Helene Kröller-Müller. Maar
ook interessant om in de
wisselexpo de verzameling
van die jonge verzamelaar te
zien.’’

Photo by © Esther Ann on Unsplash

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

Scholier
Toeristische bezoeker
“Wow, ik werd echt
meegenomen in de
beleving! Op sommige
momenten kon ik Helene’s
emoties zelfs in mijn eigen
lijf voelen.’’

Photo by © Priscilla Du Preez on Unsplash

2021 All rights reserved

Zakelijke bezoeker

“Normaal vind ik een
museum een beetje saai,
maar ARTBASE Ede was echt
cool met al dat licht en die
kleuren! En ik had niet
verwacht een sneaker
verzameling te gaan zien.’’

Photo by © Anna Samoylova on Unsplash

www.northernlight.nl

“Wij hebben onze meeting
in ARTBASE Ede gehouden,
wat een inspirerende plek!
Mooi ook om lokale
initiatieven terug te zien bij
de Verzamelwand en het
museumcafé.’’

Photo by © August de Richelieu from Pexels
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Jongvolwassene
“Ik vond ARTBASE Ede
supertof! Het voelde alsof ik
in een film zat, met al die
projecties en lichteffecten.
Ik wist niet dat je zoiets in
Nederland had.’’

Photo by © Godisable Jacob from Pexels

2. Strategie

2.3 Positionering: identiteit

Positionering: identiteit
Lokaal onderwerp van (inter)nationale allure
De kern van ARTBASE Ede is een lokaal onderwerp van internationale allure: het verhaal over de bezieling en innerlijke drijfveren van Helene
Kröller-Müller, één van ’s werelds bekendste verzamelaars. Samen met haar man Anton bracht zij een kunstverzameling bijeen die van
enorme betekenis is geweest voor de moderne kunst in Nederland. Door velen wordt Helene zelfs gezien als de ‘ontdekker’ van Van Gogh, de
op één na meest op Google gezochte kunstenaar ter wereld. Het Kröller-Müller Museum, waar de verzameling van Helene en Anton
gehuisvest is, trekt jaarlijks 400.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.

Culturele beleving
van wereldkwaliteit
met lokale
aantrekkingskracht

Ede als trekpleister voor (inter)nationale bezoekers
In ARTBASE Ede zullen deze internationaal aansprekende merken - Van Gogh, het Kröller-Müller Museum, de Veluwe - een prominente plek
krijgen zodat de toeristische (dag)bezoeker die het verhaal van Helene wellicht niet kent, wel getrokken worden. Gelegen pal naast het
nieuwe station Ede-Wageningen en aan de rand van de Veluwe, heeft ARTBASE Ede dan ook de potentie om van Ede een trekpleister voor
zowel nationale als internationale bezoekers te maken.
Wereldkwaliteit met lokale aantrekkingskracht
De hoofdtentoonstelling over HKM in ARTBASE Ede wordt Nederland’s eerste immersieve (‘onderdompelende’), multimediale ervaring van
een kunstzinnig, persoonlijk levensverhaal. Daarmee sluit het qua ambitieniveau aan bij grote internationale multimediale belevingen op
bijzondere plekken als L’Atelier des Lumières in Parijs en Teamlab Borderless in Tokyo. Tegelijkertijd is ARTBASE Ede aansprekend voor
lokale en regionale bewoners doordat kunstenaars, verzamelaars en culturele initiatieven uit de omgeving hier een podium krijgen.
Hip & high culture
De multimediale hoofdtentoonstelling van ARTBASE Ede wordt gecombineerd met exposities van (inter)nationaal aansprekende jonge
kunstenaars en verzamelaars en high tech interactieve installaties. Hierdoor ontstaat een mix van ‘hip & high culture’, die zowel jong
volwassenen als de meer reguliere museumbezoekers zal aanspreken. Tot die laatste groep behoren ook de bezoekers van het Kröller-Müller
Museum: voor hen zal ARTBASE Ede een verdiepende beleving zijn van het verhaal van HKM, met tegelijkertijd een duidelijk onderscheidend
modern en eigen karakter.

This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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Teamlab, Tokyo © Macau Photo Agency on Unsplash

L’Atelier des Lumières, Parijs - photo © Caroline Léna Becker

This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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1.Introductie

2.5.2 HKM hoofdtentoonstelling

3. Concept ARTBASE Ede

This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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3.1 Overall concept & verhaallijn

Bevat foto’s: © Kröller-Müller Museum

3. Concept

3.1 Overall concept & verhaallijn
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3. Concept

3.1 Overall concept & verhaallijn

Overall concept: ARTBASE Ede (werktitel)
een ervaring over Helene Kröller-Müller, kunst en bezieling

ARTBASE Ede neemt je mee op een multi-sensorische, diepgaande reis. Bij binnenkomst word je in de proloog door ‘poorten van bezieling’
meegenomen in het thema van drijfveren en bezieling. Ontdek wat wereldberoemde kunstenaars en verzamelaars bezielde. Hier krijg je een
klein interactief item, bijvoorbeeld een berkenblokje, als uitnodiging om met ons op persoonlijke ontdekkingstocht te gaan.
Na de proloog stap je in de multimediale ervaring over Helene Kröller-Müller: HKM 360. Verken in 2 multimediale ruimtes het levensverhaal
en de drijfveren van Helene die samen met haar man Anton kunst en natuur samenbracht op de Veluwe. En ervaar aan de hand van de
schilderijen van Van Gogh Helene’s ‘bezielde beleving’ van kunst en natuur zélf. Als een ruimtelijke documentaire bevindt het verhaal zich
overal 360º om je heen. Stap in de tijdsgeest van toen en leer Helene kennen als powervrouw met licht- en schaduwkanten - en bovenal een
ongekend doorzettingsvermogen. Een levensverhaal in tijd en ruimte geplaatst, met tegelijkertijd aansprekende persoonlijke, menselijke
thema’s en vraagstukken.

In de wisselexpositie staat ieder jaar een andere bijzondere en inspirerende verzameling centraal van een bezielde gastconservator/
verzamelaar. Van sneakers tot body art: speelse, indrukwekkende, niet voor de hand liggende verzamelingen die verrassen en verwonderen.
In het epiloog kunnen je aan de hand van interactieve installaties en zelftests je eigen drijfveren gaan verkennen. Ook is hier ruimte voor
creatieve, digitale workshops. Leer jezelf beter kennen in interactie d.m.v. licht en geluid. En vertel ons… welke drijfveer past bij jou?
Bezoek tot slot museumcafé ARTBASE en de shop en laat je inspireren door de passie en bezieling van lokale smaakmakers.

This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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Photo by Kelvin Magtalas on Unsplash

Een transitie gang, waarin een spel tussen daglicht en kleur je terug brengt naar het nu, leidt je naar de actuele expositie. Hier kom je tot
verstilling in het ‘landschap van reflectie’, een epische kunstinstallatie geïnspireerd op de Veluwe van een hedendaagse (inter)nationale
kunstenaar. Organische vormen en materialen om in te reflecteren, ontdekken en verdwalen. In diezelfde ruimte ontdek je bij de levendige
Verzamelwand lokale en regionale kunstenaars, verzamelaars en musea. In deze ‘vensters van de ziel’ nemen zij je mee in de bezielde
verhalen achter hun collectie, werk of verzameling.

3. Concept

3.1 Overall concept & verhaallijn

Verhaallijn
1

2

3

4
5

3
4

6
Proloog
De poorten van bezieling

5

HKM360: Multimedia ruimte 1
De vier drijfveren van Helene

6

HKM360: Multimedia ruimte 2
Helene’s bezielde nalatenschap

7

Transitie gang
Naar het nu
Spel met kleuren & licht

8

2

8
7

9

8

9

Referentie beeld:
© Photo by Marta Dzedyshko from Pexels

Actuele expositie
Landschap van reflectie
Epische kunstinstallatie
Vensters van de ziel
Verzamelwand met wisselende
lokale en regionale input

Wisselexpositie
Bezielde verzamelaars van nu:
sneakers, body art en andere
moderne verzamelingen

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

Epiloog
Wat zijn jouw drijfveren?
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Museumcafé ARTBASE & winkel
Lokale smaakmakers
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3. Concept

3.1 Overall concept & verhaallijn

HOOFDTHEMA’S

ONDERDELEN TITEL

Inhoudelijke aanpak & thema’s
ARTBASE Ede: een ervaring over Helene Kröller-Müller, kunst en bezieling
Proloog

Hoofdtentoonstelling

Lokale reflectie

Bezielde verzamelaars

Wat zijn jouw drijfveren?

van nu

•

Persoonlijke ontdekkingstocht

•

Lokale culinaire of culturele ondernemers

•

Interactieve installaties

•

Lokale producten

•

Licht en geluid

•

Proeverijen & speciale menu’s

•

Creatieve/digitale workshops

•

Lokale kunstenaars (-collectieven)

•

DIY producten, souvenirs & boeken

HKM 360

bezieling

•

Levensverhaal van Helene Kröller-Müller

•

Multimediaal & multizintuiglijk

•

Ruimtelijke documentaire

•

Lokale /regionale kunstenaars,

•

Beleving van bezielde kunst

•

verzamelaars of cultuur, historie of

•

Van Gogh

•

De Veluwe

Introductie op thema drijfveren
& bezieling

•

Lineaire ervaring van licht naar donker

•

Introductie 8 drijfveren

•

Berkenblokje of ander klein interactief

Per kwartaal of halfjaar wisselende
Verzamelwand met 12 of 24 vakken

•

Persoonlijke verhalen & drijfveren

•

Episch kunstwerk door internationaal

•

Epiloog

Jaarlijks wisselende expositie van
verzamelaar/gastconservator

•

Bijzondere, hedendaagse, opvallende
verzamelingen

•

Lokale smaakmakers

Persoonlijke verhalen & drijfveren

aansprekende kunstenaar

ontdekkingstocht

Introductie
ruimte

•

erfgoed partners

item als uitnodiging voor persoonlijke

ELEMENTEN

Wisselende
expositieruimte
Wisselexpositie

De poorten van
•

Museumcafé ARTBASE & winkel

Wisselende
expositieruimte
Actuele expositie
(incl. transitie gang)

•

Multimediale
ruimte 1

Multimediale
ruimte 2

Geïnspireerd door de Veluwe

Transitie gang

Epische
kunstinstallatie

Interactieve
installaties

Verzameling
gastconservator

Verzamelwand

Workshop
gedeelte

Café

Terras

Serre

Binnentuin

Winkel
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3. Concept

3.1 Overall concept & verhaallijn

Verhaallijn
hoofdtentoonstelling
HKM 360

een diepgaande multimediale
reis waarin je HKM leert
kennen als nooit tevoren
Multimedia ruimte 1: de 4 drijfveren van Helene
Je stapt de hoofdruimte binnen. Audiovisuele effecten nemen
je mee terug naar de 19e eeuw: de tijd van Helene KröllerMüller. Om je heen projecties van foto’s en dagboek-/
briefcitaten, videomateriaal, animaties en de stem van Helene:
ze nemen je mee in een multimediale reis over Helene’s leven.
Deze reis begint met een centrale, lineaire vertelling van
Helene’s leven, van haar kindertijd in Duitsland tot aan haar
overlijden in 1939 in Otterlo, gemeente Ede. Van een tijd waarin
zij zich onbegrepen voelde en worstelde met religieuze
vraagstukken, tot later in haar leven waarin zij in het
verzamelen van bezielde kunst en het oprichten van haar
museum het hogere doel van haar leven had gevonden. Je leert
Helene kennen als een powervrouw met licht- en
schaduwkanten. Bovenal raak je geïnspireerd door Helene’s
ongekende doorzettingsvermogen.
This document is for internal use only. Contains images from third parties.

Na de centrale ervaring kun je in de vier themagebieden,
Helene’s vier belangrijkste drijfveren - liefde, idealisme,
identiteit en zingeving - verder verkennen en ontdek je hoe
deze een rol hebben gespeeld in haar leven. Elke drijfveer
wordt gesymboliseerd door een ‘persoonlijk’ object van
Helene dat in deze ruimte fysiek wordt tentoongesteld.
Daarnaast zijn er op verschillende plekken in de zaal
interactieve belevingsplekken, met audio en videopunten.
Hier kan de bezoeker zich verder verdiepen in het verhaal
van Helene.
Multimedia ruimte 2: Helene’s bezielde nalatenschap
In de tweede multimediale ruimte beleeft de bezoeker een
multi-sensorische reis. Hier komen, in het gedachtegoed
van Helene, kunst en natuur samen. Helene geloofde
immers dat je natuur - haar rust, sereniteit en grootsheid nodig hebt om je te kunnen verliezen in de kunst. In deze
ruimte kun je die ‘bezielde beleving’ van kunst en natuur
zélf ervaren.
Je stapt een donkere, mysterieuze ruimte in met
berkenbomen en multimediale projecties op de wanden. De
grond is zacht onder je voeten, je voelt een briesje langs je
huid. Je ruikt de heide en hoort nachtgeluiden. Je bent op de
Veluwe in het holst van de nacht.
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Op de berkenstammen worden Helene’s favoriete werken
van Van Gogh geprojecteerd, die Helene beschouwde als
de ‘alfa en omega van moderne kunst’ en zijn werk als
kern van haar collectie.
Op intieme wijze vertelt Helene je in haar eigen woorden
over haar bezielde beleving van kunst, en Van Gogh in het
bijzonder. In projecties van brieven van Van Gogh, ontdek
je meer over de diepere drijfveren achter de werken van
deze meesterschilder.
Je kunt gaan zitten op de vloer of rondlopen, tussen de
werken door. Het voelt alsof je er onderdeel van wordt. Je
geest gaat op in de omgeving.
De beelden van de schilderijen verdwijnen. Het wordt licht.
De nachtgeluiden veranderen in daggeluiden. Je hoort
vogels en leven. Een zonsopkomst boven de Veluwe en de
geur van morgendauw brengen je terug naar het hier en
nu.

Uit de concept test:
‘’De multimedia ruimtes over
HKM zien er spectaculair uit. Ik
ben zeer nieuwsgierig!”

3.2 Bezoekerservaring

Bevat foto’s: © Kröller-Müller Museum

3. Concept

3.2 Bezoekerservaring ARTBASE Ede
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Lokale reflectie
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Lokale smaakmakers
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3.2 Bezoekerservaring

Multimedia ruimtes HKM360 (werktitel)

© Macau Photo Agency on Unsplash

Overal om je heen
Alle muren en vloeren zijn
geprojecteerd. Een immersive
ruimtelijke documentaire die je
meeneemt in de leefwereld van
Helene.

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

© Sebastian Kurpiel on Unsplash

© Kröller-Müller Museum

Persoonlijke
ontdekkingstocht
Ontdek meerdere lagen van het
verhaal - en je eigen drijfveren door interactieve punten en
verkenmomenten.

2021 All rights reserved

© Kelvin Magtalas on Unsplash

© Photo by Felix Mittermeier from Pexels

Verhalend & lineair

Licht & donker

Kunst & natuur

Helene’s levensverhaal wordt
verteld als een verkenning van
haar innerlijke drijfveren.
Geplaatst in tijd en ruimte,
waarbij de bezoeker wordt
meegenomen in de geschiedenis
van de Veluwe en omgeving.

Visuele licht- en donker effecten
representeren Helene’s drijfveren
en haar licht- en schaduwkanten.

Kunst en natuur samen in het
gedachtegoed van Helene:
Spiritus et Materia unum.
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3.2 Bezoekerservaring - 3.2.0 Entree en ontvangstruimte

Entree en ontvangstruimte
De entree van het museum

De bezoeker komt binnen in ARTBASE Ede via de entreehal.
Hier wordt hij/zij ontvangen door een host, die de tickets scant
en uitleg geeft over de beleving. Een warme, persoonlijke
benadering is hierbij erg van belang. De entreehal is een
vriendelijke en gastvrije ruimte in sfeer en vormgeving.
De museumwinkel
De entreehal wordt gecombineerd met de museumwinkel. De
bezoeker komt hier na afloop, na het nuttigen van een drankje
of hapje, terug om rustig rond te neuzen in souvenirs, boeken
en creatieve Do It Yourself producten.
De museumwinkel is ook van buiten af te zien en vrij
toegankelijk, zodat ook passanten zonder museumticket even
binnen kunnen komen om een leuk en uniek item/cadeautje te
kopen.

This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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3.2 Bezoekerservaring - 3.2.1 Proloog

Proloog

De poorten van bezieling
Bij binnenkomst word je in de proloog meegenomen in het thema van drijfveren en
bezieling. Hier maak je een transitie van licht naar donker in een lineaire ervaring
langs de ‘poorten van bezieling’.
Drijfveren met licht- en schaduwkanten
Aan de hand van quotes en persoonlijke verhalen van bekende kunstenaars en
verzamelaars, vertelt iedere poort over een andere drijfveer. Hiervoor zijn 8 centrale
drijfveren geselecteerd: liefde, identiteit, schoonheid, idealisme, nieuwsgierigheid,
onafhankelijkheid, verbinding en zingeving. De 8 schaduwzijden van deze drijfveren
zijn te verkennen op de achterzijde van elke poort. Dit zijn wraak, status, hebzucht,
macht, lust, kuddegedrag, afgunst en angst.

liefde - wraak
identiteit - status
schoonheid - hebzucht
idealisme - macht
nieuwsgierigheid - lust
onafhankelijkheid - kuddegedrag
verbinding - afgunst
zingeving - angst

Persoonlijke uitnodiging
Nadat je alle poorten door bent gegaan, neem je een berkenblokje. Dit is een
magnetische tag waarmee de bezoeker in de verschillende zalen interactieve
verdiepingspunten kan activeren. In de epiloog gebruikt de bezoeker het blokje
uiteindelijk om de eigen drijfveren te verkennen.
Het berkenblokje dient als ‘fysieke reminder' aan het thema van drijfveren dat als
rode draad door de ervaring van ARTBASE Ede heen loopt en biedt de mogelijkheid
om in later stadium meer functionaliteit aan de tag te verbinden.

Proloog

Berkenblokje

This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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Sprint 2

Work in progress
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3.2 Bezoekerservaring - 3.2.2 Multimedia ruimte 1

Multimedia ruimte 1
HKM 360
De vier drijfveren van Helene
Je stapt de hoofdruimte binnen. Audiovisuele effecten nemen je
mee terug naar de 19e eeuw: de tijd van Helene Kröller-Müller. Om
je heen projecties van foto’s en dagboek-/briefcitaten,
videomateriaal, animaties en de stem van Helene: ze nemen je mee
in een multimediale reis over Helene’s leven.

Multimedia ruimte 1

Lineaire vertelling van levensverhaal
Deze reis begint met een centrale, lineaire vertelling van Helene’s
leven, van haar kindertijd in Duitsland tot aan haar overlijden in
1939 in Otterlo, gemeente Ede. Van een tijd waarin zij zich
onbegrepen voelde en worstelde met religieuze vraagstukken, tot
later in haar leven waarin zij in het verzamelen van bezielde kunst
en het oprichten van haar museum het hogere doel van haar leven
had gevonden. Je leert Helene kennen als een powervrouw met
licht- en schaduwkanten. Bovenal raak je geïnspireerd door
Helene’s ongekende doorzettingsvermogen.
Interactieve verdiepingspunten
Op verschillende plekken in de zaal zijn interactieve belevingsplekken, met audio en videopunten, die geactiveerd worden met het
berkenblokje als magnetische tag. Hier kan de bezoeker zich
verder verdiepen in het verhaal van Helene.
This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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3.2 Bezoekerservaring - 3.2.2 Multimedia ruimte 1

2. Multimedia ruimte 1 HKM 360 De vier drijfveren van Helene
De vier drijfveren van Helene
Na de centrale ervaring kun je in de vier
themagebieden, Helene’s vier belangrijkste
drijfveren - liefde, idealisme, identiteit en
zingeving - verder verkennen en ontdek je hoe
deze een rol hebben gespeeld in haar leven.
Deze vier drijfveren zijn bepaald in overleg
met Eva Rovers, biografe van Helene KröllerMûller.
Hiernaast zijn aangegeven welke momenten
in Helene’s leven onder welke drijfveer
zouden kunnen vallen. Uiteraard zal dit in een
later stadium verder uitgewerkt worden.
Fysiek object als symbool
Elke drijfveer wordt gesymboliseerd door een
‘persoonlijk’ object van Helene dat in deze
ruimte fysiek wordt tentoongesteld. Welke
objecten dat kunnen zijn, moet in overleg met
het museum worden bepaald en er zal een
officiële bruikleen procedure moeten worden
gevolgd. De hiernaast genoemde objecten zijn
suggesties.

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

Identiteit

Zingeving

Idealisme

Liefde

Schrijfboudoir

Beeldje van Spinoza

Maquette Museumhuis

Brief aan Sam van Deventer

Zoeken naar identiteit d.m.v.

•

Spinoza

•

Verzamelaar van de toekomst

verzamelen

•

Spiritualiteit

•

Realisatie Museumhuis als

•

Rol als koopmansvrouw

•

Verzameling van ‘bezielde kunst’

•

Positie als vrouw in de tijdsgeest van

•

Diepe connectie met Van Gogh

toen

•

•

Identiteit als immigrant

•

•

Duitse nationaliteit

•

Brieven schrijven om vorm te geven

•

jeugd
•

Moederschap

•

Leergierigheid in jeugd

•

Huwelijk met Anton

Samensmelting kunst en natuur

•

Relatie met kinderen

•

Zielsverwantschap met Sam van

Streven naar onsterfelijkheid d.m.v.

•

Symbolisme

Museumhuis

•

Oorlog: incl. interesse in

•

Liefde voor kunst: mecenaat

nationaalsocialisme

•

Liefde voor natuur

•

Architectuur

Mislukte samenwerkingen, o.a. met
Berlage

•
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Verpleegwerk tijdens WOI

Deventer

2. Concept

2.2 Hoofdtentoonstelling HKM 360

Hoofdruimte
Sprint 2
HKM 360 multimediale beleving Work in progress
Concept impressie
Je stapt de hoofdruimte binnen. Audiovisuele
effecten nemen je mee terug naar de 19e eeuw: de
tijd van Helene Kröller-Müller. Om je heen zie je
projecties van foto’s en dagboek-/briefcitaten,
videomateriaal, animaties: ze nemen je mee in een
multimediale reis over Helene’s leven. Je ruikt de 19e
eeuwse stad en later de Veluwse heide, je hoort de
stem van Helene om je heen.
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Sprint 2

Bevat foto’s: © Kröller-Müller Museum

Work in progress
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3.2 Bezoekerservaring- 3.2.3 Multimedia ruimte 2

Multimedia ruimte 2
HKM 360
Helene’s bezielde nalatenschap

Multimedia ruimte 2

In de tweede multimediale ruimte beleeft de bezoeker een multi-sensorische reis. Hier
komen, in navolging van het gedachtegoed van Helene, kunst en natuur samen. Helene
geloofde dat je natuur - haar rust, sereniteit en grootsheid - nodig hebt om je te kunnen
verliezen in de kunst. In deze ruimte kun je die ‘bezielde beleving’ van kunst en natuur
zélf ervaren.
Van Gogh
Je stapt een donkere, mysterieuze ruimte in met berkenbomen en multimediale
projecties op de wanden. De grond is zacht onder je voeten, je voelt een briesje langs je
huid. Je ruikt de heide en hoort nachtgeluiden. Je bent op de Veluwe in het holst van de
nacht.
Op de berkenstammen worden Helene’s favoriete werken van Van Gogh geprojecteerd,
die Helene beschouwde als de ‘alfa en omega van moderne kunst’ en zijn werk als kern
van haar collectie. Op intieme wijze vertelt Helene je in haar eigen woorden over haar
bezielde beleving van kunst, en Van Gogh in het bijzonder. In projecties van brieven
van Van Gogh, ontdek je meer over de diepere drijfveren achter de werken van deze
meesterschilder. Je kunt gaan zitten op de vloer of rondlopen, tussen de werken door.
Het voelt alsof je er onderdeel van wordt. Je geest gaat op in de omgeving.
De beelden van de schilderijen verdwijnen. Het wordt licht. De nachtgeluiden
veranderen in daggeluiden. Je hoort vogels en leven. Een zonsopkomst boven de
Veluwe en de geur van morgendauw brengen je terug naar het hier en nu.
This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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2.2 Hoofdtentoonstelling HKM 360

Epiloog

Sprint 2

Work in progress

Concept impressie

Het is zacht onder je voeten, je
ruikt de heide. De ruimte is
gevuld met berkenbomen.
Natuurgeluiden op de
achtergrond. Je bent op de
Veluwe.
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2. Concept

2.2 Hoofdtentoonstelling HKM 360

Epiloog

Sprint 2

Work in progress

Concept impressie

Op de bomen om je heen worden
Helene’s favoriete werken
geprojecteerd. Centraal staat het
werk van Van Gogh, die Helene
beschouwde als de ‘alfa en
omega van moderne kunst’ en
zijn werk als kern van haar
collectie.
Je kunt gaan zitten op de vloer of
rondlopen, tussen de werken
door. Het voelt alsof je er
onderdeel van wordt. Je geest
gaat op in de omgeving.
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2021 All rights reserved

www.northernlight.nl

Page

44

2. Concept

2.2 Hoofdtentoonstelling HKM 360

Epiloog

Sprint 2

Work in progress

Concept impressie

De beelden van de schilderijen
verdwijnen. Het wordt licht.
Langzaam word je teruggebracht
naar de Veluwe van nu.
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3.2 Bezoekerservaring - 3.2.4 Transitie gang

Transitie gang
Naar het nu
Spel met kleuren & licht
Transitie gang

Daglicht
Vanuit de multimediale beleving stap je de gang in. Hier brengt
het daglicht dat door de glazen wanden schijnt je terug naar
het hier en nu.
Kleurrijk schimmenspel
Het daglicht wordt door folies getransformeerd tot de kleuren
van de Veluwe. Een selfie-waardig fotomoment en een
spannend, kleurrijk schimmenspel voor voorbijgangers in de
binnentuin en buitenzijde van het pand.
Verzamelpunt
Ook is de gang de plek waar bezoekers die in groepen zijn
gekomen weer kunnen verzamelen, nadat zij elkaar wellicht
uit het oog verloren zijn tijdens de multimediale ervaring.
Vanaf hier kunnen zij dan gezamenlijk beginnen aan het
volgende gedeelte van ARTBASE Ede.

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

2021 All rights reserved

www.northernlight.nl

Page

46

2.2 Hoofdtentoonstelling HKM 360

Epiloog

Sprint 2

Work in progress

Concept impressie

De beelden van de schilderijen
verdwijnen. Het wordt licht.
Langzaam word je teruggebracht
naar de Veluwe van nu.

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

2021 All rights reserved

www.northernlight.nl

Page

47

1.Introductie
3.
Concept

1.1 Filosofie
3.2
Bezoekerservaring
& profiel

Actuele en wisselexpositie kernwaarden

=

© Photo by Malvestida Magazine on Unsplash

© Photo by Elly Fairytale from Pexels

© Photo by Ian Dooley on Unsplash

Liefde voor verzamelen

Daglicht & tastbaar

Persoonlijke verhalen

Podium voor bezielde
verzamelaars van nu, waarbij
niet alleen hun verzameling
centraal staat, maar ook het
verhaal erachter. Wat drijft hen?

De ruimtes zijn, in tegenstelling
tot de hoofdtentoonstelling, licht
en objecten kunnen van dichtbij
worden bekeken en aangeraakt

Aangevuld met persoonlijke
verhalen en quotes, waarin de
verzamelaar/gastconservator
vertelt wat hem/haar bezielde en
dreef.

This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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Lokaal, regionaal & (inter)
nationaal

Hedendaags &
laagdrempelig

Ieder jaar andere gepassioneerde en
bezielde (inter) nationale
verzamelaars. Daarbij regelmatige
wisselende input van lokale en
regionale kunstenaars en culturele
organisaties.

Het thema van drijfveren en
bezieling wordt in een
hedendaags daglicht gezet en op
een laagdrempelige manier
verkend.
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3.2 Bezoekerservaring - 3.2.5 Actuele expositie

Actuele expositie

Actuele expositie

Lokale reflectie
Geïnspireerd door de Veluwe en omgeving
Landschap van reflectie
Via de gang ben je terug gekomen in het hier en nu. De actuele expositie is een
moment van reflectie om bij jezelf te komen. Dit is het een podium voor een
epische kunstinstallatie van een hedendaagse, bezielde kunstenaar,
geïnspireerd op de Veluwe. In de trant van Jardin d’émail van kunstenaar Jean
Dubuffet, dat door de kunstenaar bedoeld was om ‘te mediteren over de
verhouding tussen kunst en natuur’, kan de bezoeker ook door het ‘Landschap
van reflectie’ lopen en ontdekken. Deze kunstinstallatie loopt door aan de
buitenzijde van het gebouw, door de muur heen, tot aan het terras. Hier trekt
het dus ook vanaf buiten de aandacht van passanten en terraszitters.
Bij een speciaal interactief verdiepingspunt naast de installatie, die de bezoeker
activeert met het berkenblokje, ontdekt men meer over het verhaal achter het
kunstwerk.
Dynamisch
Het kunstwerk zou als extra verdieping ‘dynamisch’ gemaakt kunnen worden
door middel van licht en kleurspel. Op deze manier kan het aangepast worden
aan het seizoen.
Internationale competitie
Om de kunstenaar te vinden die deze kunstinstallatie gaat maken, en om het
concept meteen op de kaart te zetten, zou een internationale competitie
georganiseerd kunnen worden. Een competitie voor jonge (bezielde)
kunstenaars, met de ambitieuze "Jardin d’émail 2.0” als insteek.
This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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3.2 Bezoekerservaring - 3.2.5 Actuele expositie

Actuele expositie

Uit de concept test:
‘’Heel natuurlijk van materiaal en fijne
afwisseling van licht, media en kleur.
Leuk dat je kunt kijken én doen!’’

Lokale reflectie
Geïnspireerd door de Veluwe en omgeving
Vensters van de ziel
De Verzamelwand is een inspirerende opstelling met 12 "vensters
van de ziel”. Bezoekers ontdekken hier bezielde en bijzondere
verhalen bij objecten, werken, of delen van een verzameling die te
maken hebben met Ede en omgeving.
Levendige installatie
Deze Verzamelwand biedt plek voor lokale musea, maar ook voor
individuele verzamelaars en kunstenaars uit de regio. Iedereen
kan meedoen. Iedere maand wisselen we minimaal 1 venster. De
Verzamelwand is een levendige en steeds wisselende installatie.
Bezield verhaal
Het bezielde verhaal wordt verteld door het museum of de
kunstenaar/verzamelaar zelf en is altijd gekoppeld aan 1 van de 16
licht- en schaduwdrijfveren die centraal staan in ARTBASE Ede
(zie 3.2.1 ’Proloog). Hiervoor zijn verschillende invalshoeken
mogelijk. Zo kan het bezielde verhaal vertellen over de
ontstaansgeschiedenis van het werk of de totstandkoming van de
getoonde collectie. Maar het kan ook gelinkt zijn aan de
historische betekenis van het object of geschreven zijn vanuit de
persoonlijke verbinding van bijvoorbeeld een conservator met het
werk.
This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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Vensters van de ziel

Drijfveer op klep
Verschillende maten en mogelijkheden
Er zijn verschillende soorten vakken met diverse maten.
Een vak kan zijn:

Nieuwsgierigheid
curiosity

•
•
•

een vitrine (bijvoorbeeld met objecten)
een schilderij
een display (met een korte video in een loop of
fototentoonstelling)

In totaal zijn er 12 vakken, bijv. 4 displays 4 schilderijen
en 4 vitrines.
Vitrine

Schilderij

Bezield verhaal op binnenkant klep
gefocust op de door museum of
kunstenaar/verzamelaar zelf
gekozen drijfveer

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

Display
Bezoeker scant
QR code voor
meer informatie,
bijv. link naar
website van
museum
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3.2 Bezoekerservaring -3.2.6 Wisselexpositie

Uit de concept test:
‘’Gekke verzamelingen lijkt me leuk.
Ik ben enorm geïnteresseerd in
contemporary art, dus ik hou hier van.’’

Wisselexpositie
Bezielde verzamelaars van nu
Ieder jaar een andere opvallende verzameling
Het verzamelen van nu
In de wisselexpositie staat ieder jaar een andere verzameling
centraal van een bezielde verzamelaar of een expositie samengesteld
door een gastconservator. Hier wordt het verzamelen, waar Helene
Kröller Müller om bekend staat, naar de huidige tijdsgeest gehaald.
De verzamelingen die worden tentoongesteld zijn opvallend,
inspirerend en afkomstig uit verschillende culturele velden, zoals
design, architectuur, (beeldende) kunst of mode.

Wissel expositie

Sneakers & body art
Speelse, indrukwekkende, niet voor de hand liggende verzamelingen
die verrassen en verwonderen. Sneakers, body art, video
kunstwerken, Chinese kunstschatten, biobased kunst geïnspireerd
door de natuur en andere vreemde verzameldriften.
Persoonlijke verhalen
De expositie wordt aangevuld met persoonlijke verhalen en quotes.
Hierin vertelt de gastconservator/verzamelaar aan de hand van één
of meerdere van de drijfveren uit de proloog, wat hem dreef bij het
verzamelen. Ook bij de wisselexpositie kan de bezoeker m.b.v. het
berkenblokje speciale verdiepingspunten activeren, om in audio en/
of video meer te ontdekken over de verzamelaar en zijn of haar
verzameling.
This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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3.2 Bezoekerservaring - 3.2.7 Epiloog

Epiloog

Uit de concept test:
‘’Ik kan op mezelf reflecteren, het is
interactief en het geeft emotionele
verbinding. Hou ik enorm van.’’

Wat zijn jouw drijfveren?
Verken je drijfveren in interactie met licht en geluid
Nadat je kennis hebt gemaakt met de bezieling en drijfveren van Helene KröllerMüller en andere kunstenaars en verzamelaars, kun je in de epiloog je eigen
drijfveren verkennen.
Interactieve, multi-sensorische installaties
Stap in één van de interactieve, multi-sensorische installaties, die jouw
hersengolven omzetten in licht en geluid en zo laten zien hoe je op verschillende
drijfveren reageert. Welke drijfveer past bij jou?
Boomstammen, of andere zitgelegenheden van natuurlijke materialen, in de
achterste helft van de epiloog bieden plaats voor bezoekers om op iPads
individuele, digitale zelftests af te nemen. Door persoonlijke vragen te
beantwoorden, kom je meer te weten over wat jou drijft en bezielt.

Epiloog

Drijfveren infographic
Wat zijn de drijfveren die voor de bezoekers het meest belangrijk zijn? Met het
berkenblokje dat je gekregen hebt bij de proloog, geef je bij de interactieve
Drijfveren infographic aan welke drijfveer het meest bij jou past.
Multifunctionele ruimte
De achterste helft (of zelfs 2/3e) van de ruimte is beschikbaar voor
groepsactiviteiten en workshops (max. 15 pers) of ander multifunctioneel gebruik.
Hierbij kan m.b.v. een flexibele room divider een workshopruimte binnen de
epiloog gecreëerd worden.
This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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3.2 Bezoekerservaring - 3.2.8 Museumcafé

Museumcafé ARTBASE

De inspirerende huiskamer van het
WFC-gebied, waar lokaal culinair
en creatief talent samenkomt.

Lokale smaakmakers
Culinaire en culturele ondernemers uit de regio
Terug in Ede
In museumcafé ARTBASE keert de bezoeker na voltooiing van het
bezoek als het ware ‘terug in Ede’. Het museumcafé bestaat uit vier
onderdelen: het café zelf, de serre, de binnentuin en een levendig
buitenterras. Aansluitend is ook de museumwinkel te vinden.
Lokale smaakmakers
In het museumcafé maak je kennis met ‘lokale smaakmakers’. Lokale
culinaire smaakmakers, lokale kunstenaars en een aanbod van lokale
producten: van appelgebak tot Veluwe-borrelplank, van cappuccino
tot Zuid-Veluwewijn.

Museumcafé
terras

Museumcafé
binnenin
Museumcafé
serre

Kwaliteit & creativiteit
Museumcafé ARTBASE straalt kwaliteit, gastvrijheid, creativiteit en
energie uit. Vanwege z’n ‘lokale karakter’ en mix aan take-away en
zitplekken zou het een brede doelgroep kunnen aanspreken. Niet
alleen de museumbezoeker geniet hier na zijn bezoek nog van een
Veluwse aspergesoep, maar ook de gezinnen van de omliggende
nieuwbouwwijken komen hier graag op een zaterdagmiddag
lunchen, waarna de kinderen gaan spelen in het Frisopark. En de
kantoormedewerker van één van de kantoren op het park haalt bij de
take-away regelmatig z’n favoriete broodje met Brandroodkaas.
This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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3.2 Bezoekerservaring - 3.2.8 Museumcafé

Sprint 3

Museumcafé ARTBASE
Lokale smaakmakers
Culinaire en culturele ondernemers uit de regio
Lokale culinaire ondernemers
Het café biedt een podium aan ondernemers uit Veluwe en de
regio met een culinaire passie. Een regelmatig wisselende
menukaart biedt gerechten vervaardigd met deze lokale
(streek)producten van deze ondernemers. In de selectie van
lokale smaakmakers staat culturele diversiteit voorop.
Lokale kunstenaars
Het museumcafé wordt verrijkt met werk van lokale
kunstenaars. Het laat zien hoe hedendaagste lokale
kunstenaars hun drijfveren tot uiting brengen in kunst.
Waarmee de bezoeker begrijpt dat kunst en cultuur nog altijd
een belangrijk onderdeel is van de identiteit van Ede en de
Veluwe. De kunstwerken zullen regelmatig wisselen en zijn
natuurlijk allemaal te koop!
Lokaal erfgoed
In het café zal de bezoeker op verschillende plekken in
aanraking komen met lokale, befaamde en markante
smaakmakers uit het verleden en recente verleden van Ede.
Maar we zullen ook iets vertellen over de plek - de kazerne zelf. Zodat bezoekers begrijpen waar ze zijn en welke verhalen
zich hier hebben afgespeeld. Ook de digitale tafel zoals deze
This document is for internal use only. Contains images from third parties.

door de lokale musea gezamenlijk ontwikkeld zijn om
informatie over hun aanbod te ontsluiten, kan hier een plek
krijgen.
Muziek
Musici via Akoesticum of ook lokale musici kunnen optreden
in het café of een lunchconcert verzorgen. Bij mooi weer biedt
het buitenterras ruimte voor grotere gezelschappen en
professionals. Een verrijking voor het museumcafé, een unieke
ervaring voor bezoekers en een mooie kans voor de musici van
Akoesticum, Ook is in dit kader samenwerking mogelijk met
de Edesche Concertzaal en/of Cultureel Café Dante, dat ‘een
podium wil bieden aan alle vormen van kunst- en
cultuuruitingen in of uit de directe omgeving van Ede’.
Proeverijen en speciale menu’s
In het museumcafé kunnen daarnaast ook proeverijen
plaatsvinden en speciale menu’s worden ontwikkeld in
samenwerking met regionale fooddesigners en chefkoks.
Hierbij kunnen bijvoorbeeld thema’s uit de
hoofdtentoonstelling (zoals ‘de tijd van Helene’) doorgetrokken
worden. Op deze manier kunnen het café en terras ook als
locatie dienen voor speciale gelegenheden en zakelijke events.

2021 All rights reserved
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3.2 Bezoekerservaring - 3.2.9 Museumwinkel

Sprint 3

Work in progress

Museumwinkel
Lokale smaakmakers
De entreehal wordt gecombineerd met de museumwinkel. Hier komt de
bezoeker na het nuttigen van een drankje of hapje, terug om rustig rond te
neuzen. Of om een kunstwerk te kopen uit het museumcafé.
Arty & creatief
De winkel van ARTBASE Ede biedt een breed ‘arty’ assortiment aan mooie
souvenirs, (kunst)ansichtkaarten en boeken over natuur, kunst, design,
architectuur, verzamelen, drijfveren, Helene Kröller-Müller en andere
onderwerpen die voorbij zijn gekomen in het museum. Ook vind je er
verrassende lokale producten: van een ‘bezield’ ARTBASE Ede T-shirt, tot
duurzaam speelgoed van Veluwe resthout.
Ook kan de bezoeker hier creatieve Do It Yourself producten kopen om
zelf thuis zelf aan de slag te gaan met bijvoorbeeld schilderen, verzamelen
en tekenen.

© Photo by Tania Miron on Unsplash

© Photo by Jonny Caspari on Unsplash

Museumwinkel

Bijzonder & regionaal aanbod
Omdat de museumwinkel ook toegankelijk is voor reguliere bezoekers,
moet hiermee rekening worden gehouden in het aanbod: dit moet zo
bijzonder zijn dat de Edenaar van buitenaf ook langskomt als hij/zij
bijvoorbeeld een speciaal cadeautje voor iemand zoekt.
Een interactief scherm in de winkel zou informatie kunnen bieden over
het regionale aanbod, zoals lokale fietsroutes, huurfietsen of een bezoek
aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe of het Kröller-Müller Museum.
© Photo by Sigmund on Unsplash

This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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3.2 Bezoekerservaring - 3.2.9 Museumwinkel & café doelgroepen

Museumwinkel & café Doelgroepen
Doelgroepen
De meeste musea en culturele bezoekerservaringen beschikken over een café en/of
restaurant en een museumwinkel. Voor ARTBASE Ede kiezen wij een horeca- en
winkelconcept dat het algemene concept verrijkt en versterkt, waardoor de
kwaliteitsbeleving voor bezoekers omhoog gaat.
Kansen en mogelijkheden
Bijkomend effect is dat een aantrekkelijk en goedlopend horeca- en winkelconcept ook
bezoekersgroepen naar ARTBASE Ede trekt die anders mogelijk niet zouden komen. Dit
biedt kansen en mogelijkheden om eigen inkomsten te generen, waardoor het een
belangrijk onderdeel kan zijn van de exploitatiebegroting.
Verschillende bezoekersstromen
Wij voorzien de volgende doelgroepen en bezoekersstromen voor het café en de
museumwinkel:
• Bezoekers ARTBASE Ede
• Bezoekers WFC-gebied, WFC Experience en Akoesticum
• Passanten (o.a. traffic van en naar Station Ede)
• Bewoners nieuwbouwwijken WFC-gebied & Enka
• Bezoekers van events (verhuur)
Mix voor breed publiek
Het café zal om alle doelgroepen te kunnen bedienen de juiste mix moeten bieden van een
aantrekkelijk en bijzonder interieur met zitplekken, terras en take-away mogelijkheden.
De winkel zal eveneens in het assortiment rekening moeten houden met een breed publiek
en uniek aanbod, waardoor bezoekers ook langskomen zonder museumbezoek.
This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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3.3 Plattegrond

Plattegrond
Dit is de voorkeursvariant van de
plattegrond. Belangrijke criteria en
uitgangspunten voor deze keuze van
plattegrond zijn:
•

Eigen entree

•

Zichtbaarheid vanaf de Appelplaats

•

Heldere circulaire flow

•

Serre die ruimte en geeft aan
volwaardig café en entree

•

Openbare toegankelijkheid van
museumwinkel en café

•

Verbinding tussen binnentuin en
museum café

•

Aantrekkelijke zichtbaarheid
lichtsluis/transitie gang vanaf
buitenzijde

•

Separaat gebruik epiloog en café
buiten openingstijden

This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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Programmering & events
ARTBASE Ede zal tot leven worden gebracht met
programmering en activiteiten het gehele jaar door.
Dit zijn educatieve programma’s, zakelijke events,
avondprogramma’s en pop-up events. Daarnaast
zullen diverse vaste tentoonstellingsonderdelen op
verschillende momenten in het jaar vernieuwen.
Hiernaast een voorbeeld van programmering met
spreiding van de verschillende elementen door het
jaar.
Doel van de programmering:
•

•

•

•

Bijdragen aan positionering van ARTBASE Ede als
ontmoetingsplek voor jong en oud
Genereren van herhaalbezoek van lokale bewoners en
trouwe bezoekers
Marketing mogelijkheden creëren gedurende het hele
jaar
Positionering van ARTBASE Ede als verdiepende en
sociale ervaring voor groepen, zakelijke teams en
schoolklassen

This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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Pop-up event
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Wisseling Verzamelwand
Pop-up event
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November
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Wekelijkse schoolactiviteiten

Wekelijkse schoolactiviteiten

Wekelijkse schoolactiviteiten

Wekelijkse schoolactiviteiten

Maandelijkse zakelijke events

Maandelijkse zakelijke events

Maandelijkse zakelijke events

Maandelijkse zakelijke events

Wekelijkse familie activiteiten
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Wisseling Wisselexpo

Wisseling Verzamelwand
Pop-up event
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Programmering & events
Wekelijkse schoolactiviteiten
Voor schoolklassen van zowel leerlingen van het Basis
Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, kunnen wekelijkse
activiteiten op afspraak worden georganiseerd. Dit kunnen
educatieve routes (in 2 groepen van ± 15 kinderen) met diverse
leerthema’s door ARTBASE Ede heen zijn (zie 3.4 ‘Kansen voor
educatie’). Deze routes zouden kunnen worden afgesloten met
een workshop/les in de ruimte achterin de epiloog. Hier
kunnen kinderen plaatsnemen op de boomstammen en zijn er
mogelijkheden tot digitaal/creatieve programmering. Het
totale programma duurt max. 2 uur (incl. lunchpauze).
Wij verwachten 4 schoolklassen per week, wat met 40
schoolweken per jaar uitkomt op een gemiddelde van ± 160
schoolklassen, oftewel 4500-5000 leerlingen, per jaar. Voor de
planning van de schoolactiviteiten moet uiteraard rekening
worden gehouden met de reguliere bezoekersstromen en
verwachtte dalmomenten van het reguliere bezoek.
Voorbeelden hiervan zijn dinsdag en donderdagochtend.
Uiteraard is er de flexibiliteit om aan te sluiten bij de wensen
van de deelnemende scholen.

Maandelijkse zakelijke events
Zakelijke groepen kunnen op verschillende manieren gebruik
maken van de faciliteiten van ARTBASE Ede. Denk aan een
rondleiding door de ervaring en afsluitende workshop in de
ruimte achterin de epiloog als teambuilding activiteit. In dat
kader zou een speciaal ‘Drijfveren coachingprogramma’
ontwikkeld kunnen worden, waarin werknemers zichzelf en
hun collega’s beter leren kennen en beter als team leren
functioneren.

© Photo by Anna Shvets on Unsplash

© Photo by JR Korpa C on Unsplash

Voor zakelijke diners en nieuwjaarsrecepties zouden het
museumcafé of - voor een unieke ervaring - de multimediale
ruimtes ingezet kunnen worden. Denk aan een zakelijk diner
tussen de berkenbomen met een zonsondergang boven de
Veluwe. Wij schatten in dat ook dit soort zakelijke
evenementen niet vaker dan gemiddeld eenmaal per maand
plaats zullen vinden.

Voor de inhoudelijke invulling van deze educatieve activiteiten,
zie ‘Kansen voor educatie’.
© Photo by Austin Distel on Unsplash
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Dit soort zakelijke workshops zullen waarschijnlijk
gemiddeld 1x per maand plaatsvinden. Ook voor deze
activiteiten geldt dat zij de reguliere bezoekersstromen zo
min mogelijk moeten doorkruisen. Wij denken hierbij aan
groepen, opgedeeld in secties van max. 15-20 personen. Bij
groepen boven de 40 personen zal er extra aandacht moeten
zijn voor het programmaverloop zodat een goede
doorstroming plaatsvindt.

www.northernlight.nl
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Programmering & events
Wekelijkse familie activiteiten
Door het multimediale/audiovisuele karakter van ARTBASE
Ede biedt het kansen voor een geavanceerde vorm van
informele educatie. Het epiloog biedt ruimte voor speciale
activiteiten voor families met kinderen van 10+. Het gaat hier
om digitale/creatieve doe-activiteiten, waarbij het gezin
samen kan werken als team, passend bij het karakter van
ARTBASE Ede. Denk aan:
•

•

Digitale ontwerp workshops: ontwerp een digitaal
museumgebouw en richt het in met je eigen kunstcollectie.
Ontwerp je eigen sneaker met behulp van projectmapping
en laat je eigen design airbrushen op een witte sneaker.

© Photo by Anna Shvets on Unsplash

© Photo by JR Korpa C on Unsplash

Workshops filosoferen over kunst aan de hand van vragen/
drijfveren.

Pop-up events
Op verschillende momenten, maar minstens 4x per jaar,
kunnen er speciale (eventueel seizoensgebonden) pop-up
events plaatsvinden in ARTBASE Ede. Dit kunnen
themaweken of eenmalige avondopenstellingen zijn,
bijvoorbeeld op een vrijdagavond, met activiteiten als:
• Film- of documentaire avonden in het café
• Live wereldmuziek avonden in de multimediale ruimtes
(eventueel in samenwerking met Akoesticum)
• Lezingen in het museumcafé op gebied van bijvoorbeeld
filosofie, kunst als therapie en kleurbeleving. Of denk aan
lezingen van Eva Rovers over Helene Kröller-Müller of
Arriëtte Dekker over Anton Kröller of Sam Deventer.
•

•

Om deel te nemen aan de wekelijkse familie activiteiten zou,
als knipoog naar de Bremmer-Club waar Helene KröllerMüller deel van uit maakte, een speciale Helene Club kunnen
worden opgericht.
De zaterdag- en zondagochtend zijn geschikte momenten
voor familie activiteiten, zodat zij de reguliere
bezoekersstromen zo min mogelijk doorkruisen.

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

Uiteraard kunnen deze pop-up events en andere
programmering bij mooi weer ook buiten plaats vinden, op
de naast gelegen appelplaats of in het voorgelegen Friso Park.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een buitenbioscoop of een
audiovisuele beleving op het grasveld. Hiervoor kan samen
worden opgetrokken met partners zoals de WFC-Experience
en lokale (horeca)bedrijven.

© Photo by cottonbro from Pexels
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VJ beleving met begeleide yoga en/of meditatie in de
multimediale ruimtes
Drop-in lunchtime mindfulness sessies
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Programmering & events
Aansluiting op bestaande, lokale programmering
Voor de programmering van ARTBASE Ede is het aan te raden
aan te sluiten op bekende lokale programmering,
bijvoorbeeld voor de pop-up events en familie-activiteiten.
Denk aan:
• Heideweek, laatste week augustus
• Bevrijding Ede, 15 april-10 mei
• Airborne, 17 september
• Zomer / festival programmering (Lazy Sundays, Ede op
rolletjes, etc.)
• Start studiejaar Christelijke Hogeschool Ede & Wageningen
University & Research

Wisseling vaste tentoonstellingsonderdelen
Daarnaast zal ook de inhoudelijke invulling van vaste
onderdelen van ARTBASE Ede wisselen:
• In multimedia ruimte 2 worden de eerste 4 jaar schilderijen
van Van Gogh geprojecteerd. Daarna vindt er iedere twee
jaar wisseling van kunstenaar plaats. Het betreft altijd een
kunstenaar uit Helene’s collectie. Bij voorkeur vindt deze
wisseling aan het begin van het toeristenseizoen in maartapril plaats, zodat er voldoende afstand is tot de wisseling
van de wisselexpositie in september, zie kalenderschema.
• Bij de Verzamelwand worden iedere maand 1 of 2 vakken
vernieuwd, zodat de gehele wand na een jaar is vernieuwd.
• De wisselexpositie wordt ieder jaar vernieuwd, bij voorkeur
bij de start van het culturele seizoen in het najaar
(september). Ieder jaar staat er een andere verzamelaar en
verzameling centraal.

www.northernlight.nl

Publieksparticipatie
ARTBASE Ede heeft de ambitie om participatie met lokale
bewoners een rol te laten spelen in de programmering van
het museum. Wij zien hiervoor vooral mogelijkheden bij de
Verzamelwand en de geprogrammeerde activiteiten.
Denk bijvoorbeeld aan:
• Stem op je favoriete werk uit de Verzamelwand
• Schrijf je eigen bezielde verhaal
• Geef je input en laat ons weten welke kunstenaar en/of
verzamelaar niet mag ontbreken in ARTBASE Ede
Dit zijn aanzetjes; in de uitwerking wordt de invulling hiervan
uiteraard verder verkend.
This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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Kansen voor educatie
De brede inhoud van ARTBASE Ede biedt kansen voor
formele en informele educatie en aansluiting op
curriculum van basis- en middelbare scholen.
Basis Onderwijs Bovenbouw
Een basisschool bovenbouw groep bezoekt ARTBASE Ede als
educatief uitje. Hiervoor kunnen in het museum verschillende
begeleide, educatieve routes van ± 2 uur worden ontwikkeld.
Elke route bevat opdrachten door het museum heen en wordt
afgesloten met een workshop/les in de ruimte achterin de
epiloog, waar de leerlingen kunnen plaatsnemen op
boomstammen. Voorbeelden zijn:
•

•

•

De Verzamelroute: de leerlingen leren over de verzameling
van Helene Kröller-Müller en hedendaagse verzamelaars bij
de wisselexpositie en de Verzamelwand. Na afloop gaan zij in
groepjes in de klas zelf een verzameling maken.
De Kleurenroute: kleuren staan centraal in deze route. Zij
leren welke rol kleuren spelen in de kunst die Helene
verzamelde, in het werk van Van Gogh en ervaren een
speciale beleving van kleur in de multimediale ruimtes.
De Kunst & Natuurroute: leerlingen ontdekken in de
multimediale ruimtes en bij de epische kunstinstallatie hoe
kunst en natuur elkaar inspireren. Of de leerling leert over

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

•

‘de kunst van natuur’ en ontdekt hoe ingenieus de natuur in
elkaar zit. Eventueel te combineren met een wandeling over
het nabijgelegen deel van de Veluwe, in samenwerking met
Natuurmonumenten of bijvoorbeeld een educatieve
organisatie als de IVN.

Wij raden aan om, naar het voorbeeld van het Kröller-Müller
Museum, voor basisscholen een Schoolkaart te hanteren.
Hiermee kan een basisschool een jaar lang onbeperkt het
museum bezoeken, zodat een school voordeliger uit is. Dit biedt
de kans een relatie met de school op te bouwen en leerlingen te
enthousiasmeren om op een later moment met hun ouders terug
te komen naar ARTBASE Ede.
Vanessa, basisschool docent te Bennekom:

•

De Drijfverenroute: scholieren reflecteren op de drijfveren
van kunstenaars, verzamelaars en Helene Kröller-Müller én op
hun eigen drijfveren. Na afloop schrijven zij een verslag over
hun eigen drijfveren en hoe zij die vormgeven in hun leven.

•

De Kunstbelevingsroute:
Wat is nu eigenlijk wel of geen kunst? En wat kan kunst met je
doen? Na bezoek aan de de multimedia ruimtes, waar de
scholieren kennis maken met Helene’s ‘bezielde beleving’ van
kunst, en de wisselexpositie, discussiëren en filosoferen
scholieren over de betekenis
van kunst.

Inhoudelijke pijlers:

‘’Ik zou hier zeker met mijn klas naar toe gaan.
Verzamelen staat dichtbij kinderen en die
multimediale ruimtes vinden kinderen super!’’

•

Voortgezet Onderwijs
Door de nadruk op drijfveren en bezieling, is ARTBASE Ede
aansprekend voor middelbare scholieren, die over het algemeen
lastiger te bereiken zijn voor musea. Voor het Voortgezet
Onderwijs zouden ook speciale routes met opdrachten
ontwikkeld kunnen worden, met een meer reflectief en
maatschappelijk karakter. Voorbeelden zijn:

•
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•
•
•
•
•

kijken
beleven
onderzoeken
reflectie
inspiratie
doen
delen

3. Concept

3.5 Kansen voor educatie

AANSLUITENDE
VAKKEN

THEMA’S

LEEFTIJD

Kansen voor educatie
Basis Onderwijs Bovenbouw

Voortgezet Onderwijs VMBO

Voortgezet Onderwijs HAVO/VWO

10-12 jaar

Wisselende
expositieruimte
12-16 jaar

Wisselende
expositieruimte
12-18 jaar

•

Kleuren

•

Historische ontwikkeling Veluwe

•

Historische ontwikkeling Veluwe

•

Verzamelen

•

Drijfveren & bezieling

•

Drijfveren & bezieling

•

Kunst en natuur

•

Kunst en kunstenaars

•

Kunst en kunstenaars

•

Nieuwe media

•

Kunstbeleving

Geschiedenis
& erfgoed

Geschiedenis
& erfgoed

Geschiedenis &
erfgoed

Maatschappijleer &
filosofie

Beeldende
vorming

Media,
vormgeving & ICT

CKV

Beeldende
vakken

Samenwerkingspartner Basis & Voortgezet Onderwijs
Voor het ontwikkelen van educatieve routes voor basisscholen
en middelbare scholen kan worden samengewerkt met
Cultura. Cultura is partner van Gemeente Ede op gebied van
Cultuureducatie en heeft, naast hun cursussen, workshops en
excursies aan voor jong en oud, een speciale leerlijn Erfgoed,
waar het verhaal over Helene Kröller-Müller en de Veluwe goed
in zou passen. Verder bieden zij ook inschools en naschools
aanbod Beeldende Vorming.
21e eeuwse vaardigheden
21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn
competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te
nemen in de maatschappij van de toekomst. Vaardigheden die
aan bod komen in de te ontwikkelen educatieve routes van
ARTBASE Ede zijn:
•
•

Gerry Poelert, directeur Cultura Ede:

•

‘Verrassend hoe jullie erin geslaagd zijn een historische
plek en het verhaal van Helene in verbinding te brengen
met multimedia en voor ons allemaal herkenbare
drijfveren. Een groots gebaar dat Ede nodig heeft! ‘
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Kritisch denken
Creatief denken
Communiceren
Samenwerken
Sociale & culturele
vaardigheden

3. Concept

3.5 Kansen voor educatie

Kansen voor educatie
Talentontwikkeling
Jong talent werkt aan zijn artistiek vaardigheden, in de aanloop
naar een professionele loopbaan. De inhoud én vormgeving van
ARTBASE Ede biedt kansen en mogelijkheden om MBO, HBO en
WO studenten uit uiteenlopende studierichtingen te betrekken,
door middel van workshops, lezingen of speciale tours. Maar denk
ook aan het bieden van stages, researchmogelijkheden en
werkervaringsplekken.

Speciaal onderwijs
Vanwege zijn ruime, gelijkvloerse opzet - makkelijk
toegankelijk met rolstoel - waarbij multi-sensorische
beleving centraal staat, biedt ARTBASE Ede kansen voor het
betrekken van kinderen en jongeren uit het speciale
onderwijs. Hieronder vallen slechtziende, slechthorende en
verstandelijk gehandicapte kinderen. Ook voor deze
groepen kunnen speciale routes door het museum worden
georganiseerd, waarbij de nadruk ligt op de visuele, tactiele
of juist auditieve beleving. Hiervoor bieden vooral de
audiovisuele ruimtes, maar ook de epische kunstinstallatie,
de Verzamelwand en de epiloog mogelijkheden.
Hiervoor kan worden samengewerkt met Kom Gelderland,
een organisatie die cultuureducatie voor alle kinderen in het
speciaal onderwijs mogelijk wil maken.
Ook educatiepartner Cultura kan hierin een rol vervullen.
Zij werken samen met onderwijsspecialisten, oftewel het
schoolbestuur voor speciaal onderwijs. In Ede zijn maar
liefst 4 scholen van De Onderwijsspecialisten gevestigd.

Hierbij kan gedacht worden aan studenten in:
• Beeldende kunst (ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem)
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Architectuur (ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem)
Communicatie & Multimedia design (HAN University of
Applied Sciences, Arnhem of Christelijke Hogeschool Ede)
Vaktherapie (HAN University of Applied Sciences, Arnhem)
Kunstgeschiedenis (Radboud Universiteit, Nijmegen)
Mediavormgeving (Technova College, Ede)
Audiovisuele specialisatie (Technova College, Ede)
Bedrijfskunde (Christelijke Hogeschool Ede)
minor Arts & creativity (Christelijke Hogeschool Ede)
minor Creatief werken (Christelijke Hogeschool Ede)

ARTBASE Ede zal samenwerking met hogescholen op het gebied
van talentontwikkeling verder verkennen. De ondersteuning voor
de exploitatie van de organisatie die dit kan opleveren is opgenomen in de Bijlage (zie ‘I-2 Benodigde exploitatie organisatie’).
This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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3. Concept

3.6 Duurzaamheid, inclusiviteit & diversiteit

Duurzaamheid
Duurzaamheid - in het hart
Er zijn culturele projecten waarbij duurzaamheid misschien als
een hygiënefactor wordt gezien, een verplicht nummer.
Voor ARTBASE Ede geldt het tegenovergestelde: duurzaamheid
zit in de kern van het verhaal, in het hart van het concept!
Helene bracht samen met haar man Anton kunst en natuur
samen op de Veluwe. Zij hadden een grote liefde voor de
natuur, de natuur is wat hen naar de Veluwe bracht. Maar niet
alleen de liefde ervoor, maar ook het onderhouden, beheren
van een landgoed en doorgeven aan een volgende generatie is
een grote daad van duurzaamheid.
Duurzaamheid en de liefde voor de natuur is ook terug te
vinden in de positionering van ARTBASE Ede. We verbinden b.v.
‘natuurlijk met high-tech’. Deze combinatie leent zich
uitermate voor duurzaamheid topics.
Duurzaamheid - aansluiten bij visie gebied
Naast de inhoudelijke link met duurzaamheid binnen het
concept, is ook de plek Ede en Veluwe te linken aan
duurzaamheid. Ede wil in 2050 energieneutraal zijn en ook het
WFC gebied en Frisopark doen hierin mee.

zal hier wel proberen zoveel mogelijk op aan te sluiten. Dit
kan in ontwerp & ontwikkeling, realisatie en exploitatie.
Duurzaamheid - duurzame ontwerpkeuzes
In het ontwerpproces van ARTBASE Ede zal duurzaamheid
een integraal onderdeel zijn. Dit zal zich vertalen in:
•
•
•
•
•
•

De keuze voor duurzame materialen
De keuze voor duurzame apparatuur
De keuze voor minder in plaats van meer
De keuze voor lokaal vs van ver
De keuze voor recycled vs nieuw
De keuze voor energieneutraal

Duurzaamheid - productie & installatie
Bij de aanbesteding van de productie en installatie dient er
gekozen te worden voor partijen die zo duurzaam mogelijk
kunnen produceren en installeren. Dit kan zich vertalen in
bepaalde certificering of simpelweg een slimme en
duurzame aanpak.

Omdat de Frisokazerne een monument is, is de
duurzaamheidsvisie niet van toepassing. Maar ARTBASE Ede
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Duurzaamheid - duurzaamheid ervaren
Niet alleen zal de bezoekerservaring duurzaam worden
ontworpen, geproduceerd en geïnstalleerd. De bezoeker
dient het ook te ervaren.
Zoals al eerder werd genoemd, zit duurzaamheid in de kern
van het levensverhaal van Helene. Dus haar liefde voor de
natuur zal de bezoeker ook ervaren. Er is binnen de
bezoekerservaring dan ook ruimte voor reflectie van sense of
place (Ede, de Veluwe) in het ‘berkenbos’.

3. Concept

3.6 Duurzaamheid, inclusiviteit & diversiteit

Duurzaamheid
Maar ook in het ‘Landschap van reflectie’ in de Actuele
expositie kan de bezoeker de verhouding tussen kunst en
natuur ervaren. Ook de Verzamelwand zal ruimte bieden aan
inspiratie en reflectie op de Veluwe en de omgeving. En niet te
vergeten de Proloog en het berkenblokje dat gedurende de hele
ervaring door de bezoeker bij zich wordt gehouden. Wij zullen
nergens gaan concurreren met de natuur (alsof dat mogelijk
is)
Duurzaamheid - duurzame horeca & winkel
Het museumcafé biedt een podium aan ondernemers uit
Veluwe en de regio met een culinaire passie en zal daarmee
proberen te werken met zoveel mogelijk lokale producten.
Daarnaast zal in de operationele aanpak gekeken moeten
worden naar slimme en duurzame oplossingen zoals beperken
van afval, afvalscheiding en duurzaam omgaan met voorraden
en producten.
De museumwinkel zal naast de lokale producten een
assortiment hebben van duurzame en/of kwalitatief
hoogwaardig geproduceerde items. Daarnaast zal er gekeken
worden naar het beperken van verpakkingsmaterialen en ook
hier zal aan afvalscheiding worden gedaan.
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Duurzaamheid - educatie
Binnen de educatie-activiteiten en programma’s van
ARTBASE Ede zou natuur, klimaat, biodiversiteit en
duurzaamheid als onderwerp gebracht kunnen worden,
mogelijk in samenwerking met Nationaal Park De Hoge
Veluwe, Natuurmonumenten, Gelders Landschap. Er zou
daarnaast samen kunnen worden opgetrokken in
duurzaamheidsvisie en materialen.
Verder zou gedacht kunnen worden aan een app voor
wandelroute (Anton was dol op wandelen) of fietsroute
waar duurzame initiatieven in de geest van Helene of vanuit
bijzondere drijfveren zijn te vinden.
Duurzaamheid - openbaar vervoer
ARTBASE Ede ligt naast het treinstation en heeft daarmee
een zeer goede OV-verbinding. Het station ligt aan de
snelfiets-route die Ede met Wageningen verbindt en er komt
een rechtstreekse aftakking naar de appelplaats, waar de
ingang van ARTBASE komt. OV zal daarom in de
communicatie van ARTBASE Ede sterk gepromoot en
aangemoedigd worden.
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Duurzaamheid - verduurzamen gebouw
Monumenten zoals de Frisokazerne worden niet gehouden aan
dezelfde duurzaamheidseisen als de nieuwe gebouwen in het
gebied. Maar monumenten kunnen wel verduurzaamd
worden, maar de mate waarin (en de manier waarop) kan wel
begrensd worden door de eigenschappen van het specifieke
monument in kwestie. Om aan deze opgave tegemoet te
komen zijn genuanceerde uitvoeringsrichtlijnen van
toepassing voor zowel energiebesparende als
energieopwekkende maatregelen. Hiervoor dienen de
Duurzaamheidsmaatregelen uit de Beleidsregel MOOI Ede
(2020) als belangrijkste leidraad.

3. Concept
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Inclusiviteit & diversiteit
Inclusiviteit - unieke identiteit
Ook inclusiviteit zit in feite in het hart van het ARTBASE Ede
concept. Inclusiviteit gaat in de kern over het respecteren van
de unieke identiteit van ieder mens. Door de bezoekerservaring
in ARTBASE Ede ontdekken bezoekers hun unieke identiteit.
Het onderzoek naar en ontdekken van zijn of haar drijfveren.
Doordat bezoekers drijfveren met elkaar delen waarderen ze
elkaar en ontdekken ze de verschillen en overeenkomsten.
Daarnaast biedt ARTBASE Ede ruimte aan verzamelaars en
kunstenaars die een andere kijk, en mogelijk een ander venster
bieden op de maatschappij, natuur of spiritualiteit aan de
bezoeker. Dit is een inclusieve gedachte en zal mogelijk
inclusiviteit onder bezoekers bevorderen.
Inclusiviteit - bezoekers met een beperking
ARTBASE Ede is ruim, gelijkvloers en een multi-sensorische
beleving staat centraal. Dit biedt heel veel kansen en ruimte
voor het betrekken van kinderen en jongeren uit het speciale
onderwijs. Hieronder vallen slechtziende, slechthorende en
verstandelijk gehandicapte kinderen. Ook voor deze groepen
kunnen speciale routes door ARTBASE Ede worden
georganiseerd, waarbij de nadruk ligt op de visuele, tactiele of
juist auditieve beleving. Hiervoor bieden vooral de audiovisuele
ruimtes, maar ook het ‘Landschap van reflectie’, de
Verzamelwand en de Epiloog mogelijkheden.
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Inclusiviteit - oudere bezoekers
ARTBASE Ede heeft weliswaar gekozen voor een jonge
communicatiegroep, maar het wil natuurlijk toegankelijk
zijn voor iedereen. ARTBASE Ede zou een samenwerking
kunnen zoeken met partners uit de zorg en welzijn sector
om cultuurparticipatie onder ouderen te bevorderen.
Daarnaast zouden er een speciale ochtend of middag
kunnen worden georganiseerd voor de oudere bezoeker
waarin ARTBASE Ede kan inspelen op de specifieke
behoeften en wensen van de doelgroep en ondersteuning
kan bieden.
Diversiteit - Visie Ede 2025
Ede groeit snel en heeft een grote diversiteit aan bewoners
met uiteenlopende achtergronden. In de Visie Ede 2025
wordt genoemd dat Ede in 2025 een stad van ontmoeten en
verbinden wil zijn. Het is van belang van ARTBASE Ede een
plek van inclusiviteit, diversiteit en verbinding te maken met
genoeg aantrekkingskracht voor buitenlanders en andere
culturen. Hiervoor bieden vooral de Verzamelwand en de
Wisselexpositie mogelijkheden, waarbij (de vraag vanuit) de
community centraal staat. Zo kan de Wisselexpositie door
wisselende gastconservatoren van diverse achtergronden
worden ingericht en kan met de educatieve programmering
worden aangesloten op diverse doelgroepen, zoals
immigranten van buiten Europa.
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Diversiteit - Helene was een immigrant
Net zoals veel hedendaagse Edenaren, was Helene een
immigrant. WO I maakte haar bewust van haar Duits zijn,
versterkt door de anti-Duitse houding van haar omgeving. Ze
bleef zich toch altijd meer Duits dan Nederlands voelen ‘met
een Duitsch hart en de Nederlandse nationaliteit’. Maar ze
schonk haar collectie en landgoed toch aan de Nederlandse
Staat. In de bezoekervaring zouden we bezoekers daar mee
kunnen confronteren en vragen over stellen. Waar ligt je thuis?
Wat is jouw identiteit?
Diversiteit - Code Diversiteit & Inclusie
Het is aan te raden om de Code Diversiteit & Inclusie, wat een
gedragscode is voor en door de Nederlandse culturele en
creatieve sector te gebruiken als instrument van
zelfregulering.
Zie ook: https://www.museumvereniging.nl/code-diversiteit-inclusie

© Museumvereniging
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4. Onderbouwing

4.1 Bezoekersprognose

Bezoekersprognose
Eerder in dit Masterplan is het bezoekerspotentieel van
ARTBASE Ede uitgelicht. Vanwege de centrale ligging, pal
naast een internationaal Intercity station en binnen een
snelgroeiend gebied met veel ambitie, is dit bezoekerspotentieel groot (zie ‘Bezoekerspotentieel’). Om tot een
bezoekersprognose te komen spelen echter de maximale
capaciteit van het gebouw en bezoekersflow mee, evenals
benchmarking. Daarom is gekozen voor een
bezoekersprognose in de volgende 3 scenario’s*:

Scenario 1

50.000
Bezoekers per jaar

Scenario 2

75.000
Bezoekers per jaar

Scenario 3

100.000

Bezoekers per jaar

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

Door de gemeente Ede is in het voortraject van dit Masterplan
vergelijkend onderzoek gedaan naar de bezoekersaantallen van
een aantal multimediale/ interactieve kwalitatieve museale
concepten in Nederland. Op basis daarvan is ingeschat dat een
bezoekersaantal opbouwend in vijf jaar naar ten minste 50.000
bezoekers per jaar haalbaar is. Dit wordt gehanteerd als
‘scenario 1’. Van dit scenario wordt gebruik gemaakt voor de
financiële haalbaarheid van dit concept.
Wanneer echter gekeken wordt naar de ambitie, positionering
en de omvang van de hiervoor benoemde potentiële
bezoekersgroepen van ARTBASE Ede, lijkt dit een voorzichtige
schatting. Daarom hanteren wij voor het ontwerp in dit
Masterplan ook de scenario’s van 75.000 en 100.000 bezoekers
per jaar.
Scenario 2 en 3 gaan uit van een hogere, maar nog steeds
realistische en veilige inschatting van het bezoekersaantal.
Hiermee blijven we ruim onder de maximale capaciteit van
300.000 bezoekers die het gebouw aankan en blijft een bezoek
aan ARTBASE Ede, met een gemiddeld dagbezoek van 150 tot
300 mensen, een aangename ervaring (zie ‘Capaciteit en
Bezoekersflow’).
Bij het ontwerp van dit Masterplan wordt rekening gehouden
met alle drie de scenario’s.
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*De bezoekersaantallen van de 3 scenario’s zijn exclusief
schoolklassen, zakelijke bezoekers of bezoekers van losse
evenementen.

4. Onderbouwing

4.2 Capaciteit & bezoekersflow

* Voor een overzicht I-1 Week- en jaarritme bezoekers zie de bijlage

Capaciteit & bezoekersflow
Capaciteit
• we werken met een tijdslot van 15 min, op
basis van max. groepsgrootte 15 pers. (en
daarbij 10% vrije inloop)
• in algemene zin hebben we dan op
jaarbasis ruime overcapaciteit van
150.000-300.000 bezoekers per jaar
• op een drukke dag kunnen we opschalen
naar 20 pers. per 10 min en halen dan
(met 6 uur open) 720 bezoekers
Bezoekersverwachting
• we verwachten 50.000 tot 100.000
bezoekers
• gemiddelde dagbezoek is 150 tot 300
bezoekers
•

rustige dag is ±100 bezoekers, piekdag
±500 bezoekers

Timing
• we verwachten voor de beleving een
gemiddelde doorlooptijd van 75 min
(entree tot café)
Bezetting
• op een rustige dag zijn er gemiddeld 25
bezoekers gelijktijdig binnen
• op een gemiddelde dag zijn er gemiddeld
60 bezoekers gelijktijdig binnen
• op een drukke dag zijn er gemiddeld 90
bezoekers gelijktijdig binnen
• op de drukste dagen op het piekmoment
zijn er gemiddeld 120 bezoekers
gelijktijdig binnen

•

dat is 1 bezoeker per 7m2, ruim onder de
norm voor maximale drukte van 1
bezoeker per 2 m2.

Wij verwachten 4 schoolklassen per week,
± 200 schoolklassen, oftewel 6000
leerlingen, per jaar.
Bezetting museumcafé door
museumbezoeker
• Verwachte percentage bezoekers dat naar
het museumcafé gaat: 30%
• op een rustige dag zijn er gemiddeld 8
museumbezoekers in het café - 50 per
dag
• op een gemiddelde dag zijn er gemiddeld
20 museumbezoekers in het café - 150
per dag
• op een drukke dag zijn er gemiddeld 30
museumbezoekers in het café - 220 per
dag
• Het totale dagbezoek aan het café ligt veel
hoger, door passanten en
gebiedsbezoekers (zie hiervoor de
bijlage)

Bezetting op een rustige dag:* gemiddeld 25 bezoekers binnen

Bezetting op een gemiddelde dag:* gemiddeld 60 bezoekers binnen

Pandemie
Vanaf risico niveau “zorgelijk “tot "zeer
ernstig" geldt beperking van de
bezoekerscapaciteit van 1 persoon/
huishouden per 10m2. Dat zou betekenen
10 mensen per tijdslot. (zie protocol voor
veilig en verantwoord museumbezoek)
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Bezetting op een drukke dag:* gemiddeld 90 bezoekers binnen
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Bezetting op de drukste dagen:* op piek moment 120 bezoekers binnen
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4. Onderbouwing

4.3 Benchmarking & inspiratie

Benchmarking

Benchmarking tegen vergelijkbare ‘culturele ervaringen’ met dezelfde ambitie, kwaliteit en kernwaarden in Nederland

ARTBASE Ede neemt een bijzondere
positie in binnen de culturele ervaring
en musea in Nederland. Dit komt omdat
het concept tweezijdigheid kent:
enerzijds is het een immersieve,
multimediale beleving, anderzijds zijn
de actuele en wisselexposities
hedendaagse kunsttentoonstellingen.
Juist die combinatie maakt ARTBASE Ede
uniek. Daarbij onderscheidt het multimediale
deel zich doordat het gedragen wordt door het
persoonlijke, kunstzinnige verhaal van Helene
Kröller-Müller. Het is meer een ruimtelijke
documentaire, dan een abstracte beleving.
Hiernaast wordt een selectie van beide soorten
culturele ervaringen - multimediaal enerzijds
en kunsttentoonstelling anderzijds - in
Nederland verkend. Ook laten we
inspiratievoorbeelden van multimediale
belevingen uit het buitenland zien.
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1.400 m2 - 120K (schatting)

3.000 m2 - ?K

Nowhere - Utrecht
•

Nxt Museum, Amsterdam

‘’Magische ervaring waarin je wordt ondergedompeld en die nooit hetzelfde

•

is’’

‘’Ontdek grootschalige, digitale kunstinstallaties die je blik verruimen en de

3.500 m2 - 70K

Stedelijk Museum Schiedam
•

zintuigen op scherp stellen’’

‘’Kunst en geschiedenis voor iedereen om bij te dragen aan een sterke
gemeenschap’’

•

Eerst centrum van de immersive, digital art van Europa

•

Eerste museum in Nederland dat zich volledig richt op mediakunst

•

Permanente tentoonstelling van TeamLab collectief

•

Nieuwe mediakunst: interactieve digitale kunst, videokunst,

•

Driedimensionaal: interactief, multi-sensory, digitaal, multimediaal & audio

computeranimaties en 3D-printing door samenwerkingen van kunstenaars,

•

Maatschappelijke onderwerpen zoals feminisme en sociale ongelijkheid

•

3.000 m2

ontwerpers, technici, muzikanten en wetenschappers

•

Community centraal: Schiedammers denken en doen mee in programmering

•

Nog geen bezoekerscijfers bekend

•

Maatschappelijke onderwerpen, bijvoorbeeld privacy

•

Gesitueerd in historisch Rijksmonument

•

Opent in 2024

•

1.400 m2

•

Winnaar BankGiro Loterij Museumprijs 2019 voor ‘publieksvriendelijkste

•

Gesitueerd in ‘urban jungle’ Wonderwoods, naast Utrecht CS

•

Schatting is 120K bezoekers in het eerste jaar

•

Middelgrote stad: Utrecht heeft 350K inwoners

•

Geopend in aug 2020: nog geen bezoekerscijfers bekend

•

3.500 m2

•

Grote stad: Amsterdam heeft ruim 800K inwoners

•

70K bezoekers per jaar

•

Kleine stad: Schiedam heeft 78K inwoners

Multimediaal

Interactief
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•

Vaste collectie van Cobra schilderijen in combinatie met hedendaagse kunst
en cultuurhistorische collectie over geschiedenis Schiedam

museum van Nederland’

Community
centraal

Mix high &
low culture

Maatschappelijk
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4.2 Benchmarking & inspiratie

Benchmarking

Benchmarking tegen vergelijkbare ‘culturele ervaringen’ met dezelfde ambitie, kwaliteit en kernwaarden in Nederland

4.000 m2 - 159K

Museum Voorlinden - Wassenaar

10.000 m2 - 112K

Van Abbemuseum - Eindhoven

•

‘’Museum Voorlinden verbindt mensen, kunst, natuur en architectuur’’

•

‘’Plek voor bezinning, ontmoeting en verbinding.’’

•

Moderne en hedendaagse kunst, plek waar je kunst echt kunt ‘ondergaan’

•

Hedendaagse en experimentele kunst, installaties en fototentoonstellingen

•

Midden in de natuur, ‘oase van rust’

•

Zalen voor tijdelijke tentoonstellingen, wisselende collectiepresentaties en

6.000 m2 - 117K

De Pont museum - Tilburg
•

‘’Het museum verzamelt niet in de breedte maar in de diepte, waarvoor

5.000 m2 (schatting) - 211K

Museum de Fundatie - Zwolle
•

tentoonstellingen en solo-exposities de voedingsbodem leveren.’’

‘’Museum de Fundatie wil de passie voor de beeldende kunst overbrengen op
een groot en breed publiek.’’

in een strak, modern museum

•

Gesitueerd in een monumentale oude fabriek

•

Wil in de toekomst meerstemmig en multizintuiglijk worden

•

Jaarlijks vormen een drietal grote tentoonstellingen samen met kleinere

twee locaties: Kasteel het Nijenhuis met beeldentuin bij Heino en Museum de

de vaste collectie, daarnaast auditorium, bibliotheek, museumwinkel,

•

Aan de rand van het centrum van Eindhoven gelegen

solo-exposities de collectie

Fundatie in Zwolle.

educatieruimte en restauratie-atelier

•

10.000 m2

•

Bekend om ‘Sky Mirror’ van Anish Kapoor, op buitenplein

•

4.000 m2

•

112K bezoekers per jaar

•

6.000m2

‘sandwichformule’: werk van populaire, toegankelijke kunstenaars

•

159K bezoekers per jaar

•

Middelgrote stad: Eindhoven heeft 223K bewoners

•

117K bezoekers per jaar

gecombineerd met ‘zwaarder’ werk.

•

Kleine stad: Wassenaar heeft 26K inwoners, maar is gelegen tegen Den

•

Middelgrote stad: Tilburg heeft 214K inwoners

Haag aan

Kunst, natuur
& architectuur

Gelegen in de
natuur

Kunst
‘ondergaan’
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•

•

Museum voor beeldende kunst. Collectie en tentoonstellingen zijn te zien op

Museum de Fundatie staat bekend om veelzijdige aanbod. De

•

5.000 m2 (schatting)

•

211K bezoekers per jaar

•

Middelgrote stad: Zwolle heeft 124K inwoners

Beeldende
kunst

Mix high &
low culture

Veelzijdig
aanbod
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Inspiratie

Inspiratievoorbeelden van vergelijkbare multimediale & interactieve ’immersieve ervaringen’ in het buitenland

L’Atelier des Lumières - Parijs

TeamLab Borderless - Tokyo

Ars Electronica - Linz, Oostenrijk

‘’Enjoy a unique experience, explore limitless worlds, and allow yourself to

•

‘’Wander, explore, discover in one borderless world’’

•

‘’Museum of the Future’'

be transported into the heart of art’’

•

Eerst digital art museum ter wereld

•

Centrum voor kunst, technologie & samenleving. Mediakunst

•

Eerste digital art museum van Parijs

•

Driedimensionaal: interactief, multi-sensorisch, digitaal, multimediaal &

•

Driedimensionaal: multi-sensorisch, digitaal, multimediaal & audio: je

•

•

Interactieve installaties & 3D animaties

•

Geen highlights van specifieke kunstenaars, maar wisselend aanbod up to

•

50+ digitale kunstinstallaties

•

Op historische plek: in 19e eeuwse gieterij

•

10.000 m2

•

3.300 m2

•

2,3 miljoen bezoekers per jaar

•

1,5 miljoen bezoekers per jaar

•

•

Metropool: Parijs heeft ruim 2 miljoen inwoners

•

•

Bestaat uit 2 ruimtes: grote La Halle voor klassieke namen als Van Gogh,

•

•

‘’A place for experiences, reflection, and discussion”

•

Multimediaal: nieuwe media in combinatie met digitale technologie en

gecombineerd met wetenschap, zoals AI, biotechnologie en robotica.

audio

wordt onderdeel van de schilderijen

Bildmuseet - Umea, Zweden
wetenschap
•

Tentoonstellingen van hedendaagse kunst, visuele cultuur, design en
architectuur

date met laatste wetenschappelijke ontwikkelingen

•

Organiseert ook lezingen, filmavonden, concerten, optredens en workshops

•

3.000 m2 (+2070 m2 meeting space)

•

2.000 m2

Metropool: Tokyo heeft ruim 9 miljoen inwoners

•

190K bezoekers per jaar

•

77K bezoekers per jaar

Opgericht door TeamLab: kunstcollectief van animators, programmeurs,

•

Middelgrote stad: Linz heeft 200K inwoners

•

Kleine stad: Umea heeft 90K inwoners

architecten, designers en mathematici

•

Ars Electronica festival

kleinere Le Studio voor opkomende AI en digitale installaties kunstenaars

•

Ars Electronice mediakunst awards

Opgericht door Culturespaces, stichting gespecialiseerd in immersive art

•

Ars Electronica FutureLab

Multimediaal

Multi-sensory

Historische
locatie
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4.2 Benchmarking & inspiratie

Inspiratie

Inspiratievoorbeelden van vergelijkbare multimediale & interactieve ’immersieve ervaringen’ in het buitenland

ZKM (Zentrum für Kunst und
Medien) - Karlsruhe, Duitsland
•

‘’Exploring the creative possibilities of connecting the traditional arts and
media technologies to achieve innovative results’'

•

Mediakunst: mix van schilderkunst, fotografie, video, installaties

•

Organiseert evenementen op gebied van politiek, economie en filosofie; van
opera tot wetenschappelijke symposia en popconcerten

•

Naast museum ook instituut en lab voor wetenschappelijk onderzoek,
ontwikkeling, product & artists in residence

•

Gesitueerd in historische munitiefabriek uit WOI

•

15.000 m2

•

160K bezoekers

•

Middelgrote stad: Karlsruhe heeft 313K inwoners

Historische
locatie

Kunst &
wetenschap

Multimediaal
& interactief
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Bassins de Lumières - Bordeaux

Brú na Bóinne - Newgrange, Ierland

ZeroSpace - New York

‘’Enjoy a unique experience, explore limitless worlds, and allow yourself to

•

‘’Step into Ireland’s richest archaeological landscape’’

•

‘’The art museum of the future’’

be transported into the heart of art’’

•

Bezoekerscentrum vanuit waar 5000 jaar oude tombe bezocht kan worden

•

Combinatie van kunstinstallaties met projecties en lasers, met immersive

•

Grootste vaste multimedia installatie ter wereld

•

Immersive projecties brengen bezoekers terug naar de natuur van

•

Driedimensionaal: multi-sensory, digitaal, multimediaal & audio: je wordt

•

theater

prehistorisch Ierland

•

Overdag een museum, ’s avonds een show met live performers

onderdeel van de schilderijen

•

Geopend in dec 2020: nog geen bezoekerscijfers bekend

•

Grootste augmented reality sandbox ter wereld

•

Gesitueerd in historische duikbootbasis uit WOII

•

Gelegen nabij kleine stad Drogheda met 41K inwoners

•

25.000 m2

•

13.000 m2

•

Bezoekersaantal onbekend

•

Middelgrote stad: Bordeaux heeft 250K inwoners

•

Metropool: New York heeft 8,4 miljoen inwoners

•

Geopend in juni 2020: nog geen bezoekerscijfers bekend

•

Opgericht door Culturespaces, stichting gespecialiseerd in immersive art

Historische
locatie

Multi-sensory
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4.4 Positionering: identiteit binnen WFC-gebied

Positionering: identiteit binnen WFC-gebied
Culturele hotspot
Het WFC-gebied, ook wel Food Innovation District genoemd, wordt samen met het nieuwe stationsgebied de tweede stadskern van Ede.
De ontwikkeling van dit gebied, aan de rand van de Veluwe en centraal in Nederland, kent hoge ambities om een nieuw levendig
stadsgebied te worden. Een plek van innovatie en vernieuwing op gebied van food en aantrekkelijk voor bedrijven en mensen om te
werken, wonen en verblijven. ARTBASE Ede heeft als ‘culturele hotspot’ de potentie om een centrale rol te spelen in de ontwikkeling en de
ambitie van dit gebied.
Verbindende, centrale ontmoetingsplek
Als ‘uithangbord voor de cultuur’, biedt ARTBASE Ede de kans om binnen het WFC-gebied meerdere culturele initiatieven met elkaar te
verbinden en heeft het de potentie om een centrale ontmoetingsplek binnen het gebied te worden. Zo zijn het museumcafé en de winkel
van ARTBASE Ede, gelegen aan de appelplaats en levendige kern van het gebied, toegankelijk voor iedereen: de take-away functie van de
horeca biedt bezoekers van het WFC-gebied een (lokale) versnapering voor onderweg. En in de winkel kun je een leuk of bijzonder
cadeautje op de kop tikken.
Samenwerking binnen het WFC-gebied kan gevonden worden in gedeelde programmering, zowel ín als buiten ARTBASE Ede. Denk hierbij
aan samenwerking met de lokale creatieve industrie gevestigd in het WFC-gebied of met Akoesticum. Ook kan eenvoudig aansluiting
worden gezocht bij nieuwe initiatieven of ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan de nabijgelegen Stingerbol waar een proef loopt met een
culturele en artistieke programmering.

ARTBASE Ede: de
culturele hotspot
van het WFC-gebied

ARTBASE Ede

© Foto structuurvisie WFC Ede

Tot slot kan ARTBASE Ede een culturele aanvulling zijn voor een bezoek aan het World Food Center Experience, die voornamelijk is gericht
op families met jonge kinderen. Tegelijkertijd onderscheidt ARTBASE Ede zich t.o.v. de WFC Experience door zijn persoonlijk, diepgaande,
kunstgerelateerde karakter, waarbij de bezoeker wordt uitgenodigd op de binnenwereld te reflecteren en op een persoonlijke
ontdekkingstocht te gaan.
© Foto structuurvisie WFC Ede
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Positionering: lokale inbedding
Regionale aantrekkingskracht
De kern van ARTBASE Ede is dat een krachtige naam wordt gebruikt waarmee het verhaal van de regio verteld kan worden. Helene KröllerMüller is immers onlosmakelijk verbonden met de omgeving; zij was hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de samenkomst van kunst en
natuur op de Veluwe. Een ervaring over Helene, notabene bij een toegangspoort tot de Veluwe, biedt een nieuwe (verdiepte) beleving van de
regio, stimuleert de verkenning van lokale musea en andere organisaties en draagt bij aan de versterking van de aantrekkingskracht van dit
gebied. In dat kader kan in samenwerking met Ede Marketing via routes en producten, de koppeling gemaakt worden naar andere locaties
in Ede waar de nalatenschap van Helene te zien is. ARTBASE Ede is een bijzonder waardevolle aanvulling op het aanbod en geeft een forse
zet richting een kwaliteitsverhoging van het leef/vestigingsklimaat van Ede, zeker in combinatie met de WFC Experience.
Versterking lokale en regionale kunst en cultuur
ARTBASE Ede draagt bij aan het versterken van kunst en cultuur voor Ede en omgeving. Het hiervoor genoemde Kröller-Müller Museum en
de ontwikkeling van de Veluwe komen in de hoofdtentoonstelling tot hun recht. Lokale en regionale kunstenaars(initiatieven), verzamelaars
en kunst, cultuur en erfgoedinstellingen krijgen een podium bij de levendige Verzamelwand, waar het gehele jaar door wisseling van inhoud
plaatsvindt. Ook biedt ARTBASE Ede ruimte voor workshops, lezingen en andere activiteiten in samenwerking met lokale partners. Zo kan
Cultura bijdragen aan educatieve programmering en kan het museumcafé een podium en publiek bieden aan de artiesten komend via
Akoesticum.
Indien gewenst bieden meer regionale kunstenaarsinitiatieven, zoals CODE ROOD in Arnhem, of ArtEZ hogeschool voor de kunsten,
mogelijkheden tot samenwerking met beginnende nationale én internationale kunstenaars.
Een plek van inclusiviteit, diversiteit en verbinding
Ede groeit snel en heeft een grote diversiteit aan bewoners met uiteenlopende achtergronden. In de Visie Ede 2025 wordt genoemd dat Ede
in 2025 een stad van ontmoeten en verbinden wil zijn. Het is van belang van ARTBASE Ede een plek van inclusiviteit, diversiteit en
verbinding te maken met genoeg aantrekkingskracht voor Edenaren met diverse culturele achtergronden. Hiervoor zijn mogelijkheden bij
de Verzamelwand en wisselexpositie, dat werk kan tonen van verzamelaars en kunstenaars van diverse culturele achtergronden, en de
horeca, met een culinair-cultureel gevarieerde menukaart (zie hiervoor meer in 3.5 Duurzaamheid en inclusiviteit).
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Positionering: marketing & communicatie
Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor de marketing
en communicatie van ARTBASE Ede? De suggesties die
hier worden gedaan zijn kunnen ter inspiratie en als basis
worden gebruikt voor een marketing- en
communicatieplan in een later stadium.
Voor de marketing en communicatie van ARTBASE Ede is een
duidelijke positionering van groot belang. ARTBASE Ede is een
high tech multimediaal museum voor een breed publiek. Het
onderscheidt zich van andere (inter)nationale multimediale
ervaringen door een sterk ontwikkeld inhoudelijk verhaal over de
drijfveren en bezieling van kunstenaars en verzamelaars, die van
Helene Kröller-Müller in het bijzonder.
Op basis van het klassieke WHY, HOW, WHAT model van Simon
Sinek, hebben wij, los van de inhoud, hiernaast de belangrijkste
criteria van ARTBASE Ede op een rijtje gezet.

Wat is
ARTBASE Ede?

Waarom is
ARTBASE
EDE er?

Wat is de
kracht
van ARTBASE
Ede?

Wat zijn de
merkwaarden
van ARTBASE
Ede?
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ARTBASE Ede is een cultuuranker voor Ede. Een plek voor
verdieping, verrijking, inspiratie, verwondering en samen
ontdekken.

ARTBASE Ede verbindt en inspireert een breed, hedendaags
publiek en zet hen aan tot nadenken over wat kunstenaars,
verzamelaars én henzelf drijft.

ARTBASE Ede biedt een meeslepende en innovatieve multimediale
ervaring die je zintuigen prikkelt en je raakt. Een persoonlijke
ontdekkingstocht voor iedere leeftijd.

ARTBASE Ede kenmerkt zich door de bijzondere combinatie van:

•

Diepgaand & Overal om je heen
Hedendaags & Tijdloos
Lokaal & Mondiaal
Natuurlijk & High tech

•

Overrompelend & Persoonlijk

•
•
•
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Kansen en mogelijkheden marketing & communicatie
Een goed uitgedachte marketingcampagne in aanloop
naar de opening van ARTBASE Ede in 2023 is belangrijk
voor het verdere succes en toestroom van bezoekers. Het
is van groot belang om deze op tijd te beginnen. Wij
adviseren minimaal één jaar in aanloop naar de opening
voor strategie en implementatie.
De omvang van de marketingcampagne hangt uiteraard
geheel af van het beschikbare budget en de bemensing. In
dit hoofdstuk geven wij echter graag inspiratie en een
aanzet tot kansen en mogelijkheden voor marketing en
communicatie aan. Uiteraard zal er t.z.t. een goed
marketingplan ontwikkeld moeten worden door een
MarCom team.
Samenwerkingsmogelijkheden
Voor het succes van de marketing en communicatie van ARTBASE
Ede is het van belang om aan te sluiten bij bestaande, collectieve
marketingprogramma’s. Noodzakelijk is aansluiting bij:
•

Ede Marketing
Ede Marketing verzorgt de collectieve
citymarketing voor Ede. Doel is om Ede
en omliggend gebied duidelijker te
positioneren en zichtbaar te maken.

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

•

•

VisitVeluwe
VisitVeluwe versterkt de aantrekkingskracht van de Veluwe en helpt
ondernemingen op de Veluwe ontwikkelen en profileren. Onderdeel van
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen.

Synergie met andere organisaties
Voor de marketing en communicatie van ARTBASE Ede is het
van grote waarde om synergie te zoeken met de volgende
organisaties:
•

•

Kröller-Müller Museum
Nederlands museum voor moderne en
hedendaagse kunst, opgericht door Helene
Kröller-Müller, gelegen in het Nationaal
Park De Hoge Veluwe, Otterlo.

www.northernlight.nl

Uiteraard zijn er nog vele andere kansen op gebied van
samenwerkingsmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de
ANWB, Nationale Spoorwegen, NBTC Holland Marketing,
Natuurmonumenten en Nationaal Park De Hoge Veluwe.
Maar ook aansluiting op scholen (digitaal schoolbord),
hogescholen en universiteiten, en toeristische locaties
(hotels) moeten hierbij niet vergeten worden.
Synergie met belangrijke momenten: tijdlijn
Ede groeit snel. In de planning staat de oplevering van een
aantal grote projecten die het vestigingsklimaat in Ede naar
een ander niveau brengen.
In de tijdlijn 2023-2024 staan o.a. in de planning: de oplevering
van het nieuwe station Ede-Wageningen, de opening van de
World Food Center Experience en de nieuwe ontvangstlocaties
voor de Veluwe. Dit biedt kansen voor ARTBASE Ede. Het is aan
te raden om ontwikkelingen waar mogelijk op elkaar af te
stemmen, zowel in de timing van oplevering als op het vlak van
communicatie.

WFC Experience
De WFC Experience in Ede wordt een
thema-attractie over voedsel die vanaf
2023 bezoekers meeneemt op een
persoonlijk voedselavontuur.

2021 All rights reserved

Akoesticum
Nationaal trainingscentrum voor muziek,
dans en theater, met een groot cultureel
netwerk van (inter)nationale musici.
Tevens gevestigd in de Frisokazerne.
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Paid media

Communicatiemiddelen
Om een breed publiek te bereiken, is een multimediale
benadering nodig, d.w.z. een goede combi van online,
offline, outdoor en vrije publiciteit. Ter inspiratie voor
het opstellen van het marketing- en communicatieplan
doen wij hierbij een aanzet voor mogelijke
communicatiemiddelen. De uiteindelijke keuze van
strategie en middelen ligt bij het team van ARTBASE
Ede en is ook mede afhankelijk van het beschikbare
budget.

adWords
Advertenties & banners
Campagnes
City dressing
Merchandise
Corporate film

Owned media
Website
Nieuwsbrief
Social media accounts Youtube
kanaal
Membership/Vrienden van…
Brochure
Vergeet hierbij
Evenementen
niet het netwerk
Arrangementen
en de sociale
kanalen van
Routes

Houd
communicatie
doelgroep
‘jongvolwassenen
15-25 jr.’ in
gedachten.

partners.

Photo by © Godisable Jacob from Pexels
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Earned media

Belangrijk voor
het creëren van
een fanbase:
selfie-momenten
in het museum.
#artbaseede

Blogposts
Social media posts
Online artikelen
Kranten en tijdschriften
Lokale dagbladen
Radio & TV
Ambassadeurs & influencers
Mobiliteitsproducten
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Werktitel ARTBASE Ede

ARTBASE Ede is de werktitel voor de culturele
invulling van de Frisokazerne. De keuze van deze
werktitel is gemaakt met een aantal criteria in het
achterhoofd.
•

•
•
•

•
•

•

Internationaal aansprekend, zonder verbinding met lokale te
verliezen
Passend bij een historisch monument als locatie
Passend bij de sfeer van Ede en de Veluwe (robuust en stoer)
Overkoepelend voor alle afzonderlijke onderdelen
(hoofdtentoonstelling, wisselexpo, etc.)
Aansprekend voor een breed, hedendaags publiek
Laat optie open voor mogelijke andere culturele invulling van
de kazerne in de toekomst
Beschikbaarheid van aansprekende urls (www.artbaseede.nl
is vrij)

ARTBASE Ede is een verwijzing naar de historische locatie
waarin het museum gevestigd is, de Frisokazerne (‘base’ is
engels voor kazerne).
Uiteraard zijn er ook andere titels mogelijk. Hiernaast hebben
wij een aantal andere titelopties op een rijtje gezet. Hieruit is
door de projectgroep ‘ARTBASE Ede’ als voorkeur naar voren
gekomen. Deze naam is in de concept test ook meegenomen en
erg goed ontvangen.
This document is for internal use only. Contains images from third parties.
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•

ARTBASEde

•

Inside Out

•

De Kazerne

•

The Base

•

Kazerne 360

•

KunstKazerne

•

Atelier van de Ziel

•

CultuurKazerne

•

Atelier HKM

•

Museum Kazerne

•

OpenUp

•

Esprit de l’Art

www.northernlight.nl
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Concept

4.8 Visuele identiteit

Visuele identiteit: ARTBASE Ede

Een onderdeel van de marketing en communicatie strategie is de
ontwikkeling van de visuele identiteit van ARTBASE Ede. Hier volgt een
eerste aanzet en eerste verkenning van de look en feel voor ARTBASE Ede.
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3. Concept

3.1 Overall concept & verhaallijn

Sprint 3
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4.9 Kansen voor fondsenwerving

Kansen voor fondsenwerving

Het plan is dat in 2023 de deuren van ARTBASE Ede
worden geopend voor publiek. Om dat te realiseren, zal
eerst financiering gezocht moeten worden. Hiervoor zijn
verschillende kansen en mogelijkheden.

van de creatieve sector. Voorbeeld is het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie dat speciale regelingen op gebied van
digitaal en film hanteert.

Fondsen
De verwachting over de te genereren eigen inkomsten voor de
exploitatie, zoals entreetickets, B2B, horeca en franchise zijn
positief. Maar uiteraard zal voor de ontwikkeling en realisatie van
ARTBASE Ede een goede basis gelegd moeten worden bij de
fondsen.
Kunsteducatie, cultuurparticipatie, verzamelen, innerlijke
drijfveren ontdekken, de geschiedenis van Ede en de Veluwe, de
connectie met het Kröller-Müller Museum en de kunstenaar van
Gogh. Een vernieuwend concept met verbeeldingskracht en
maatschappelijk relevantie; er zijn in het Masterplan voor
ARTBASE Ede genoeg aanknopingspunten voor verschillende
fondsen om mogelijk bij te dragen.

De Gemeente Ede is initiatiefnemer van dit concept en heeft al
een structureel budget beschikbaar om een bijdrage te leveren
aan de financiering van ARTBASE Ede.
Om de realisatie, operationeel budget en voortgang te
waarborgen, is een substantiële overheidsbijdrage essentieel.
Er worden mogelijkheden gezien om bij de Provincie de
noodzakelijke mede financiering/investering te vragen.
Aanknopingspunten zijn het Provinciale beleid op het gebied
van musea of het stimuleren van cultuur en erfgoed. Ook
stimuleert de Provincie ontwikkelingen middels diverse
programma's zoals Veluwe op 1, recreatiezonering en
ontvangstlocaties, Agrifood 2030/ Foodvalley 2030 en de
Cultuurregio Ede Wageningen.

Het gaat hier in eerste plaats om de bekende en minder bekende
cultureel-museale fondsen, zoals het Prins Bernard Cultuurfonds
of het Mondriaanfonds, en loterijen zoals de Bankgiro Loterij.
Daarnaast biedt het innovatieve, multimediale karakter van de
ARTBASE Ede ook mogelijkheden buiten het drukke cultureelmuseale veld, bij fondsen die willen bijdragen aan de innovatie

Overige financiering
Mogelijkheden voor overige financiering komen mogelijk van
het bedrijfsleven en lokale sponsoring, themafinanciering en
family capital.

This document is for internal use only. Contains images from third parties.

Gemeente & Provincie

Zie een verdere uitwerking in de bijlage: I-6 ‘Aanpak en kansen
voor fondsenwerving & financiering’.
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4. Onderbouwing

4.10 Resultaat & conclusies concept test

‘’Dit lijkt me echt
fantastisch, heel
spectaculair!’’

‘’Mooi hoe je van licht
naar donker gaat. Het zuigende
effect vind ik heel cool, als een
soort funnel.’’

7.7
‘’Mooie afwisseling,
na de multimedia fijn dat
het zo tactiel is. Zelf
ontdekken is leuk.’’

‘’Ik vind dat echt een
toevoeging. Heel gaaf dat spel
met licht & kleuren. En weer
totaal anders.’’

‘’Denk dat het een goede
manier is om schilderkunst aan
een breed publiek te tonen.’’

8.4

8.2

7.9

‘’Ik kan op mezelf
reflecteren, het is interactief en
er is emotionele verbinding.’’

‘’Gekke verzamelingen
lijkt me leuk. Sneakers, of andere
aparte dingen, dat verwacht je niet,
wat cool…”

‘’Mooi de vormen van
de natuur. Fijn dat je er
aan mag zitten.’’

7.9

‘’Leuk dat alles lokaal is.
Zoveel plekken waar je lokale
producten kan kopen, heb je nog
niet in Ede.’’

“Leuk dat er zo’n
cultuuranker komt,
dat gaat de stad Ede
echt veranderen.”

8.1
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8.4

Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Ede door:
NorthernLight
Weesperplein 4B
1018 XA Amsterdam
www.northernlight.nl
Neem contact op met Gemeente Ede voor meer informatie.
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