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LUCHTFOTO’S MONUMENT VOOR DIVERSITEIT



Inleiding

2 april zijn twee mannen uit Arnhem aangevallen door een groepje jongens, omdat ze hand en 
hand over de Nelson Mandelabrug liepen. Het heeft er alle schijn van dat homohaat ten 
grondslag lag aan dit delict. De reacties en steunbetuigingen vanuit de bevolking voor de 
slachtoffers  waren hartverwarmend. Journaliste Barbara Barend, had in de social media 
mannen opgeroepen om in het openbaar, op straat, hand in hand te laten lopen 
#allemannenhandinhand. Het was een tijdelijke uiting van verbondenheid en saamhorigheid. 

Zou het niet mooi zijn als er een blijvend gebaar komt  die een positieve boodschap uitdraagt. 
Een icoon dat zegt: ‘er is verscheidenheid, maar toch zijn we allemaal gelijk aan elkaar. 
Ongeacht geloofsovertuiging, etniciteit of geaardheid, we zijn allemaal volwaardig burger in 
deze samenleving.’ 

In de wereld en in Nederland zijn er weinig beelden die deze symboliek uitdragen en diversiteit 
vieren. Zou het niet mooi zijn als hier in Gelderland op een nog te bepalen publieke ruimte een  
‘Monument voor diversiteit’ komt. Een monument dat niet te letterlijk een boodschap 
uitdraagt, maar een universeel beeld van verscheidenheid en verbondenheid uitbeeldt. Een 
kunstwerk, iconisch, gemaakt van duurzaam materiaal kleurrijk en met een boodschap. 
Hoofdpunten die besproken worden:

1. Er wordt gekeken hoe in de agglomeratie Arnhem-Nijmegen, architectuur, natuur en 
kunst met elkaar verbonden worden om zo de publieke ruimte vorm te geven en een 
nieuw stedelijk DNA te creëren. Er worden suggesties gedaan waar het monument 
geplaatst kan worden. 

2. Het monument gaat een verbinding aan met de stedelijke omgeving om zo een plein te 
creëren dat een menselijke maat heeft. 

3. In een hoofdstuk ‘inspiratie, motivatie en filosofie’  wordt de grondslag en betekenis van 
het monument uiteengezet.

4.   Een belangrijke bouwsteen is dat het project kan samenvallen met het 50-jarig bestaan 
van de vrouwen- en homobeweging in Nijmegen. Dit wordt in 2018 gevierd. 

5. Er wordt uitgelegd hoe de financiering rond komt en wat de planning is om het 
kunstwerk te creëren. 

6. De spin-off: dit project moet kunstenaars, burgers, maatschappelijke instellingen, 
overheden en bedrijven stimuleren om meer (duurzame, langdurige) kunstprojecten in 
Gelderland te realiseren om zo tot een herwaardering voor kunst te komen en met meer 
respect met elkaar om te gaan. 



1. Het idee
In Arnhem is een schitterend en uniek project gerealiseerd op het Bartokplein. De kunstenaar 
Florentijn Hofman heeft een enorm kunstwerk gemaakt dat in een Veluws-stadspark ligt. Voor 
Arnhem een uniek visitekaart: moderne kunst, natuur en een vernieuwende stedelijke 
omgeving die elkaar versterken. Dit project wordt breed door de Arnhemse bevolking omarmt.  
Deze benadering is voor meer plekken in de provincie Gelderland voor herhaling vatbaar. Een 
visie om Gelderland vitaler en mooier te maken. 

Kunstwerk Aardvarken Florentijn Hofman, Arnhem

Met het project om een ‘Monument voor diversiteit’  op een nader te bepalen stedelijk plein in 
Gelderland te maken wordt aansluiting gezocht op deze positieve ontwikkeling.  Het 
monument komt op een plein te liggen dat nu nog een menselijke maat en gezelligheid mist. 
Kunst kan een bijdrage leveren aan het revitaliseren van een gebied en een positieve 
inhoudelijke boodschap uitdragen. 

Het werk van Florentijn en het nieuw te maken kunstwerk kunnen visitekaartjes worden voor 
Gelderland en ook navolging krijgen in meerdere steden; een nieuw elan een nieuwe impuls 
voor een rijkere culturele beleving. 



2. Gebied (omgevingskwaliteiten)
2.1 Pleinen die mogelijk geschikt zijn voor het ‘Monument voor diversiteit’:

Gele Rijders plein:  Een voorbeeld van een plein dat een kwaliteitsimpuls kan gebruiken is het 
Gele Rijders plein in Arnhem. Er liggen al plannen om het plein verbeteren. Deze plannen 
worden gemaakt door architecten. Met een integrale aanpak kunnen omgevingsarchitecten en 
kunstenaars samenwerken. Het ‘Monument voor diversiteit’  kan het oude kunstwerk van 
Shinkichi Tajiri complementeren en opwaarderen. 

 a. Impressie: plannen Gele Rijdersplein in Arnhem, b. Fontein, Shinkichi Tajiri, Arnhem

Roermondsplein: Er zijn vergevorderde plannen om het grootse landschapskunstwerk van Peter 
Struycken te vervangen voor een park. Het vergroenen van het Roermondsplein biedt kansen om 
hier kunstwerken te maken; kleiner van schaal die aansluiting zoeken met de omgeving. 

a.  De  Blauwe Golven, Peter Struycken, Arnhem,   b. Plan park, Roermondsplein, Arnhem

Stationsplein Nijmegen: Het stationsplein van Nijmegen is in omvang groots, weids  en staat 
voor de uitdaging om weer een intiem plein te worden. Qua A-locatie en qua zichtlocatie is dit 
misschien wel het plein met de meeste urgentie. In het volgende hoofdstuk wordt uitgediept wat 
de kenmerken zijn van het Stationsplein en hoe het ‘Monument voor diversiteit’ hier ingepast kan 
worden. Er wordt ook aansluiting gezocht met het maatschappelijk initiatief om het 50-jarig 
bestaan van de vrouwen- en homobeweging in Nijmegen te vieren. 



2.2 Hoe kan het ‘Monument voor diversiteit’ ingepast worden: 

2.3 Kenmerken stationsplein  

Het stationsplein van Nijmegen meet 25 bij 82 meter. De afstand tussen de stationshal en het 
tegenoverstaande gebouw is 70 meter en het wordt doorkruist door een busbaan. Het 
Stationsplein kun je niet rechtdoor oversteken, omdat een heg voorkomt dat je de busbaan 
oversteekt. Er zijn een aantal looproutes naar de stad. Dit betekent dat het Stationsplein veel 
loze en ongebruikte ruimte heeft. Het Stationsplein is geasfalteerd afgewisseld met glazen 
platen, die het dak vormen van een fietsgarage. Zoveel ongebruikte ruimte kan ruimte bieden 
aan een iconisch beeld. Er blijft veel ruimte over op het plein, die nodig is om veilige looproutes 
naar en van het station te behouden. De golfbeweging accentueert de looproutes en sluit in die 
zin aan op de filosofie die architect Ben van Berkel heeft gebruikt bij het ontwerpen van 
Centraalstation Arnhem; logische routes accentueren. 



Foto’s: Clochán na bhFomhórach, Noord-Ierland

2.4 Lengte Breedte en hoogte (19 x 6 x 1.6 meter)

De lengte van het kunstwerk is 19 meter, zodat het een impact heeft, maar toch ook een 
aangenaam kleinschalig formaat behoudt. De breedte is 6 meter. Aan alle zijden blijft veel 
ruimte voor looproutes. De maximale hoogte wordt 1.60 meter. Zo is het beeld veilig te 
betreden en krijgt het een interactieve functie.   



3. Inspiratie, motivatie en filosofie (Bouwstenen)
3.1 Ritmiek

Nederlandse steden kenmerken zich door oude historische stadskernen met kerken en rijk 
versierde statige herenhuizen die ieder een uniek karakter hebben. De huizen vormen een 
eenheid met elkaar doordat ze in maatvoering, vorm en ritmiek op elkaar aansluiten. De 
Nederlandse straten zijn homogeen, mathematisch en planologisch, maar hebben daarnaast ook 
een levendig, creatief en organisch karakter. In periodes van economische voorspoed vieren 
ambachten hoogtij  en werken creatievelingen in opdracht. In de art nouveau stijl is dit goed 
terug te zien, kunst is in de kleinste details van het interieur en exterieur aangebracht. Kunst en 
hun omgeving zijn met elkaar verweven.

De Tweede Wereldoorlog heeft een aantal steden in het hart geraakt en binnensteden verwoest. 
Steden als Rotterdam, Middelburg, Enschede, Nijmegen en Arnhem zijn zwaar getroffen en tot 
de dag van vandaag zie je de littekens van die gitzwarte periode. Met Marshall-hulp zijn de 
steden robuust en modern opgebouwd met de middelen die voorradig waren.  Zo ontstonden er 
nieuwe tijdlagen in de architectuur, met stijlen die niet altijd even goed op elkaar aansluiten. De 
ritmiek, maatvoering verstoren de gevoelsmatige eenheid. 

Met het ‘Monument voor diversiteit’ wordt gepoogd om de menselijke maat en ritmiek terug te 
brengen in het straatbeeld. Een modern icoon dat in beweging en ritmiek aansluiting vindt op 
looprichtingen en de architectuur in de omgeving. De ritmische patronen zijn terug te zien in 
moderne architectuur. De abstracte ritmes vormen een organisch geheel die doen denken aan de 
vulkanisch ontstane kustgebied Clochán na bhFomhórach in Noord-Ierland. 

3.2 De symboliek van kleur en vorm:

De vrije organische vorm staat voor openheid en vrijheid. De kleuren geven het 
monument een vrolijke en positieve uitstraling en zijn een subtiele verwijzing 
naar de regenboogvlag van de homobeweging. De regenboogvlag is ontworpen in 
1978 door de Amerikaanse kunstenaar Gilbert Baker uit San Francisco. Daarnaast 
staan de kleuren voor verbintenis tussen religie en etniciteit.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Baker
https://nl.wikipedia.org/wiki/San_Francisco


3.3 Duurzaam materiaal 

Het ‘Monument voor diversiteit’ wordt van massief hout gemaakt en kan zowel tijdelijk als 
langdurig  geplaatst worden.  Het hout kan gerecycled worden, het werk is hernieuwbaar. In 
Amsterdam is er een initiatief ‘stadshout’ waarbij  hout dat wordt gekapt in de stad wordt 
gebruikt om kunst en gebruiksvoorwerpen mee te maken. In meerdere steden is dit initiatief 
overgenomen. Voor dit project wordt er ook gekeken of resthout nog een tweede leven kan 
krijgen. Het hout wordt beschilderd met hoogglans verf op waterbasis. Dit is milieuvriendelijker 
dan verf op terpentine-basis.

3.4 Veiligheid

Het monument is door het publiek te betreden. Het werk is van massief hout gemaakt het is in 
die zin hufterproof en kan het gewicht dragen van het publiek dat het monument wil 
beklimmen voor foto’s en dergelijke. Het monument loopt in hoogte gradueel op.  
 
3.5 Betrokken partijen, Q-art

De Nijmeegse homobeweging bestaat 50 jaar, de vrouwenbeweging in Nijmegen is ook 50 jaar 
actief, LGBT Boekhandel de Feeks bestaat 40 jaar. Vanaf zomer/najaar van 2017 en in 2018 wordt 
dit gevierd en organiseren Q-art een jaar vol presentaties van en over Queer art. Kunst met een 
andere kijk op gender en seksuele diversiteit. Het ‘Monument van diversiteit’ kan het 
vlaggenschip voor deze viering worden. Eind 2018 kan het monument geopend worden. De 
contacten zijn hier al voor gelegd. Voor meer over dit evenement kijk op: https://
www.facebook.com/QartOOO/

4. Planning
Het tijdstraject wordt in overleg met de provincie, gemeente en overige belanghebbenden 
afgestemd. De realisatie kan meteen gestart worden. Voor de bouw van het monument wordt 
een jaar uitgetrokken. Het zou mooi zijn als het monument eind 2018 opent en aansluit op het 
jubileumjaar van de vrouwen- en homobeweging in Nijmegen. 

5. Financiën 
Voor het monument wordt het gehele prijzengeld ingezet om hout en verf te kopen. Voor 
vervoer wordt geld opzij gelegd. Aan de gemeente waar het monument komt te staan wordt  
ook een financiële bijdrage gevraagd om zo ook het monument in volle omvang te kunnen 
realiseren. Eventueel worden ook fondsen en derden aangeschreven. 

6. Spin-off (Bouwstenen): 
6.1 Samenvattend 8 redenen voor het bouwen van het ‘Monument voor 
diversiteit’

1.  Er komt een blijvend monument dat uiting geeft aan de verscheidenheid in de 
samenleving en oproept tot eenheid en samenhorigheid. Een universeel beeld dat op een 
positieve manier antwoord geeft op maatschappelijke dilemma’s. Tevens markeert het 
monument het 50-jarige bestaan van de vrouwen- en homobeweging in Nijmegen. 

2. Arnhem en Nijmegen zijn in de Tweede Wereldoorlog hard getroffen. De littekens in de 
binnensteden zijn nog altijd zichtbaar. De steden zijn modern opgebouwd en daarmee is een 
rijke historie verloren gegaan. Binnensteden die rijk versierd waren, waar ambachten in ieder 
detail van gevels terug te zien waren, zijn verloren gegaan.



3. Regio Arnhem en Nijmegen wil competitief zijn met de randstad, waar op grote schaal 
geïnvesteerd wordt in grote publieke kunstwerken. Een interessant project om uit te lichten is 
de nieuwe metrolijn van Amsterdam (NoordZuidlijn), hier worden kunstenaars ingezet om 
stations te versieren. Gelderland kan ook inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Met een integrale 
aanpak waarbij er meer samenwerking gezocht wordt tussen verschillende actoren, bedrijven, 
architecten, ecologen en kunstenaars. 

a.  Kunstwerk Rokin metrostation, Daniel Dewar en Gregory Gicquel, Amsterdam  b. Kunstwerk ‘the bean, 
Anish Kapoor, Chicago

4. Werknemers van buiten de regio, expats zijn geïnteresseerd in een hoog cultureel 
aanbod. Arnhem en Nijmegen willen startups stimuleren. Mensen die voor werk naar steden 
trekken willen ook graag dat  er op cultureel gebied genoeg te beleven valt. 

5. De creatieve economie is gebaat bij een aangenaam cultureel klimaat. Kunst is een 
vloeibare en veranderende entiteit die mensen inspireert. 

6. Publieke blikvangers en iconische kunst trekken het toerisme aan. Kijk bijvoorbeeld naar 
steden als Bilbao met het museum ontworpen door Frank Gehry of Chicago met ‘the Bean’ van 
Anish Kapoor die vele kunsttoeristen naar de hun stad doet trekken

7. Er gaat kunst verloren en als je niet investeert in nieuwe kunst verschraalt het culturele 
landschap  en verliezen mensen de binding met kunst. Kunst is bepalend voor de Nederlandse 
identiteit. Het is daarom ook belangrijk om een stuk van die identiteit te herijken en opnieuw te 
ontdekken. 

7. Het verfraaien van A-locaties in Gelderland om zo de provincie mooier te maken; ‘Maak 
Gelderland mooier’.  

 



7. Initiatiefnemer

Sinds 2011 is Storm Stufkens actief als creatief ondernemer. In zijn jonge carrière heeft hij al veel 
laten zien. Zo heeft hij in de hoofdkantoren van Delta Lloyd in Amsterdam, zorgverzekeraar

Menzis in Wageningen, verzekeraar Ohra in Arnhem en op de Radboud Universiteit Nijmegen 
geëxposeerd in groeps- en solo-exposities. Naast ruimtelijk werk & teken/schilderwerk richt hij zich 

ook op cultureel maatschappelijke opdrachten en komt met creatieve oplossingen. Hierin zoekt hij 
samenwerking met belanghebbenden en geïnteresseerde burgers. In 2017 heeft Storm Stufkens 

een opdracht gewonnen van gemeente Nijmegen om langs de Waal een maatschappelijk project 
op te zetten, waarbij mensen zaden en stekken verzamelen om gezamenlijk een artistiek 

bloemperk te maken. Het ‘Monument voor diversiteit’ is gemotiveerd uit de gedachte dat we 
diversiteit moeten omarmen, respect voor elkaar moeten hebben en op zoek moeten gaan naar de 

dingen die ons binden. 

Op de website: www.stormstufkens.com is meer informatie te vinden over zijn werk. 

Adresgegevens: Zellersacker 2057

6546 HT  Nijmegen

Telefoonnummer: 06-50246469 
E-mail: stormstufkens@yahoo.com

mailto:stormstufkens@yahoo.com


8. Inspiratieplaten




