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Duurzaamheid, 
what’s in a name?

Alexander Vander Stichele

nieuw tijdperk

We leven niet zo zeer in een tijd van verandering,
maar in een verandering van tijd

Erfgoed & duurzaamheid 
tentoonstellen & ontwerpen

‘duurzaamheid’

‘ontwerpen’

‘tentoonstellen’

‘erfgoed’

Duurzaam  
is veel meer dan ‘groen’

Museum of ‘museum’ 

Ontwerpen en ‘ontwerper’



Tentoonstelling?
Openluchtmuseum?
Stadspark?
Industrieel monument?
Museum zonder muren?
Buitenexpositie? 
Buurtontwerp? 
Groene tentoonstelling? 

“duurzaam tentoonstellen”  
“duurzaam museum”

tentoonstelling  ?

duurzaam  ?

museum?
“Great Disruption” from the past, or a “Big Shift” 

RijksStudio  Hergebruik, re-mix, herontwerp  
van 250.000 werken uit de collectie uit het Rijksmuseum 

experts   > participatie

cultuuromslag / transitie

gesloten  > open

exclusief  > inclusief

bezit  > delen

“Great Disruption” from the past, or a “Big Shift” 

connectiviteit

duurzaamheid
(sociaal + ecologisch)

+

cultuuromslag

“Great Disruption” from the past, or a “Big Shift” 

cultuurtijdperk



cultureel manifest — 
 nieuw woord  
 nieuwe cultuur 
 nieuwe ontwerpagenda
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 Michiel Schwarz 
&  Joost Elffers 2010

verschuiving van  

      mentaliteit 

      waarden 

      ontwerp-ethos* Mich ie l  Schwarz , Joost  E l f fer s , 2009 .

* ethos = handelingsperspectief

Cultuur van het sustainisme 

Veel meer dan 'groen' 

connected
open
lokaal
collaboratief
eerlijker
bottom-up

+ ecologisch duurzamer

Sustainisme = cultuur van

NETWERKEN

LOKALITEIT

DELEN

MENSELIJKE MAAT

nieuwe context voor
ontwerpen & musea

Michiel Schwarz &  
Diana Krabbendam, 2013



Ontwerpkwaliteiten van sustainisme in
’programma van eisen’(sociale duurzaamheid)

LOKALITEIT

Gemeenschap
Lokale ervaring
Wortelen

VERBONDENHEID

Samenhang
Netwerken
Relaties

PROPORTIONALITEIT

Menselijke maat
In proportie
Gepaste schaal

DELEN

Samenwerking
Open uitwisseling
‘Commons’

DELEN

Samenwerking
Open uitwisseling
‘Commons’

Je bent wat je deelt

de bezoeker ‘ontwerpt’ mee

co-creatie

gedeelde ervaringen

DELEN

Samenwerking
Open uitwisseling
‘Commons’

LOKALITEIT

Gemeenschap
Lokale ervaring
Wortelen

Lokaal als een kwaliteit 
(niet slechts geografische plaatsbepaling) 

lokale verhalen

local context is king

placemaking & erfgoed-maken
LOKALITEIT

Gemeenschap
Lokale ervaring
Wortelen

VERBONDENHEID

Samenhang
Netwerken
Relaties

Kwaliteit van relaties 
staan centraal

niets is ‘stand alone’

relaties met publiek mee-ontwerpen

‘binnen’ en ‘buiten’ verbinden

VERBONDENHEID

Samenhang
Netwerken
Relaties

PROPORTIONALITEIT

Menselijke maat
In proportie
Gepaste schaal

Van schaal naar 
proportionaliteit

de kracht van nabijheid

‘langzame’ tentoonstellingen

‘kleinschalige’ verhalen

PROPORTIONALITEIT

Menselijke maat
In proportie
Gepaste schaal



“…by  encouraging happiness and wellbeing, 
museums can play a part in helping people 
to live a good life without costing the earth.”

www.happymuseumproject.org/

“ontwerpen voor sociaal & ecologisch welzijn”

Relevance = to be connected to the interests 
and issues of the day in a particular 
community.

‘Relevantie’ als leidraad 
        — Nina Simon (The Participatory Museum)

sociale duurzaamheid 
in erfgoedkwesties

: in het nieuwe speelveld 
   van maatschappelijke erfgoedpraktijken
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> vormen van engagement

Reinwardt Academie AHK, Amsterdam, 2017

> community building 
   (platforms)

>  Ontwerp met en voor lokale kwaliteiten

    >  Neem de sociale aspecten van duurzaam ontwerpen mee

Duurzaam ontwerpen & tentoonstellen — sustainistische ‘lens’

SOCIALE DUURZAAMHEID

LOKALITEIT 

CO-DESIGN
>   Maak open ontwerpen in en met de gemeenschap

‘Take aways’

ENGAGEMENT 
>  Zoek naar vormen van engagement  

connected ontwerpen 
lokaal ontwerpen 
deelbare ontwerpen  
collectief ontwerpen  
open ontwerpen  
‘slow’ ontwerpen  
eerlijk ontwerpen  
ontwerpen met menselijke maat 
duurzaam ontwerpen 
sustainist ontwerpen 

Michiel Schwarz
contact@sustainism.com

www.sustainism.com

Haags Gemeentemuseum, Ja Natuurlijk, 2013, Elffers & Schwarz, Sustainist triptiek. 
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