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Verslag Arenabijeenkomst stroming Kunst & Cultuur van 12 juni 2007 
 

De Stichtingsraad van Omroep Limburg is een maatschappelijk representatief orgaan, dat ingevolge 
de Mediawet het programmabeleid van L1 vaststelt. De leden zijn afkomstig uit diverse 
maatschappelijke stromingen. Om zijn maatschappelijke representativiteit vorm te geven treedt de 
Stichtingsraad geregeld met maatschappelijke groeperingen in discussie over het programmabeleid. 
Dit wordt momenteel gedaan door het uitvoeren van een korte enquête en een discussiebijeenkomst 
bij L1, de zogenaamde Arenabijeenkomst. Hieronder volgt het verslag van de op 12 juni gehouden 
bijeenkomst met de stroming Kunst & Cultuur.  
 
Na de opening door Servaas Huys, voorzitter Stichtingsraad Omroep Limburg, gaf Leo Hauben, 
hoofdredacteur van L1, een kijkje in de keuken van L1. Daarbij kwamen de rol van L1 als publieke 
regionale omroep, haar doelstellingen en de relatie met Provincie en Omroep Limburg aan de orde. 
Tevens werden actuele kijkcijfers, financiering en profilering van het merk L1 in de markt toegelicht. 
 
Als inleiding op de discussie tijdens deze bijeenkomst presenteerde Wim de Heer, secretaris van 
Stichtingsraad van Omroep Limburg, de resultaten van de enquête gehouden binnen de stroming 
Kunst & Cultuur. De conclusies van de enquête samengevat: 

- Bekendheid met L1: Stroming K&C is redelijk bekend met de programma’s van L1 en kijkt of 
luistert regelmatig, maar iets minder dan de stroming Groen.  

- Compleetheid programmering: te weinig muziek op allerlei gebied, te weinig aandacht voor 
amateur-gezelschappen op allerlei gebied. 

- Waarde voor kijker/luisteraar: vooral mogelijkheid tot debat en discussie moet verbeteren en 
programma’s moeten meer onderhoudend zijn. 

- Kwaliteit programma’s: kwaliteit kan beter, bereik moét beter.  

- Samenwerking met L1: deze is goed, maar kan beter.  

- Nieuwe ontwikkelingen: meer maatschappelijke betrokkenheid tussen K&C en samenleving.  

- Hoe kan het dan beter: veel ideeën en men wil vooral zelf méér betrokken worden!  
 
De bovenstaande conclusies waren de aanknopingspunten voor de discussie, geleid door L1-
presentator Jan de Koning. De discussie raakte een aantal thema’s en onderwerpen: 

- De Hemelpaort als voorbeeld van een op de Limburgse cultuur gericht programma. 

- Hoe L1 te gebruiken voor aandacht voor Kunst & Cultuur. 

- Komen de diverse organisaties, belangengroeperingen voldoende aan bod. 

- Op welke wijze moet de stroming aan bod komen: inhoud of aandacht/PR. 

- Kunst & cultuur dichter bij de kijker brengen: suggesties voor aanpak. 
 
Een korte impressie van de besproken thema’s: 
Voor L1 als Limburgse omroep is dialect belangrijk. De Hemelpaort wordt als voorbeeld besproken. 
Het gebruik van het Limburgs hierin wordt gewaardeerd. Over het genre soap wordt verschillend 
gedacht. De een heeft er niets mee, terwijl de ander het een geweldige serie vindt. Het gebruik van 
meerdere dialecten is soms wel lastig maar doet wel eer aan de variëteit van deze dialecten in 
Limburg. 
 
Een dergelijke serie draagt bij aan het in leven houden van de streektaal en een stuk Limburgs 
cultuurgoed. Daarmee past de Hemelpaort ook perfect binnen de doelstellingen van L1. 
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Is er voldoende aandacht voor muziek? 
L1 roept niet de associatie met een muziekzender op. Een aantal vertegenwoordigers van 
muziekstromingen is van mening dat hun genre onvoldoende aan bod komt. Met name popmuziek 
wordt genoemd. Het aangekondigde einde van de Muziekfabriek (meer gericht op lichte en 
popmuziek) wordt betreurd. Leo Hauben geeft aan dat hiervoor nog mogelijk licht aan de horizon 
gloort. 
 
Een volgend discussiepunt is de wijze waarop aandacht wordt besteed aan muziekconcoursen en 
wedstrijden voor amateurmusici. Het belang van amateurkunst en amateurmusici wordt 
geïllustreerd door het feit dat er meer amateurmusici dan amateurvoetballers zijn, terwijl de indruk 
bestaat dat L1 veel meer aandacht besteedt aan voetbal. Een gemiste kans om meer mensen te 
binden aan de omroep. 
L1 medewerkers geven aan dat L1-radio ruim aandacht geeft aan diverse soorten muziek. Verder 
wordt opgemerkt dat door het verdwijnen van bepaalde programma’s aandacht voor wereldmuziek 
in relatie met Limburg er bekaaid vanaf komt. 
 
Hoe benaderbaar is L1? De meningen lopen hierover uiteen. Een aantal deelnemers stelt dat TV-
Limburg toegankelijker is en zich ook vaker laat zien bij kleinere evenementen en gezelschappen. L1-
medewerkers vinden dat L1 wel degelijk veel aandacht besteedt aan muziek op radio, en dat op een 
professionele manier doet. Deze professionaliteit is met name voor TV kostbaar. Verder wordt 
opgemerkt dat TV-Limburg vaak een minuutje aandacht besteedt aan een cultuurevenement zonder 
enige diepgang. Als voorbeeld van de aanpak van L1 wordt de in dit voorjaar in de uitgezonden serie 
de Tent van Emil genoemd waarin ruim aandacht geweest voor amateurmuziek door jonge 
muzikanten in de gehele provincie. 
Het Huis van de Kunsten wordt genoemd als centraal contactpunt richting L1. Dit kan tevens werken 
als een doeltreffend ankerpunt voor de vertegenwoordiger van de stroming Kunst en Cultuur binnen 
de Stichtingsraad.  
 
Wat betreft TV en kunst en cultuur vragen vertegenwoordigers meer aandacht voor PR, 
ledenwerving, herkenbaarheid en agendafunctie. L1-medewerkers geven aan dat het bij TV geen 
onwil is maar dat TV voor een groot publiek iets te bieden moet hebben en het niet alleen voor een 
beperkte groep lokaal interessant moet zijn. L1 is er niet in de eerste plaats om voor meer leden voor 
een organisatie of vereniging te zorgen. 
Dit leidt tot een discussie of de kijker wel zit te wachten op een professionele, journalistieke 
benadering die volgens de deelnemers L1 vaak kenmerkt. L1 zou dichter op of misschien wel in de 
huid van de mensen (achter de kunst en cultuur) moeten kruipen. De mens moet in beeld, wellicht 
ten kost van het hoge rechtbank- en politieberichtgehalte van L1. 
Men is het er over eens dat kwaliteit van de programma’s voorop moet staan en dat er evenwicht 
gezocht dient te worden tussen inhoud en aandacht. L1 wordt gewaarschuwd niet te arrogant te 
acteren in deze rol.  
 
Tom Doesburg, programmamaker L1, stelt voor in het weekend meer capaciteit beschikbaar te 
stellen voor (camera-)reportages: in het weekend zijn de culturele verenigingen en organisaties 
veelal actief en dit zou een mooie invulling zijn voor de luwte van nieuws en andere programma’s die 
het weekend nu vaak kenmerkt. 
 
Er worden suggesties gedaan voor een rubriek volkscultuur. Ook de combinatie van de media TV, 
radio en Internet kan beter worden benut. Mogelijk dat de jongere doelgroepen hiermee beter 
bereikt kunnen worden. L1 hoeft zich voor kunst & cultuur natuurlijk niet te beperken tot enkel de 
provincie; ook de gebieden over de grens bieden voldoende voeding voor dit onderwerp. 
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L1 geeft aan vele persberichten te ontvangen. Daarbij staan de feitelijke gegevens vaak centraal in 
plaats van de inhoud. Die inhoud is vaak voor de niet directe betrokken kijker en luisteraar 
interessant. Dus adviseert L1 voldoende aandacht te hebben voor de inhoud, dan komt L1 vanzelf. 
 
Opgemerkt wordt dat aandacht voor de professionele kunst noodzakelijk is voor de verbreding. 
Ondanks dat bepaalde programma’s verdwijnen, zoals Onder aan de Rasberg, zal in de nieuwe 
programmering voldoende ruimte zijn voor de professionele kunstenaar.  
 
De hoofdredacteur geeft aan dat innovatie, nieuws en het dichter op de huid van de kijker zitten 
speerpunten in de nieuwe programmering zijn. De ‘kunst’ is deze op een voor de kijker/luisteraar 
interessante wijze te combineren. Daarbij heeft de publieke regionale omroep natuurlijk de taak op 
een onafhankelijke manier een breed podium voor kunst en cultuur te bieden. Het beschikbare 
budget noodzaakt echter tot het maken van keuzes. 
 
In de afsluiting werd opgemerkt dat L1 dicht bij de Limburgse samenleving moet staan en daarbij de 
kwaliteit niet moet verloochenen. De Stichtingsraad zal in dit spanningsveld o.a. via representanten 
de afstemming met de diverse stromingen, dus ook Kunst & Cultuur blijven verbeteren. 
 
 
 


