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Schouwen onderzoekt
zondagsopenstelling
ZIERIKZEE (RD). De gemeente
Schouwen-Duiveland doet deze
week onderzoek naar de zon-
dagsopenstelling van winkels.
Ze heeft 7000 inwoners uitge-
nodigd om mee te doen aan
het onderzoek, evenals alle
winkeliers en hun medewer-
kers. In een aantal plaatsen in
de gemeente zijn de winkels
nu al op zondag open. Rond de
zomer worden de resultaten
van het onderzoek voorgelegd
aan het college. De gemeente-
raad spreekt er na de zomer
over.

Verplaatsing heli’s
Rotterdam onderzocht
ROTTERDAM (ANP). Er komt
nader onderzoek naar de
verplaatsing van trauma- en
politiehelikopters van Rotter-
dam The Hague Airport naar
elders. Dat is gisteren bekend-
gemaakt. Door het verplaatsen
van de helikopters zou er
mogelijk ruimte ontstaan om
meer commerciële vluchten
uit te voeren. De provincie
Zuid-Holland, het Rijk en
betrokken gemeenten stel-
len dat de veranderingen niet
mogen betekenen dat er meer
geluidsoverlast komt.

Arrestatie na
brandstichting in azc
MIDDELBURG (RD). In het asiel-
zoekerscentrum (azc) in
Middelburg is gisteravond laat
brand in de keuken gesticht.
De brand was snel geblust. Een
verdachte werd op heterdaad
betrapt en aangehouden. Am-
bulancepersoneel onderzocht
een aantal mensen omdat
ze rook hadden ingeademd.
Hulpdiensten susten eerder
op de dag een ruzie in het azc.
Een bewoner was agressief te-
genover het personeel. Er zijn
daarbij geen aanhoudingen
verricht, meldde de politie.

Twijfels nabestaanden
over levenseinde zoon
UTRECHT (ANP). Nabestaanden
van Luciano Ligthart (14)
zeggen na inzage van het
onderzoeksdossier ernstig te
twijfelen aan de conclusie van
zelfdoding. Zij betwijfelen na
een gesprek met een arts deze
week en het doorlezen van het
dossier of de jongen vorig jaar
juni wel door eigen hand om
het leven is gekomen in een
instelling op de Veluwe. „Nu
blijkt er opeens dat er onver-
klaarde striemen en bloed-
uitstortingen onder zijn oksel
zaten”, zeggen zij.

SGP en CU Sliedrecht
ook na 2018 samen
SLIEDRECHT (RD). SGP en
ChristenUnie in Sliedrecht
werken ook in de raadspe-
riode 2018-2022 samen. De
plaatselijke besturen van de
partijen tekenden gisteravond
een overeenkomst. De samen-
werking bestaat al sinds 1982.
Toen besloten SGP en RPF
samen een lijst te vormen. De
gezamenlijke fractie van SGP
en ChristenUnie in Sliedrecht
heeft momenteel zeven van
de negentien raadszetels en is
daarmee de grootste partij van
de gemeenteraad.

Hjalmar Guit

MARRUM. Het uiterste noorden
van Nederland in een toeristi-
sche hotspot veranderen. Dat
is het ambitieuze plan van Joop
Mulder (63). Na zijn afzwaaien
bij het culturele festival Oerol
op Terschelling ging de oprich-
ter hiervan, Mulder, aan de slag
met een nieuw project, ”Sense of
Place”. Zijn droom: een culturele
Waddenroute van Noord-Hol-
land tot aan Denemarken.

Bij een kwelder in de buurt van
Marrum in Noord-Friesland staat
op de dijk een soort tempel, met
hoge stenen zuilen en een dak
van gras.
Daar wijst Mulder naar ring-

vormige verhogingen in het
platte landschap. „Dat zijn ”ring-
dobbes”, uniek in de wereld. Het
zijn drinkplaatsen voor vee dat
vroeger in de kwelder graasde.
Er was enkel zout water, maar
dat drinken die dieren niet. De
boeren groeven dus binnen deze
ringdobbes naar zoet grond-
water.”

Drooglegging
Zomaar een verhaal uit Noord-
Nederland dat in Mulders optiek
tekenend is voor ”Sense of Place”.
Een kunstwerk moet ervoor zor-
gen dat mensen stoppen, stilstaan
en daardoor oog krijgen voor de
omgeving. Dat is de essentie van
het enorme project.
Het plan begint met de aanpak

van de Nederlandse Waddenkust.
Die is toe aan een flinke impuls,
vindt Mulder. Er is relatief weinig
werk. Met name jongeren verla-
ten hun geboortegrond op zoek
naar een baan elders.
De economie leunde in het

uiterste noorden van Nederland
vroeger met name op de zeevis-
serij, maar die is door de strijd te-
gen het water op veel plekken on-
mogelijk geworden. Mulder: „Na
het aanleggen van de Afsluitdijk
en het droogleggen van de Zuider-
zee slibden ook veel noordelijke
haventjes dicht en verloren de
inwoners de binding met de zee.
Het hele noorden veranderde en
uiteindelijk is daardoor de krimp
ontstaan.”

Zeebodem
Wereldwijd is Nederland een
toonbeeld van waterbeheer, en
juist die expertise kan het noor-
den nieuw leven inblazen, meent
Mulder. „Toeristen willen niet
alleen maar tulpen en molens
zien. Elders op de wereld vindt
men het juist bijzonder dat wij op
de zeebodem lopen. En dat is hier
in de kwelders van het noorden
ontstaan.”
Mulder richt zijn pijlen op cul-

tuurtoeristen. Deze mensen zijn
geïnteresseerd in de achtergrond
van de plek waar ze naartoe
reizen. Ze hebben respect voor
de lokale bevolking. Het is niet
Mulders bedoeling om busladin-

gen toeristen met fotocamera’s af
te zetten op een dijk, maar vooral
om een kleinschalige lokale
toeristeneconomie op te bouwen.
Hij denkt ook niet aan mega-
hotels, maar eerder aan bed en
breakfasts, restaurants met lokale
producten, fietsverhuurbedrijven
en winkels.
De toeristen moeten de Wadden-

kust dan wel weten te vinden. De

kunstwerken gaan hierin een rol
spelen: als magneten dienen ze
toeristen naar het Waddengebied
te trekken. Elke trekpleister kent
een verhaal dat een verbinding
heeft met het landschap waarin
vakantiegangers zich bevinden.
Mulder: „Door het gebruik van

dergelijke locaties leg je de verha-
len uit de samenleving bloot. Dat

is precies wat we met ”Sense of
Place” voor ogen hebben.”

Wereldmarkt
Bij het aantrekken van bezoekers
komt ook de rol van Duitsland
en Denemarken duidelijker naar
voren. Mulder: „Op de wereld-
kaart is het Waddengebied slechts
een postzegel. Met Duitsland en
Denemarken erbij kunnen we ons
richten op de wereldmarkt. Als
we niet enkel in grenzen denken,
kunnen we ”Sense of Place” door-
trekken.”
In beide landen is volgens

Mulder positief gereageerd, al
bestaan er wel verschillen. Duits-
land denkt in enorme hotels die
veel toeristen naar de kuststreek
moeten trekken. Denemarken ligt
qua ideeën dichter bij Nederland.
„Bij de Deense kust hebben we al
wat steekproeven gedaan en die
werkten heel goed.”

Hoogste terp
Om te laten zien wat Mulder wil
realiseren, gaat de reis naar Hege-
beintum. In het dorpje van zo’n
honderd inwoners ligt de hoogste
terp van Nederland. Onderweg is
de ruim 8 meter boven zeeniveau
uitstekende terp niet te missen.
Vroeger waren er veel meer

terpen in Friesland dan nu. De
meeste zijn in de loop der jaren
afgegraven. De klei van de terpen
was ideale landbouwgrond voor
Drentse en Zuid-Friese boeren,
die hun turf ruilden tegen de
terpenklei.
Mulder mikt op innovatieve

kunstwerken die ervoor moeten
zorgen dat reizigers het Wadden-
gebied gaan ontdekken. „We
willen erachter komen welke
boerenbedrijven destijds delen
van de terpen hebben gekregen
en gaan symbolisch van iedere
boer een kruiwagen met klei
terugvragen. Daarmee gaan we
in de kwelder bij het Friese dorp
Blija een nieuwe terp bouwen: de
terp van de toekomst.”

De droom van 
Mulder is een cul-
turele Wadden-
route van Noord-
Holland tot aan 
Denemarken

Met kunst toerist naar Wadden lokken
MARRUM. Joop Mulder wil met een reeks kunstwerken à la de ‘dijktempel’ in Marrum (foto) toeristen naar het Waddengebied lokken. beeld Hjalmar Guit

Kunstinitiatief moet 
kustgebied economische 
stimulans geven

HEGEBEINTUM. De terp van het Friese Hegebeintum. beeld RD, Henk Visscher


