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Hij wist dat Nederland ingewikkeld in elkaar steekt. ,,Maar zó complex?’’ Joop 
Mulder, directeur van het waddenkustproject Sense of Place moet dit najaar de 
eerste vergunningen op tafel kunnen leggen maar om de haverklap hoort hij ‘Dat 
kan niet’. ,,Toch gaat het gebeuren.’’ 
 
Joop Mulder zit aan een tafeltje in een Leeuwarder horecagelegenheid. Hij nipt van 
zijn gemberthee en belt, vergadert en praat zich suf. De tijd dringt, na de zomer 
moet hij een deel van de benodigde vergunningen voor het waddenkustproject 
Sense of Place rond hebben, maar het schiet nog niet op. Liefst 52 instanties 
hebben iets te zeggen over het wad. ,,En ik heb met 21 daarvan te maken.’’ 
De directeur van Sense of Place telt hardop: ,,Rijkswaterstaat, het Waterschap, 
Staatsbosbeheer, het Fryske Gea, Natuurmonumenten, de Waddenvereniging, de 
verschillende gemeenten, de provincies, Natuurmonumenten.’’ Hij stokt even. 
,,Eeeh, de Vogelwacht, Landschapsbeheer Friesland, Het Groninger Landschap.’’ 
Hou maar op. 
,,Ik hoor telkens: ‘Ja maar’, of ‘dat kan niet’. Maar het moet. Ik wil snelheid, anders 
kan ik niet verder met de fondsenwerving en met ingenieurs.’’ 



Volgend jaar wil Mulder van start met de eerste zes Sense of Place-projecten. Op 
de dijk bij Ternaard staat bijvoorbeeld een uitkijktoren gepland, de Camara Batavia, 
van waaruit het publiek als een insect met facetogen het landschap van alle kanten 
kan bekijken. ,,Maar de dijk is heilig. Daar mag je niet eens naar wijzen.’’ Laat staan 
dat je er een toren op mag zetten. 
En zo zijn er meer blokkades. ,,De laatste ‘ja maar’ ging over Wierum. Daar willen 
we een pier in zee leggen, met aan het einde een uitkijkpost erop. Die post moet 
een soort kunstwerkje worden, maar daarmee zitten we meteen weer klem.’’ 
Want wordt het nou een uitkijkpost of een kunstwerk? Omdat er geen passend 
etiket voor te vinden is, zit de ambtenarij met de handen in het haar. Mulder: ,,Als 
we een ordinaire container op die pier zouden zetten, kregen we veel gemakkelijker 
een vergunning.’’ 
Het is gekmakend bijna, want bij de Terp fan de Takomst, een nieuwe buitendijkse 
terp bij Blije, speelt hetzelfde. Een bult in de kwelder leggen mag nog wel. Een 
bordje er bovenop ook. ,,Maar als we het echt mooi willen maken en bovenop de 
terp een heel klein hokje willen neerzetten hebben we ineens een bouwvergunning 
nodig.’’ 
En buitendijks mag je niet bouwen. 
,,Precies.’’ 
Kunt u geen water bij de wijn doen, dan? 
Klare blik: ,,Nee. Ik denk dat we in Nederland zo langzamerhand klaar zijn met 
regels die ons onderuit halen. We zijn een land van spread-sheet-denkers 
geworden. Niemand heeft meer de ruimte om nog een beetje mee te buigen. De 
ambtenaren die ik spreek zitten verstrikt in regels die ooit door henzelf bedacht zijn. 
En ze willen echt anders hoor. Ik hoor telkens: ‘Joop, ik ga je helpen, maar ik weet 
nog niet hoe’. De wil is er, maar de wet is er nog niet. En nu is het de vraag wie 
verantwoordelijkheid durft te nemen, wie creatief durft te zijn.’’ 
Ligt u ’s nachts van ellende in uw kussen te bijten? 
,,Ik denk heus wel eens: wat doe ik mezelf aan. Maar ik weet hoe belangrijk Sense 
of Place is voor de ontwikkeling van de waddenkust, en het gaat gebeuren hoor, 
ook al duurt het lang. Laatst zag ik nog de eerste schets voor de Mondriaankwelder 
bij Terschelling. Sinds 2011 ben ik er al mee bezig, het eerste ontwerp stamt uit 
2012. Ik keek ernaar en dacht: O ja, er is nog geen paal de grond in gegaan.’’ 
Als het echt niet lukt, moet Sense of Place maar beginnen in 2019. Jammer 
dan van dat culturele hoofdstadjaar. 
Vonkende ogen: ,,Dat culturele hoofdstadjaar is er. Dat gaan we verzilveren. We 
moeten laten zien wie we zijn. Als ik buitenlanders of kunstenaars meeneem langs 
de dijken en langs de ringdobben in het Noorderleech hoor ik ze ‘jeeeeeeee wat 
mooi’ zuchten. Er zijn zoveel verhalen te vertellen over het landschap. Ik weet zeker 
dat we de schoonheid van het gebied met landschapskunst nog verder kunnen 
ontsluiten.’’ 
Als de regels dat tenminste toestaan. 
,,De regelgeving is vaak onbegrijpelijk. Kijk naar Terschelling, waar de gemeente 
een projectontwikkelaar helpt om een groot complex te bouwen bij het Groene 
Strand. Dan denk ik: Ja maar jongens, dit kán niet, straks krijgen we hier Belgische 
toestanden, straks wordt de hele kust volgebouwd met narigheid. Maar het kan wel. 
En Sense of Place niet? Dat is toch niet vol te houden?’’ 
Er zijn ook mensen die vinden dat u met Sense of Place de rust en de 



schoonheid van het waddengebied aantast. 
,,Natuurlijk! Natuurlijk is er angst. Daar had ik bij Oerol evengoed mee te maken. 
Voor Peer Gynt, een voorstelling van Tryater met Jos Thie, hebben we een compleet 
duin aan de kant gezet en weer teruggeplaatst. Staatsbosbeheer was fel tegen, we 
wilden alles wat God verboden had, zelfs Oerolmensen vonden dat we te ver 
gingen, maar het is gelukt. Het kon wel, en moet je kijken hoe mooi de plek nu is. 
Datzelfde geldt straks voor Sense of Place. Het kan wel. Het gaat gebeuren. Ik ben 
ervan overtuigd.’’ 
Hij moet alleen nog even door de regelbrij heen. ,,Er zijn mensen die zeggen: ‘Goh 
Joop, waarom ben je niet gewoon een eigen adviesbureau gestart. Dan had je voor 
je pensioen mooi nog even veel geld binnengehaald’. Maar ik vind het zonde om 35 
jaar Oerol-ervaring in een adviesbureau te stoppen. Ik wil doen waar ik in geloof. Ik 
wil enthousiasme uitstralen, een bijzondere bijdrage leveren.’’ 
Glimmend ineens vertelt hij opnieuw over de Terp fan de takomst bij Blije. Begin 
vorige eeuw werden honderden terpen afgegraven, de grond werd geruild tegen 
turf, of verkocht aan boeren op de arme zandgronden of in de veengebieden die 
hun land vruchtbaarder wilden maken. ,,Wy wolle ús klaai werom’’, bedacht Mulder. 
(We willen onze klei terug, red.) ,,Ik zoek mensen die weten waar de Friese 
terpgrond is beland, zodat we van de boeren die het betreft een kruiwagen grond 
terug kunnen vragen.’’ 
Stel je voor, mijmert hij. ,,Ik hoop op honderd tot tweehonderd mensen die een 
ladinkje komen brengen, zodat we er de zool van de nieuwe terp van kunnen 
maken.’’ In juli of augustus 2018 moet een lange rij kruiwagens, of tractoren, ,,of alle 
vervoersmiddelen die er een beetje charmant uitzien’’ naar Blije trekken, zodat er 
een begin met de terp gemaakt kan worden. ,,En Blije zit klaar met een kop koffie 
en een stuk koek. De eerlijkste ruil die er is.’’ 
Hij hoopt op medewerking van het publiek. ,,Als iemand nog iets weet over de terp-
aardehandel hoor ik het graag.’’ Want mooier kun je het verhaal van de terpen niet 
vertellen, denkt hij. 
Met Sense of Place wil Joop Mulder de cultuurgeschiedenis verbeelden. Verhalen 
voelbaar maken. ,,Daar wil ik mijn Oerol-kapitaal voor inzetten. Na 35 jaar Oerol 
weet ik alles van Terschelling, en nu zit ik op de universiteit van Moddergat. Van de 
week nog praatte ik op Het Bildt met een aardappelboer over vroeger, toen de 
Afsluitdijk nog niet bestond, en er volop op haring werd gevist. Het kon niet op. Er 
was te veel om op te eten. Boeren groeven een gat, legden er een haring in, en 
plantten er een aardappel op.’’ Stralend: ,,En nu hebben ze het op de 
aardappelgronden weer over zilte vitaliteit.’’ 
Hoppekee. Weer een verhaal. Iedereen ziet de potentie van het project hoor, zegt 
de Sense of Place-pionier. ,,Ook de mensen die ‘Ja maar’ zeggen.’’ Nu moet het 
alleen nog gebeuren. ,,Anders blijven we hangen.’’ 
Hij heeft tot eind dit jaar om de vergunningen recht te breien. En het komt goed, 
denkt hij. Maar het kost tonnen geduld. En hij vliegt niet zo snel tegen het plafond. 
,,Ik ben een echte Mulder. Ik word alleen boos als niemand het ziet.’’	


