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voor staat. Ze versterkt immers de 
schoonheid en aantrekkelijkheid 
van de kuststrook. Ze genereert 
bezoek en aandacht, versterkt de 
economie en vergroot de leef-
baarheid. Ze vertelt bewoners en 
bezoekers het verhaal van de Wad-
denkust. Maakt hen bewust van 
het landschap en de natuur. En de 
potentie en kwetsbaarheid daarvan. 
Ze zorgt voor discussie, zet aan tot 
nadenken, verbindt partijen en ge-
meenschappen en maakt uitdagin-
gen tastbaar. Daarvan zijn al mooie 
voorbeelden gerealiseerd. 

Zo verbeeldt ‘Wachten op hoog 
water’ even zichtbaar als invoelbaar 
het verhaal van de dynamiek van 
de Waddenzee, de zoektocht naar 
evenwicht en doorredenerend de 
vrees voor de zeespiegelstijging. 
De ‘Terp fan de Takomst’ verbeeldt 
de wens - en het verlangen - van 
de dorpsbewoners achter de dijk 
om de verbinding met de natuur en 
Waddenzee te herstellen, nadat ze 
decennia met de rug naar het Wad 
gekeerd stonden. Juist hier op de 
terp ervaar je de zeespiegelstijging, 
wanneer bij vloed de terp wordt 
omringd door water.  ‘Bildtstars en 
Eigenheimers’ geeft de Friese en 
Groninger aardappelteelt - die zo 
bepalend is voor het landschap en 
de cultuur van het gebied dat ge-
confronteerd wordt met verzilting 
- letterlijk een gezicht. Zo kunnen 
we meer voorbeelden noemen die 
navolging verdienen.

Het plotselinge overlijden 
(10-01-2021) van grondleg-
ger en boegbeeld van Sense 

of Place, Joop Mulder, leidde in 
2021 tot een heroriëntatie op de 
toekomst en activiteiten van de 
stichting. Een zoektocht waarbij we 
bestaande relaties betrokken, nieu-
we contacten legden, onze missie, 
visie en werkwijze herdefinieerden, 
de kansen en (on)mogelijkheden in 
kaart brachten én de ‘lessons lear-
ned’ ter harte namen. 

Ondertussen stond de tijd niet 
stil. De pandemie zorgde voor een 
herwaardering van de rust, ruimte, 
donkerte, natuur, cultuur en daar-
mee ook het unieke kwelder- en 
polderlandschap van de Wadden-
kust. Niet zonder reden de kwali-
teiten waarop bijvoorbeeld Wad-
denfondsaanvragen mede worden 
beoordeeld. Kwaliteiten ook die, 
mits onderkend, geaccentueerd 
en benut, kansen bieden voor een 
duurzame ontwikkeling van de re-
gio. Zowel maatschappelijk, cultu-
reel als economisch. 

Opgaven
Tegelijkertijd staat het gebied voor 
grote werken en belangrijke opga-
ven. Denk aan de dijkversterking, 
de klimaatverandering, de verzil-
ting, de transitie van de landbouw, 
de stikstofproblematiek, de afname 
van biodiversiteit én de leefbaar-
heid die onder druk staat in de dor-
pen en steden langs de Wadden-
kust: van Den Helder tot Esbjerg. 

Landschapskunst werkt als ka-
talysator voor zowel de kansen 
als de opgaven waar het gebied 

Inleiding

Enkel kunst om de kunst is niet 
langer een optie. Ze moet bijdra-
gen aan de bewustwording en 
duurzame ontwikkeling van het 
Waddengebied. Dat investeren in 
(landschaps)kunst en cultuur loont, 
is inmiddels wel bewezen. Dicht bij 
huis is Oerol een mooi voorbeeld, 
evenals de hiervoor genoemde 
werken. En Culturele Hoofdstad 
LF2018 natuurlijk, dat Fryslân op 
de kaart zette en voor verbinding 
en nieuw (zelf)bewustzijn zorgde. 
Maar denk ook aan het Ruhrgebied 
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en de delta bij Nantes waar kunst, 
cultuur en verduurzaming zorgden 
voor nieuwe energie, activiteit en 
een economische impuls.  

Activiteiten
Met Sense of Place dragen we bij 
aan de ontwikkeling  van de brede 
welvaart in de Waddenregio. Te 
beginnen in Fryslân, uitwaaierend 
naar Groningen, Noord-Holland en 
dan de grens over naar Duitsland. 
We doen dat zorgvuldig, bedacht-
zaam en stap voor stap. Verspreid 
over de periode 2022 - 2028 met de 
volgende activiteiten:  

 → SoP- projects: Aanjagen en ont-
wikkelen van spraakmakende/
toonaangevende landschaps-
projecten. 

 → SoP - community: Koppelt 
ideeën/initiatieven vanuit de 
gemeenschap aan een kunste-
naar/gezelschap/partner.

 → SoP - academy: Nieuwe gene-
raties meenemen in de uitda-
gingen van komende decennia. 
O.a. door inzet van studenten 
bij planontwikkeling en uitwer-
king, door kennisuitwisseling, 
door werken met meester-ge-
zelprincipe, door ontwikkeling 
van jeugdeducatieprogramma’s 
en internationalisering. 

Daarbij worden we ondersteund 
door een artistiek adviesteam. Een 
gezelschap van kenners uit het 
culturele en maatschappelijke veld 
dat ons adviseert én ondersteunt bij 
de selectie van werken en ontwer-
pers. Dat ook jongeren bij de hand 
neemt, kennis overdraagt en ervoor 
zorgt dat meebewogen wordt met 
de tijd(geest).

Koersdocument
Wat deze aanpak betekent voor 
de nabije en verdere toekomst van 

Sense of Place werken we uit in dit 
koersdocument. Eerst staan we kort 
stil bij inmiddels gerealiseerde pro-
jecten en wat we daarvan leerden 
(H1). Vervolgens gaan we in op: 

 → een nieuwe start (H2);
 → de formule (H3); 
 → de programmering 2022-2028 

(H4);
 → de organisatie en financiering 

(H5). 

Met dit Koersdocument zetten we 
een heldere en realistische lijn uit 
voor de komende jaren. Als houvast 
en stip aan de horizon voor onszelf, 
potentiële opdrachtgevers, samen-
werkingspartners en financiers. Het 
levend document passen we, indien 
nodig, tussentijds aan op basis van 
nieuwe ontwikkelingen, inzichten 
en ervaringen. Zo blijven we in ont-
wikkeling en ‘up to date’.

Wendy Gooren

Directeur/bestuurder  
 

Henk Deinum

Voorzitter Raad van Toezicht
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1.1 Opgeleverd

Voorafgaand aan en tijdens LF2018 
Culturele Hoofdstad was Sense of 
Place bij tal van tijdelijke opstellin-
gen en (burger)initiatieven betrok-
ken. We noemen de Waddenkelder 
en het Waterpanorama in Leeu-
warden waarmee de relatie van 
de stad met de kust werd gelegd. 
Escher in het Graan, Blije Kerk, 
End of Nature, Leven onder aan de 
Dijk, de Mannen van Holwerd, het 
junior-programma, Waddenland en 
We wolle ús klaai werom kwamen 
in 2018 tot stand in samenwerking 
met de lokale bewoners. Het laatste 
project vormde de aanzet tot de 
aanleg van de Terp fan de Takomst 
(2021).

1. Gerealiseerd en 
lessons learned
Dit hoofdstuk biedt een overzicht 
van gerealiseerde tijdelijke en 
permanente werken in de afgelopen 
jaren. We geven een korte beschrij-
ving en benoemen bij de permanen-
te installaties de belangrijkste facts 
& figures. Daarmee geven we een 
inkijkje in zowel aard en functie als 
het aantal betrokkenen.

LF2018

——
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Bildtstars en Eigenheimers

——

In eerste instantie is het project, 
dat een vervolg krijgt in Groningen, 
vooral waardevol voor de bewoners 
van het gebied. Het biedt de telers 
de gelegenheid bij te dragen aan - 
en hun stem te laten horen in - de 
maatschappelijke discussie over de 
eigen rol in natuur- en klimaatkwes-
ties. Onderzoek liet zien dat bewo-
ners het initiatief waarderen en er 
trots aan ontlenen. Beide zien het 
project als een kans om de regio be-
ter en positief op de kaart te zetten, 
aantrekkelijker te maken en voor 
meer reuring en bezoek te zorgen. 
Wat geldt voor alle SoP-projecten.

Initiatief:  Sense of Place
Betrokkenen: aardappeltelers, omwonenden, ondernemers, toeristen
Maker:  Linette Raven - foto’s, Ellen Schat - verhalen
Locatie:  Waddenkust Noord-Fryslân (Friese kleigebied)
Oplevering: november 2018 (eerste zeven portretten en route)
Mede dankzij: de Friese Rabobanken, VSBfonds, VriendenLoterij Fonds, provincie
  Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Waadhoeke,
  Programma naar een rijke Waddenzee, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
  Interreg  Deutschland-Nederland
Impact:  verkleinen afstand producent en consument en vergroten wederzijds 
  begrip, aanwakkeren dialoog en discussie rond landbouw, natuur en
  klimaat, bijdragen en versterken lokale identiteit, vergroten aantrek-
  kelijkheid gebied, recreatief en toeristisch bezoek (stimulans regionale   
  economie)
Vervolg:  tien portretten in Fryslân (2020) en dertien in Groningen (2022)

Bildtstars en Eigenheimers is een 
beeld (foto) en verhalenroute (au-
dio) langs de Waddenkust, voorbij 
reusachtige portretfoto’s van aard-
appelboeren midden in het land-
schap. De afbeeldingen en verhalen 
geven de prominent aanwezige 
en zowel economisch al cultureel 
belangrijke aardappeltelers en hun 
gezinnen een gezicht. De immense 
portretten verkleinen de afstand 
tussen de aardappeleter en -teler. 
De route van Firdgum naar Anjum is 
beschikbaar op de website van Sen-
se of Place en Visit Wadden (inclu-
sief kaartje en audiofragmenten).

“Het landschap is de mensen en de
mensen zijn het landschap” — fotograaf Linette Raven
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Dobbepaarden

——

Dobbepaarden is een bijzondere 
wandelroute die het verhaal van de 
150 geredde paarden op het Noar-
derleech (wereldnieuws, okt. 2006) 
op subtiele wijze tot leven brengt 
in het buitendijkse kweldergebied 
bij Marrum. Absolute blikvanger is 
het reusachtige fotokunstwerk dat 
in het midden van de Ozingadobbe 
op de waterspiegel ligt en mee-
beweegt met de waterstand.  Het 
kunstwerk verbeeldt de onvoor-
spelbaarheid van de natuur en het 
kweldergebied, waar het bij storm 
en hoogwater kan spoken en daar-
buiten goed toeven en wandelen 
is. Het kunstwerk kwam tot stand 
vanuit de wens van Doarpsbelang 
Marrum-Westernijkerk als een per-
manent eerbetoon aan de reddings-
actie van de zes amazones.

Initiatief:  Doarpsbelang Marrum-Westernijkerk
Betrokkenen: Sense of Place, It Fryske Gea, Dorpsbelang Marrum,
  Mannen van Staal
Maker:  Marcel van Luit
Locatie:  Noarderleech, Fryslân Butendyks
Oplevering: zomer 2019
Mede dankzij: O.a. gemeente Noardeast-Fryslân, Fries Paardenstamboek, De Versterking,
  Stichting Siebolt Foundation, Stichting Faderpaard, de Friese Rabobanken
Impact:  - stimuleren bewustwording onvoorspelbaarheid natuur, klimaatverandering
  - monument voor dappere reddingsactie
  - toeristisch-recreatieve trekpleister
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Wachten op hoog water

——
Op de dijk van Holwerd prijken 
twee reusachtige, vijf meter hoge 
beelden die richting de Waddenzee 
staren. De ene dun, de ander vo-
luptueus. Ze kijken uit over groene 
kwelders, verre luchten en de door-
lopend veranderende Waddenzee. 
Wachtend op hoog water. Beide 
beelden, de volle vrouw geplaatst 
in 2018 en de dunne in 2019, zijn 
van veraf te zien en inmiddels een 
belangrijke trekpleister en sel-
fie-hotspot. Het beeld gaat volgens 
de kunstenaar over de zoektocht 
naar balans en uitwisseling. In deze 
tijd van klimaatverandering en 
zeespiegelstijging dringt ook het 
doembeeld van het rijzende water 
aan de bezoeker op. 

Initiatief:  Jan Ketelaar, Sense of Place, Holwerd aan Zee 
Betrokkenen: provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân
Maker:  Jan Ketelaar
Locatie:  Holwerd
Oplevering: december 2018 en september 2019
Mede dankzij: o.a. de Friese Rabobanken, Mannen van Staal, Douma Staal
Impact:  aandacht vestigen op bijzonder dorpsinitiatief met verstrekkende gevolgen
                                   voor leefbaarheid en economie kustdorp 
  bewustwording zeespiegelstijging
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Gemalen verhalen

——

Fryslân herbergt honderden, zo niet 
duizenden waterwerken. Sluizen, 
gemalen, vispassages, duikers 
en ga zo maar door. Dat alles om 
zowel het oppervlaktewater als de 
grondwaterstand in goede banen te 
leiden. 

Stuk voor stuk civieltechnische 
kunstwerken die veelal onzichtbaar 
zijn door hun vanzelfsprekend. 
Sense of Place brengt daar, samen 
met Wetterskip Fryslân en Visit 
Wadden, verandering in via een au-
dioroute die gebruikers meeneemt 
op ontdekkingsreis langs enkele 
geselecteerde waterwerken in 
Noord-Fryslân. Kunstenaars vertel-
len de verhalen van de waterwerken 
en het (polder)landschap dat op 
zee is veroverd en ontgonnen. Een 
thema dat door de klimaatverande-
ring meer dan ooit relevant is en om 
nieuwe oplossingen vraagt waarin 
de talrijke waterwerken ongetwij-
feld een (hoofd)rol spelen.

Initiatief:  Sense of Place 
Betrokkenen: Wetterskip Fryslân, Merk Fryslân
Maker:  diverse SoP-kunstenaars die audiotour inspreken
Locatie:  gemeente Waadhoeke
Oplevering 2021
Mede dankzij: Wetterskip Fryslân, De Friese Rabobanken, Prins Bernhard Cultuurfonds, De
  Versterking en Visit Wadden
Impact:  aandacht vestigen op zowel ontstaansgeschiedenis van het gebied als de rol
  die waterbeheersing daarin speelt: toen, nu en in de toekomst
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Terp fan de Takomst

——
Terp van de Takomst is een initiatief 
van het dorp Blije dat zich sterk 
verbonden voelt met het Wad, 
maar daar sinds de bedijking met 
de rug naartoe staat. Ze willen 
die verbondenheid weer voelen, 
spreekt ook uit de dorpsvisie, en 
met het gezicht naar de Waddenzee 
staan. Met de Terp fan de Takomst 
geven ze die wens een gezicht en 
invulling. De buitendijkse terp biedt 
uitzicht op het Wad en is een plek 
om te onderwijzen, te historiseren, 
te experimenteren met zilte teelten, 
de natuur haar gang te laten gaan 
én om in stilt te zijn en de verbeel-
ding en natuur te laten spreken. De 
terp is gemaakt als kunstwerk dat 
door natuurlijke aanwas laag voor 
laag zal groeien en bloeien. Ze is 
toegankelijk, buiten het broedsei-
zoen, en wordt tijdens de triënnale 
Arcadia (2022) officieel in gebruik 
genomen. 

Initiatief:  Vereniging Dorpsbelang Blije e.o.   
Betrokkenen: Sense of Place, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân 
Maker:  collectief Observatorium
Locatie:  Blije
Oplevering: 2021, opening juli 2022
Mede dankzij o.a. Waddenfonds, Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, BPD
  Cultuurfonds, provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân 
Impact:  - aandacht vestigen op zowel ontstaansgeschiedenis van het gebied als de  
  rol die waterbeheersing daarin speelt: toen, nu en in de toekomst
  - toeristisch-recreatieve trekpleister en verbindingselement Hegebeintum
  - rol bewoners bij het vormgeven van eigen leefomgeving
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Watdataangaat

——

Als eerbetoon en ter nagedachtenis 
van Joop Mulder is de Friese Wad-
denkust een bijzonder kunstwerk 
rijker. Op de Sédyk bij Koehool 
zetelt Watdataangaat. Een kunst-
werk dat fungeert als opvallende en 
aantrekkelijke waaiervormige bank, 
ontworpen door een van zijn favo-
riete kunstenaars Marc van Vliet 
die o.a. bekend is van de semiper-
manente installatie De Streken (ook 
SoP), waar dit kunstwerk in stijl 
en materialisatie aan refereert. De 
leuningen van het ‘bankje’ kunnen 
verplaatst worden. De bezoeker kan 
zowel het Wad tot zich nemen, als 
het Friese landschap. De titel ver-
wijst naar een veelvuldig gebruikte 
uitspraak van Joop.

Initiatief:  Sense of Place en vrienden van Joop  
Betrokkenen: SoP, Oerol, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân, gemeente Waadhoeke
Maker:  Marc van Vliet
Locatie:  Koehool
Oplevering: 2021 
Mede dankzij: vrienden van Joop 
Impact:  - herdenkingsplek Joop met zicht op Wad, Terschelling en Friese landschap
  - verbinding met De Streken
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Broken Jug - plaatsing

——
Broken Jug is een van de vele 
werken van de beroemde Ameri-
kaanse kunstenaar Frank Stella, 
bekend om zijn minimalistische 
schilderijen en driedimensionale 
werken. In 2019 was de kunstenaar 
een groot voorstander van het idee 
om zijn werk in Harlingen te plaat-
sen. “It is so well-situated at the 
edge of the sea”, verklaarde Stella 
tijdens de opening twee jaar later. 
Het lichtontwerp is ontworpen op 
basis van het getij. De invloed van 
eb en vloed is gevisualiseerd op het 
kunstwerk. Na lang wachten heeft 
Broken Jug eindelijk een welver-
diende plek gekregen.

Initiatief plaatsing: Joop Mulder
Betrokkenen: gemeente Harlingen, Atelier Lek 
Maker:  Frank Stella
Locatie:  parkeerterrein Harlingen Haven
Oplevering: 2021
Mede dankzij: gemeente Harlingen, Wetterskip Fryslân
Impact:  toeristisch-recreatieve trekpleister
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1.2 Lessons learned

Opbrengst Voorafgaande para-
graaf laat zien wat er de afgelopen 
vijf jaar goed ging. In de periode 
2016 - 2021 zijn er tal van projecten 
gerealiseerd die zonder Sense of 
Place hoogstwaarschijnlijk niet tot 
stand waren gekomen. Ze zorgden 
ervoor dat de Friese Waddenkust 
een aantal beeldbepalende en 
bezoekers-, bewoners- en onder-
nemersbindende landschapsele-
menten rijker werd. En dat er vanuit 
een positieve invalshoek aandacht 
wordt gevestigd op de uitdagingen 
waar het gebied voor staat. Sense 
of Place laat zien dat landschaps-
kunst met oog voor de omgeving, 
natuur en opgaven loont. In meer-
dere opzichten.

Draagvlak De afgelopen jaren 
maakten duidelijk dat het gedachte-
goed van SoP wordt omarmd. Door 
betrokken kunstenaars en inwoners 
en ondernemers in het gebied. 
Bovendien kan de organisatie op 
sympathie en medewerking reke-
nen van gemeenten, terreinbeheer-
ders, marketingorganisaties en de 
provincies.  

Mooi voorbeeld van lokaal draag-
vlak is de tentoonstelling ‘leven 
onder aan de dijk’ die we novem-
ber 2018 samen met het dorp Blije 
organiseerden. Dorpelingen open-
den de deuren van hun huizen en 
schuren en maakten belangeloos 
tijd en ruimte vrij voor het project. 
De jeugd liet zich niet onbetuigd en 
organiseerde een afsluitingsfeest 
van het evenement ‘We wolle ús 
klaai werom’. Het zaadje dat toen 

werd geplant kwam tot wasdom in 
de oplevering van de Terp fan de 
Takomst.

We mogen ons verheugen in de op-
rechte belangstelling van bedrijven 
en overheden. We noemen Man-
nen van Staal, Bouwgroep Dijkstra 
Draisma en gemeenten 
Noardeast-Fryslân en Waadhoeke 
die veelal kosteloos veel voor-
bereidend werk verrichten. Het 
ministerie van OCW was nieuws-
gierig en werd getrakteerd op een 
rondleiding door het gebied. Het 
ministerie van BZKsteunde ons met 
de nodige financiële middelen, net 
zo goed als de provincie Fryslân en 
zoals het lijkt in de nabije toekomst 
ook de provincie Groningen waar-
mee inmiddels goede contacten zijn 
gelegd. 

Waardering en impact De waar-
dering is vooralsnog vooral goed 
meet- en merkbaar in het gebied 
zelf. Bewoners ervaren dat  Sense 
of Place bijdraagt aan een meer 
aantrekkelijke en economisch ster-
kere regio. Ook zorgen de projecten 
voor verbinding en leveren ze voer 
voor discussie en bewustwording, 
mede als het gaat om de rol en be-
tekenis van landbouw en natuur én 
de klimaatopgaven waar het gebied 
voor staat.

Naast de maatschappelijke, is er 
ook zeker sprake van een econo-
mische impact. SoP vergroot de 
naamsbekendheid en aantrek-
kelijkheid van het gebied, mede 
door nauwe samenwerking met de 
provinciale marketingorganisaties 
en bijvoorbeeld de routes in het 

gebied.

Het is lastig - en wellicht ook te 
vroeg - om de impact van alle initia-
tieven meetbaar te maken. Kunst en 
ook landschapskunst werkt vooral 
als katalysator van bewustwording 
en vernieuwing. De opbrengst zelf 
laat zich moeilijk in getallen vangen. 
In 2019 is daar wel een aanzet toe 
gegeven door Lysias Advies (zie 
bijlage 1). 

Niet goed en van geleerd We er-
kennen dat er ook een en ander niet 
goed is gegaan. Met name bij het 
beheersen van projecten en kosten. 
De focus lag vooral op het realise-
ren van projecten, waarbij we zelf 
een te grote verantwoordelijkheid 
namen/naar ons toe trokken qua 
voortgang, realisatie en kostendek-
king. 

Noem het ambitie, enthousiasme, 
onervarenheid of naïviteit. Een rol 
speelde zeker ook dat we onvol-
doende voorzagen, c.q. niet konden 
bevroeden, hoeveel tijd het kostte 
om alle partijen - met name bij de 
grotere locatieprojecten - op één 
lijn te krijgen en de vergunning-
verlening en financiering rond te 
krijgen. Daar ging ontzettend veel 
energie, tijd en soms ook frustratie 
in zitten. Wat uiteindelijk ten koste 
ging van de voortgang. En niet te 
vergeten, onze financiële slagkracht 
en armslag omdat we als organisa-
tie op projectfinanciering draaien. 
Wat ons kwetsbaar maakt. 
Wat hebben we daarvan geleerd? 
In de eerste plaats dat we onze 
activiteiten moeten afstemmen op 
de beschikbare middelen en capaci-
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teit. Maar ook dat we geen projec-
teigenaar moeten blijven en slechts 
een aanjagende en adviserende 
rol moeten spelen in de realisatie, 
de financiering en het beheer. Het 
laatste is een belangrijk punt van 
aandacht in de projectontwikkeling 
en moet direct worden meegeno-
men en -gewogen.

We zullen - zeker zolang de bezet-
ting minimaal is - scherp moeten 
afwegen welke van de vele vragen, 
ideeën en initiatieven die op ons af-
komen we kunnen oppakken. Waar 
nodig en (financieel) mogelijk zullen 
we daarbij een beroep doen op 
professionals en kennisinstellingen 
ter ondersteuning van projecten 

en de organisatie. Hoe we dat zien 
en invullen komt in het vervolg aan 
bod.

Tot slot is het belangrijk dat we 
minder afhankelijk worden van eer-
der genoemde projectfinanciering 
en uit een basisfinanciering voor de 
organisatiekosten kunnen putten. 
Hier zullen we ons de komende tijd 
dan ook nadrukkelijk(er) hard voor 
maken. Ook met het oog op de 
noodzakelijke uitbreiding van het 
aantal fte’s (zie ook H5).
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Een jaar van verkenning en bezin-
ning werkte louterend en bood 
ruimte voor nieuwe energie, ideeën,  
een frisse start en nieuwe formule. 
Daarbij zijn en blijven we schat-
plichtig aan Joop en houden zijn 
gedachtegoed in ere. Echter niet 
zonder ook andere paden te bewan-
delen en nieuwe wegen in te slaan. 
Daarbij staat het gebied en de 
uitdaging waar het voor staat, meer 
dan ooit centraal en is landschaps-
kunst daaraan dienend. Daarmee 
verwachten we structureel bij te 
dragen aan de ontwikkeling van de 
regio en de instandhouding van de 
belangrijke natuur-, landschaps- en 
cultuurwaarden van de Wadden-
kust.

Conform het gedachtegoed van 
Joop, zetten we via de Sense of 
Place academie in op het overdra-
gen van kennis en het meenemen 
van nieuwe generaties in de opga-
ven die voor ons liggen. En die ver-
anderen met de tijd. Dat doen we 
onder meer door jonge makers te 
begeleiden, studenten te betrekken 
via stages en onderzoeksopdrach-
ten én met jeugdeducatieprogram-
ma’s.

2.1 Het gebied

Uniek landschap De Waddenkust 
is een prachtig gebied. Grotendeels 
ontstaan door een eeuwenlange 
strijd tegen het water en gevecht 
om land. Met de vele, nog steeds 
herkenbare, terp- en wierdendorp-
jes als stille getuigen. Evenals de 
vele dijken en gemalen waarmee 
het gebied stap voor stap en eeuw 
na eeuw werd ingepolderd en op 

het water gewonnen. Kenmerkend 
is ook het open landschap, met 
her en der een dorp en met bomen 
omzoomde statige boerderijen. 
Minstens zo typerend en waar-
devol zijn de rust, de ruimte, de 
fraaie wolkenluchten en het eeuwig 
bewegend kwelderlandschap van 
de Waddenzee met haar bijzondere 
natuurwaarden. Samen goed voor 
een zeer waardevol gebied. Niet al-
leen beschouwd vanuit landschaps- 
en natuurkwaliteit, maar ook omdat 
het uniek is en die waardering heeft 
in de vorm van de Werelderfgoed-
status.

Uitdagingen Tegenover de bijzon-
dere waarde en kwaliteiten van het 
landschap, de natuur en de cultuur, 
staat echter de harde realiteit. Stu-
dies laten zien dat de Waddenkust 
voor grote uitdagingen staat. Het 
inkomen is er gemiddeld lager dan 
elders in de provincie. De economie 
kwetsbaarder. Het voorzieningen-
niveau laat te wensen over door 
vergrijzing en wegtrekken van de 
jeugd.

Tegelijkertijd krijgt een belangrijke 
economische pijler, de landbouw, 
het steeds moeilijker. De verzilting 
dringt op. Periodieke waterover-
schotten en -tekorten dreigen. De 
bodemvruchtbaarheid neemt af en 
uitspoeling van nutriënten en ge-
wasbeschermingsmiddelen bedrei-
gen de waterkwaliteit. 

Een kansrijke economische pijler - 
het toerisme - komt mondjesmaat 
tot wasdom. In hun trek naar de 
Waddeneilanden laten bezoekers 
de Waddenkust nog te vaak links 

liggen. Het gebied is onvoldoen-
de ontsloten. Het ontbreekt aan 
adequate voorzieningen en echte 
‘magneten’, naast de natuurlijke 
weids- en schoonheid. Met Visit 
Wadden doen de marketingorga-
nisaties hun best om het duurzaam 
toerisme, waar zeker vraag naar is, 
met passende verhaallijnen op de 
kaart te zetten. Een mooi initiatief, 
maar het succes staat of valt bij het 
feit of er voldoende te doen, te zien, 
te ontdekken en te beleven valt. 

Bijdrage Sense of Place Sense of 
Place kan de waarde van het land-
schap, en de verhalen van dat land-
schap, verbinden met de opgaven 
waar de Waddenregio voor staat. 
Zoals in het vorige hoofdstuk be-
schreven gebeurt dat al op plekken 
waar we tijdelijke en permanente 
installaties aan het landschap toe-
voegen. Die verbinden daarbij ook 
het landschap en haar bewoners 
en bezoekers. Maar ook bewoners 
onderling. Daarnaast draagt de be-
oogde Sense of Place-route bij aan 
het verkennen en beleven van het 
landschap als geheel.  

De kunstwerken zorgen ervoor dat 
mensen stilstaan. Bij de plek zelf en 
bij wat er in de omgeving gebeurt 
en aan de hand is. Men gaat anders 
naar het landschap kijken. Wordt 
zich bewust van de waarde en 
uitdagingen. Er ontstaat een ‘sense 
of place’ die helpt de regio tot leven 
te brengen. Die bijdraagt aan de 
(her)waardering van rust, ruimte, 
natuur en landschapskwaliteit. 
Wat bijvoorbeeld de doelen van de 
Waddenagenda 2050 beter haal-
baar maakt. Vanuit bewustwording 

2. Een frisse start
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ontstaat nieuw elan en een gedeeld 
besef dat we het Waddengebied 
moeten koesteren, haar legacy 
moeten bewaken en daar samen 
voor moeten staan. 

Sense of Place gaat ook voor 
duurzaam en circulair werken. Niet 
alleen in de keuze van materialen, 
maar ook door regionale kennisin-
stellingen hierbij - en bijvoorbeeld 
ook bij het natuur- en biodiversiteit-
vraagstuk - te betrekken. En door de 
inzet van lokale bevolking, bedrijfs-
leven en in de regio vervaardigde 
(half)fabricaten.

Relevante visies/agenda’s en be-
leidsstukken Sense of Place antici-
peert waar mogelijk op de uitdagin-
gen in de Waddenregio en geeft zich 
daarbij rekenschap van de relevante 
visies, beleidsstukken en werken 
in het gebied. Denk aan de Wadd-
denagenda 2050, de agenda Herstel 
Biodiversiteit (PF), de landbouwa-
genda’s (NH, Fr, Gr), het Programma 
voor een Rijke Waddenzee, onder-
liggende stukken IKW,  toeristische 
uitvoeringsagenda’s (NH, Fr, Gr), het 
Programma Grote Wateren (Rijk),  
het Hoogwater Beschermingspro-
gramma, de doelen van het Wadden-
fonds en de natuur- en cultuurdoelen 
van de provincies alsook de Europe-
se Green Deal. 

2.2. Missie en visie

Missie: waar staan we voor Sense 
of Place is een culturele ontwikkel-
organisatie die de Waddenkustregio 
van nieuwe vitaliteit en aantrek-
kingskracht voorziet door de unieke 
kwaliteiten van het gebied uit te 

vergroten met behulp van kunst- 
en ontwerpprojecten. Samen met 
bewoners en partners wordt het 
verhaal van het landschap én de 
uitdagingen waar ze voor staat ver-
beeld, verteld en overgedragen. 

Visie: waar gaan we voor Sense 
of Place stimuleert, produceert 
en ontsluit beeldende kunst- en 
ontwerpprojecten langs de Wad-
denkust. In Nederland en in de toe-
komst mogelijk ook aan de Duitse 
en Deense Waddenkust.

De beeldende kunst- en ontwerp-
projecten van Sense of Place ver-
tellen het verhaal van dit bijzondere 
gebied met zijn unieke landschap 
en cultuur en met zijn eeuwige 
strijd met en liefde voor de zee. De 
initiatieven dragen bij aan de ‘grote 
opgaven’ waar het gebied voor 
staat. Met oog voor de toekomst. 
Ideeën voor de wereld van morgen 
kunnen hier worden uitgevoerd. 
Als experiment en als manier om te 
laten zien dat het ook anders kan. 

Sense of Place biedt een podium 
voor experimenten, voor samen-
werking tussen denkers en doeners. 
We mobiliseren ontwerpers, kun-
stenaars, architecten, studenten, 
wetenschappers om met nieuwe 
ideeën te komen voor vraagstukken 
als duurzaam wonen, leefbaarheid, 
biodiversiteit, kringlooplandbouw, 
waterveiligheid en circulariteit. 

De ene keer nemen we daarbij 
zélf het initiatief. Een andere keer 
ondersteunen we initiatieven 
vanuit lokale gemeenschappen. 
Van kunstenaars, bedrijven, hore-

ca, onderwijs, verenigingen, etc. 
Voorwaarde is wel dat het initiatief 
kwaliteit moet bezitten en uitstra-
len, zodat het betekenis krijgt en de 
samenhang tussen werk en land-
schap klopt. Daar staan we, samen 
met een artistiek adviesteam garant 
voor. Zo realiseren we een unieke 
collectie van kleine en grote kunst-
werken langs de Waddenkust die: 

 → actief bijdragen aan de be-
scherming van natuur en land-
schapskwaliteit

 → bijdragen aan de brede wel-
vaart in de regio

 → jongeren bewust maakt en 
meeneemt in de opgaven die 
er liggen en veranderen met de 
tijd

 → de aantrekkingskracht van 
de Waddenkust vergroten en 
bijdragen aan de gewenste 
groei van duurzaam natuur- en 
cultuurtoerisme

 → de vitaliteit en werkgelegenheid 
in het gebied stimuleren en het 
gebied aantrekkelijker maken 
om te wonen, werken en onder-
nemen

 → bijdragen aan de bewustwor-
ding van bewoners en bezoe-
kers dat het gebied bijzondere 
waarden vertegenwoordigt en 
voor grote opgaven staat.

2.3 Doelgroepen

Uit de missie en visie vloeit voort 
dat Sense of Place zich richt op de 
doelgroepen: beleidsmakers, ken-
nispartners, bezoekers, bewoners 
en kunstenaars.
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Beleidsmakers 
Zoals eerder genoemd staat het 
gebied voor grote uitdagingen. Hoe 
vertel je nu als beleidsmaker waar je 
aan werkt en betrek je bewoners en 
bezoekers bij opgaven zoals de
dijkversterking, klimaatverande-
ring, verzilting, de transitie van de 
landbouw etc. ?Landschapskunst 
werkt als katalysator voor zowel 
de kansen als de opgaven waar het 
gebied voor staat. Ze versterkt de 
schoonheid en aantrekkelijkheid 
van het gebied, genereert bezoek 
en aandacht, versterkt de econo-
mie en vergroot de leefbaarheid. 
Ze vertelt bewoners en bezoekers 
het verhaal van de Wad- denkust. 
Maakt hen bewust van het land-
schap en de natuur. En de potentie 
en kwetsbaarheid daarvan. Ze zorgt 

voor discussie, zet aan tot naden-
ken, verbindt partijen en gemeen-
schappen en maakt uitdagingen 
tastbaar.

Kennispartners Sense of Place is 
eerst en vooral een ontwikkelor-
ganisatie die ideeën en concepten 
lanceert, initiatieven faciliteert, 
kennis overdraagt en haar ervaring 
en netwerk beschikbaar stelt. Waar 
nodig doet ze een beroep op exter-
ne expertise. Meer dan in het verle-
den zal de kennis, ervaring en hulp 
van kennisinstellingen en studenten 
(mbo, hbo en universiteit) worden 
ingeschakeld. Daarbij staan innova-
tie en de uitwisseling van kennis en 
ervaring centraal. 

Stageplaats: De initiatieven van 

SoP lenen zich bij uitstek voor het 
onderbrengen van deelopdrach-
ten bij beroepsopleidingen en het 
verstrekken van stage- en onder-
zoeksopdrachten.

Bezoekers De Waddenkust trekt 
ook zonder Sense of Place bezoe-
kers in de vorm van recreanten en 
toeristen. De regio wordt door de 
activiteiten van SoP echter extra 
interessant en aantrekkelijk voor 
de zogenaamde kwaliteits- en slow 
toerist. Bezoekers met oog voor 
kwaliteit, die de beleving van rust, 
ruimte, natuur en cultuur voorop 
stellen. Mensen ook die de tijd 
nemen, vaak goed zijn opgeleid en 
door de bank genomen vaker terug-
komen en meer besteden. 
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Natuurliefhebbers: Een belangrijk 
deel van de kwaliteitstoeristen komt 
voor de natuur en het landschap 
waar Sense of Place aan refereert 
en uitvergroot. Vaak wandelend of 
fietsend.

Rustzoekers: Een ander deel komt 
vooral voor rust; ontvlucht de 
stedelijke drukte; zoekt diepere 
waarden. De landschapskunstwer-
ken helpen tot rust en inzicht. 

Cultuurliefhebbers: Zeker tijdens 
de triënnales komen kunstliefheb-
bers en -kenners op Sense of Place 
af. Deze ‘cultuurtoeristen’ vormen 
ongeveer de helft van de bezoekers 
die speciaal voor de kunst van Sen-

se of Place naar het gebied komen. 
Deze bezoekers besteden het meest 
tijdens hun verblijf in de regio. 
 
Bewoners Bewoners van het 
gebied. Jong en oud, rijk en arm, 
theoretisch of praktisch opgeleid. 
Werkelijk voor alle bewoners van de 
regio heeft Sense of Place beteke-
nis. 

Supporters: De projecten van Sense 
of Place worden gedragen door de 
lokale gemeenschap (de Mienskip). 
Betrokken bewoners werken - veelal 
als vrijwilliger - actief mee om deze 
projecten te realiseren. Tevens ini-
tiëren ze zelf projecten, waarin SoP 
een adviserende/bemiddelende rol 

speelt. 
Jeugd: Sense of Place is van bete-
kenis voor de lokale jeugd. Passief 
en actief (via school/juniorprogram-
ma) komen zij in contact met het 
verhaal van en achter de land-
schapskunst.
 
Kunstenaars
Sense of Place biedt kunstenaars en 
ontwerpers een podium om nieuw 
werk te ontwikkelen en te presen-
teren.
Dit in samenwerking met diverse 
partijen zoals bewoners, kennisin-
stellingen en groene organisaties.
Daarnaast bieden we jonge kun-
stenaars de mogelijkheid samen te 
werken met ons Artistiek advies-
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team in een meester-gezel relatie.
Proeftuin: De initiatieven van SoP 
kunnen dienen als proeftuin voor 
onderzoek en experimenten op het 
gebied van design, bouwkunde, 
circulariteit, biodiversiteit, land-
schapsinrichting, architectuur, 
projectontwikkeling en financieel 
management.   

2.4 Netwerk

We hebben een groot netwerk 
opgebouwd van vele creatieven, 
groene organisaties, overheden, 
ondernemers en bewoners uit het 
gebied.
Al deze partijen spelen een rol in de 
totstandkoming van een werk. 

In onderstaand kaartje een greep 
uit dit netwerk.
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3. De formule

Met Sense of Place dragen we bij 
aan de ontwikkeling  van de bre-
de welvaart in de Waddenregio. 
Te beginnen in Fryslân, gestaag 
uitwaaierend naar Groningen en de 
Afsluitdijk en grensoverschrijdend 
in Noord-Holland en Noord-Duits-
land. Dat doen we stap voor stap. 
Verspreid over de periode 2022 
- 2028. En wel met de volgende 
activiteiten:

 → SoP - projects:  Aanjagen en 
ontwikkelen van spraakmaken-
de/toonaangevende landschap-
sprojecten. 

 → SoP - community: Koppelen van 
ideeën/initiatieven vanuit de 
gemeenschap aan een kunste-
naar/gezelschap/partner. 

 → SoP - academy: Nieuwe gene-
raties meenemen in de uitda-
gingen van komende decennia. 
O.a. door inzet van studenten 
bij planontwikkeling en uitwer-
king, door kennisuitwisseling, 
door werken met meester-ge-
zelprincipe, door ontwikkeling 
van jeugdeducatieprogramma’s 
en internationalisering.

3.1 Activiteiten
 
Sense of Place  - projects Binnen 
deze tak houden we ons bezig met 
het aanjagen en ontwikkelen van 
projecten van  (inter)nationale allure 
als Wachten op hoog water, Dobbe-
paarden en Terp fan de Takomst. 

Verschil met voorheen is dat onze 
rol zich voortaan ‘beperkt’ van het 
ontwikkelen en uitwerken van con-
cepten en het samenbrengen van 
partijen tot het adviseren m.b.t. de 

uitvoering en fondswerving. We zijn 
niet langer alleen verantwoordelijk 
voor de uitvoering en leggen het ei-
genaarschap en beheer bij derden. 
Het vastleggen hiervan is onderdeel 
van de planvorming.

De ervaring leert dat de realisatie 
van dergelijke, grote kunstwerken 
complex is en vaak stagneert door 
regelgeving, natuur- en milieuwet-
geving en besluitvormingsproces-
sen. In beginsel gaan we dan ook 
uit van de realisatie van een beperkt 
aantal grote projecten de komende 
zes jaar. 

Randvoorwaarden opname in pro-
gramma:

 → Geïnitieerd door SoP/Artistiek 
adviesteam/kunstenaar/ontwer-
per

 → Relatie met landschap en link 
met grotere opgaven in het 
gebied

 → Realtie met het Waddengebied
 → Draagt bij aan lint van SoP-pro-

jecten
 → Omkeerbaar en duurzaam (ma-

teriaal en werkwijze)
 → Grote artistieke waarde en vak-

manschap zijn vereisten
 → Artistiek adviesteam van meet 

af aan betrokken
 → Eigenaarschap, beheer en on-

derhoud ligt bij derden.

Sense of Place - community In 
deze rol koppelen we initiatieven 
vanuit de gemeenschap aan een 
kunstenaar, gezelschap en moge-
lijke partner(s). We treden op als 
adviseur en verbinder. Waar nodig 
bieden we - tegen betaling - onder-

steuning in het traject. Hierbij kan 
het gaan om kleinere en middel-
grote werken waarbij professionele 
makers zijn/worden betrokken. 
Vanuit de provincie Fryslân hebben 
we inmiddels de opdracht om de 
komende twee jaar een tiental van 
dergelijke projecten in behandeling 
te nemen en de meest kansrijke 
helpen te realiseren.   

Belangrijke voorwaarde is dat het 
initiatief lokaal wordt gedragen en 
een relatie heeft met het landschap 
en de identiteit van de Waddenkust. 
Het artistiek adviesteam wordt van 
begin af aan betrokken en kijkt of 
deze voorwaarden aanwezig zijn.

Randvoorwaarden opname in pro-
gramma:

 → Vraag komt vanuit gemeente/
gemeenschap en er is draagvlak 
voor

 → Vraag heeft relatie met de 
omgeving: landschap/natuur/
bewoners/geschiedenis/verha-
len/toekomst)

 → Vraag is open, zodat  Sense of 
Place  er een artistieke invulling 
aan kan geven

 → Locatie is het Waddengebied. 

Sense of Place - academy Een be-
langrijke opdracht voor de komen-
de jaren is (meer) werk maken van 
kennisoverdracht en het meenemen 
van nieuwe generaties in de uit-
dagingen van de komende, steeds 
sneller veranderende  tijd. Spil in 
deze opdracht is de Sense of Place 
- academy; het kennistransferpunt 
van Sense of Place.
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Bij alle (toekomstige) projecten 
kijken we hoe en waarin we met 
kennis- en onderwijsinstellingen 
kunnen samenwerken. Welke on-
derzoeks- en praktijkopdrachten we 
bij studenten kunnen neerleggen 
én wat wij van hen kunnen leren. 
Het Artistiek adviesteam (zie 3.2) 
zal hier een rol spelen en kan stu-
denten gaan begeleiden, lezingen 
verzorgen, inspireren etc. Een mooi 
voorbeeld is de samenwerking die 
tot stand komt met Hogeschool Van 
Hall Larenstein bij het ontwikkelen 
van Dijk van een Wijf. Een kunst-
werk waarbij vraagstukken rond 
bodem, water, natuur, biodiversiteit 
en circulair ontwerpen en bouwen 
een rol spelen. En waarvoor ver-
schillende onderzoeksopdrachten 
bij de hogeschool zijn uitgezet. De 
eerste resultaten daarvan zijn veel-
belovend. 

Joop Mulder academie
Kennisoverdracht en -uitwisseling 
staat ook centraal in de relatie 
tussen Sense of Place en (jonge) 
makers die we benaderen voor 
zowel de grote als gemeenschaps 
projecten. Daarbij willen we zoveel 
mogelijk werken volgens het mees-
ter-gezelprincipe. Anders gezegd: 
het koppelen van een ervaren en 
jonge maker, waarbij de eerste al 
dan niet actief is in ons Artistiek 
adviesteam. 

Op deze en andere manieren willen 
we niet alleen jongeren betrekken 
en kennis en ervaring delen,  maar 
er ook voor zorgen dat we als 
organisatie meebewegen met de 
tijd en het stokje geruisloos kunnen 
overdragen aan nieuwe generaties.  

Juniorprogramma
Met het juniorprogramma willen 
we de jeugd bekend maken met 
de bijzondere kwaliteiten van het 
Waddengebied, zodat toekomstige 
generaties zorgvuldig met het land-
schap en haar cultuurhistorie om-
gaan. Het programma is gebaseerd 
op de duiding van het landschap, 
wat synoniem kan staan voor inter-
pretatie, invulling, lezing, opvatting, 
uitleg, verklaring, voorstelling en 
zingeving. We gaan die duiding on-
derzoeken en richten ons daarbij op 
verleden, heden én toekomst. 

We doen dat niet alleen, maar 
samen met professionals uit het 
onderwijsveld en ondersteund door 
educatieve partners. We richten ons 
zowel op de bovenbouw in het pri-
mair onderwijs (p.o.) als de onder-
bouw in het voortgezet onderwijs 
(v.o.). Het programma sluit aan op 
het onderwijscurriculum (o.a. om-
gevingsgeschiedenis). Belangrijkste 
leerdoelen zijn: 

 → Vergroten omgevingsbe-
wustzijn en betrokkenheid bij 
omgeving

 → Ontwikkelen onderzoek vaar-
digheden

 → Ontwikkelen samenwerkings-
vaardigheden.

Binnen het programma speelt het 
erfgoed een belangrijke rol. Op 
locatie wordt samengewerkt en op-
getrokken met streekmusea en Tre-
soar. Voor de verdiepende laag ge-
bruiken we multimedia (audiotours, 
podcasts, soundscapes etc.), ook 
om de objecten van Sense of Place 

en haar omgeving - via QR-codes - 
nader te duiden. Ook excursies - die 
op school worden voorbereid - zijn 
onderdeel van het juniorprogram-
ma. Sense of Place-kunstwerken 
in wording kunnen geadopteerd 
worden, waarbij het maakproces 
wordt gevolgd en leerlingen van de 
betreffende school kunnen optre-
den als ambassadeur, gids of helpen 
bij het onderhoud. 

Organisatorische activiteiten 
Belangrijk onderdeel van de werk-
zaamheden van de organisatie is 
het verbinden, bij elkaar brengen en 
adviseren van partijen om geza-
menlijk tot de uitwerking, financie-
ring en oplevering van projecten  
te komen. Veel tijd en aandacht 
wordt er dan ook besteed aan het 
onderhouden en uitbreiden van het 
netwerk van onder meer kunste-
naars, evenementenorganisaties, 
adviseurs, bouwers, kennisinstel-
lingen en niet te vergeten ngo’s en 
overheden. Dit staat los van de vele 
overleg- en afstemmomenten die 
gebonden zijn aan de advies- en 
uitvoeringswerkzaamheden. 

Ook de ontwikkeling van de Sense 
of Place-route die komende jaren 
op het programma staat vergt de 
nodige tijd en aandacht van de 
organisatie. Ze verbindt de Sense 
of Place-projecten langs de Wad-
denkust met elkaar. Daarbij neemt 
de organisatie - in samenwerking 
met de marketingorganisaties - 
bezoekers mee in de verhalen van 
de Waddenkust. Interessant voor 
de bewustwording van fietsers en 
wandelaars die (delen van) de route 
volgen, maar ook voor de lokale 
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economie. Regionale ondernemers 
kunnen hierop anticiperen, bijvoor-
beeld met aanbiedingen en (geza-
menlijke) arrangementen.

3.2 Artistiek adviesteam

De kunst- en ontwerpprojecten van 
Sense of Place variëren onderling 
onder meer sterk in vorm, omvang, 
impact, complexiteit, financiering, 
opdrachtgevers en partners. Maar 
wat de verschillen ook zijn, de kwa-
liteit staat op nummer één. Deze 
is immers direct gerelateerd aan 
betekenis. Hoe meer kwaliteit, hoe 
groter de betekenis voor het land-
schap, de bewoners, de bezoekers, 
het individu en het collectief. Voor 
welzijn en welvaart. 

Om de beoogde kwaliteit te kunnen 
garanderen, voorziet Sense of Place 
in een deels meedenkend en deels 
meebeslissend Artistiek Advies-
team dat:

 → het gedachtegoed van Joop 
vertegenwoordigt 

 → fungeert als raadgevers
 → de artistieke koers van Sense of 

Place bewaakt aan de hand van 
de kwaliteitstoets (kernwaarden 
werelderfgoed) en opgestelde 
randvoorwaarden

 → gezamenlijk naar een uitvoe-
rend kunstenaar/ontwerper 
zoekt

 → de variëteit en diversiteit van de 
werken bewaakt in relatie tot 
de Sense of Place-route  

 → zich focust op een nieuwe ge-
neratie makers 

 → fungeert als inspirator/klank-
bord voor de kunstenaar/ont-

werper, waarbij eventueel een
 → Daarnaast werken we samen 

met en verbinden we uiteenlo-
pende partijen

3.3 Samenwerking

Als Sense of Place huren we op 
verschillende terreinen expertise in. 
Denk aan communicatie, marketing 
en fondsenwerving, maar ook aan 
adviseurs op het gebied van ontwik-
kelen en bouwen. 

Daarnaast werken we samen met 
uiteenlopende partijen. Variërend 
van opdrachtgevers, kennisinstel-
lingen,  grondeigenaren, terrein- en 
landschapsbeheerders tot overhe-
den, culturele stichtingen, vereni-
gingen van dorpsbelang en evene-
menten- en marketingorganisaties. 

Zo is het logisch dat we in de com-
municatie aansluiten bij de verhaal-
lijnen van Visit Wadden en samen 
met hen routes ontwikkelen en ont-
sluiten. Even voor de hand liggend 
is dat we kijken waar we kunnen 
samenwerken met - en aansluiten 
op - andere culturele manifestaties 
in de regio. Denk aan Noorderlicht, 
de Nollen, Hi-Lo, Arcadia, de Land-
schapstriënnale en Flarden.  

Met grondeigenaren en terrein-
beheerders als gemeenten, Rijks-
waterstaat, de waterschappen, 
Natuur monumenten, Staatsbos-
beheer, Groninger Landschap, It 
Fryske Gea en de landschapsbe-
heerders in Noord-Holland, Fryslân 
en Groningen onderhouden we con-
tact over (mogelijke) activiteiten en 
initiatieven langs de Waddenkust. 

Zodat we daar tijdig op kunnen 
anticiperen. Een mooi voorbeeld is 
dat het Groninger Landschap, dat 
biodiversiteit hoog op de agenda 
heeft staan, enthousiast is over een 
project als Soundings waarmee 
zij het belang van biodiversiteit 
extra kunnen belichten. Een ander 
voorbeeld is de participatie van 
gebiedsbeheerder It Fryske Gea 
in de realisatie van de Terp fan de 
Takomst, nabij Blije. Zo staan er ook 
lijntjes uit bij de waterschappen die 
aan de dijkversterking en klimaat-
verandering werken. 

Aan de beschrijvingen van zowel de 
gerealiseerde als toekomstige wer-
ken (H1 en H4) is af te lezen dat we 
met veel partijen te maken hebben 
en samenwerken. In stand houden 
en uitbreiden van ons netwerk staat 
de komende jaren dan ook promi-
nent op de agenda.
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4. Programmering 2022 → 

In de periode 2016 - 2021 zijn er 
de nodige projecten gerealiseerd 
die zonder Sense of Place hoogst-
waarschijnlijk niet tot stand waren 
gekomen. Ze zorgden er voor dat 
de Friese Waddenkust een aantal 
beeldbepalende en (ver)bindende 
landschapselementen rijker werd. 
En dat er vanuit een positieve in-
valshoek aandacht wordt gevestigd 
op de uitdagingen waar het gebied 
voor staat. De komende jaren staan 
vele initiatieven op het programma. 
Sommige nieuw en een aantal waar 
we al meerdere jaren aan werken.

4.1 Nieuwe initiatieven

Met de nieuwe initiatieven geven 
we stap voor stap verder vorm 
aan de aantrekkingskracht van, en 
brede welvaart in, de Waddenregio. 
Dat doen we volgens de nieuwe 
formule: 

 → waarbij duurzaam en circulair 
werken vanzelfsprekend is

 → met kleine(re) en beeldbepalen-
de landschapskunstwerken

 → met de verbindende routes 
 → met inzet van studenten en 

met programma’s voor jeugd-
educatie

 → met veel aandacht voor de 
opgaven waar het gebied voor 
staat

 → met inzet, betrokkenheid en 
ondersteuning van velen

 → in Fryslân, uitwaaierend naar 
Noord-Holland, Groningen en 
over de grens

 → verspreid over de jaren 2022 - 
2028

Producties Voor de grote, beeld-

bepalende initiatieven gaan we 
ervan uit dat we met de huidige be-
zetting en middelen één kunstwerk 
in de drie jaar kunnen realiseren. 
Van de kleinere community pro-
jecten onderzoeken we er tussen 
de vijf en tien per jaar op haalbaar-
heid. Daarvan zouden we er met de 
huidige bezetting graag twee á drie 
per jaar van de grond (laten) tillen. 
Dit is wel afhankelijk van zowel het 
aanbod, de inzet van derden als de 
complexiteit van het initiatief.  

Het educatieprogramma wordt 
geleidelijk aan ontwikkeld en stap 
voor stap uitgerold, te beginnen in 
de bovenbouw van het basisonder-
wijs (periode 2022 - 2024) en ver-
volgens geleidelijk aan (2024 - 2027) 
in het voortgezet onderwijs. We 
willen in 2022 alvast een aanvraag 
indienen voor onder meer Europese 
financiering (Interreg), waarmee 
we ook onze eerste stappen zetten 
m.b.t. internationalisering. 

4.2 Een adaptief meerjaren-
programma 

Het meerjarenprogramma bestaat 
uit een mix van beeldbepalende 
kunstwerken en kleinere van-on-
derop-initiatieven. Daar doorheen 
loopt de ontwikkeling van het jeug-
deducatieprogramma en de reali-
satie van de Sense of Place-route. 
We beperken ons daarbij tot de 
eerste vier jaar van de looptijd van 
dit Koersdocument dat een adap-
tief karakter heeft. Wat zoveel wil 
zeggen dat er - indien nodig -  aan-
passingen in de programmering 
doorgevoerd kunnen worden. 

De programmering (zie ook 
Excel-sheet) zullen we om dezelfde 
reden ook digitaal ontsluiten en 
waar mogelijk en nodig uitbreiden 
en bijstellen.

→ ORGANISATIE

Communicatie Sense of Place
De nieuwe koers wordt in 2022 
vertaald naar een nieuwe of aange-
paste website. Hetzelfde geldt voor 
andere communicatiemiddelen. 
Een en ander start met een her-
ziening van het communicatieplan 
waarvoor externe expertise wordt 
ingeschakeld. 

Oplevering:
 → Q1 2022 (koersdocument)
 → Q2  2022 (communicatieplan)
 → Q3  2022 (website, inclusief 

overzicht activiteiten/program-
mering)

Doorlopend:
 → communiceren met stakehol-

ders
 → up-to-date houden website, 

waaronder programmering 

Verkenningen en samenwerkin-
gen Komende jaren staan er diverse 
evenementen op de agenda, met 
culturele/landschappelijke  com-
ponenten. We zoeken daarbij naar 
raakvlakken/samenwerking en af-
stemming om elkaar te ondersteu-
nen/versterken. We hebben het dan 
bijvoorbeeld over evenementen als 
Arcadia (2025 en 2028), Landschap-
striënnale 2023, Flarden (2025), 
Noorderlicht en Hi-Lo.

We nemen deze verkenningen - en 
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afhankelijk van de uitkomst daarvan 
de oplevering - op in onze adaptieve 
programmering (zie Excel-sheet).

→ SENSE OF PLACE – 
PROJECTS

Camera Batavia Camera Batavia 
laat je hoog in een toren op de 
Waddendijk, vanuit een uniek per-
spectief, het omringende polder- en 
kwelderlandschap ervaren. Met 
behulp van een bolle spiegel kun 
je naar alle windrichtingen tegelijk 
kijken. Een verwarrende ervaring 
die je anders naar het landschap 
laat kijken. Voorlopers van de instal-
latie stonden op Oerol. Bij Ternaard 
krijgt het zijn definitieve vorm en 
standplaats. 

Initiatief → Sense of Place
Betrokkenen → Dorpsbelang Ternaard, Wet-
terskip Fryslân, provincie Fryslân, gemeente 
Noardeast-Fryslân,  Bouwgroep Dijkstra 
Draisma, RoyalHaskoning DHV
Maker → Arjen Boerstra 
Locatie → Ternaard
Start → 2018
Oplevering → Q3 2023 (prognose)
Mede dankzij → provincie Fryslân, Wadden-
fonds
Impact → ervaren diversiteit landschap, bijzon-
dere beleving omgeving, toeristisch-recreatie-
ve trekpleister

De Streken De Streken is een 
houten getijdenobject van beel-
dend kunstenaar Marc van Vliet 
en bereikbaar via een 150 meter 
lange loopbrug. De installatie 
beweegt mee op eb en vloed door 

de krachten van de maan. Het getij 
zorgt doorlopend voor een andere 
beleving. Tijdens eb is de installatie 
een verstilde plek op het wad en is 
de blik naar buiten gericht. Tijdens 
vloed bevindt men zich midden op 
het water en wordt de blik naar 
binnen gericht, naar het water. De 
getijdeninstallatie betrekt het land-
schap, zover als de horizon reikt. 

Initiatief → Sense of Place/Oerol
Betrokkenen → Oerol, provincie Fryslân, 
Rijkswaterstaat
Maker → Marc van Vliet
Locatie → einde Perkweg, Oosterend, Ter-
schelling
Start → 2016
Oplevering → Q3 2022 (jaarlijks t/m 2026)
Mede dankzij → Oerol, provincie Fryslân, 
Waddenfonds
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Impact → ervaren eb en vloed op Waddenzee 
en kracht van water, bewustwording bijzonder 
kweldergebied

Dijk van een Wijf De strakke dijk, 
die zee en land streng visueel van 
elkaar scheidt, ligt als een vesting 
in het landschap. Een functioneel 
verdedigingswerk tegen de zee. 
Maar kunnen we de zeekering ook 
landschappelijker bekijken en vorm 
geven? Wellicht met meer grillige 
vormen en refererend aan wolken-
luchten aan de horizon? Kunnen 
we de dijk ook meer benaderen als 
een ‘beschermvrouwe’ in plaats van 
als een ‘vesting’? Zo ontstond het 
idee om het begrip ‘dijklichaam’ 
letterlijk te nemen in de vorm van 
een immens groot, liggend vrouws-
persoon. Als onderdeel van de 
zeekering biedt ze zekerheid en 
veiligheid. Waarbij ook gekeken 
gaat worden hoe (bio)divers ze 
begroeid en wellicht ook betreden 
kan worden. Een groen dijklichaam 
bij uitstek.  

Initiatief → Sense of Place
Betrokkenen → Gemeente Waadhoeke, 
Wetterskip Fryslân, Hogeschool Van Hall 
Larenstein, Cruydt Hoeck, Cyriel Liebrand, 
Wadvogelwerkgroep, Dorpsbelang Ooster-
bierum en Sexbierum, Bouwgroep Dijkstra 
Draisma, docenten Van Hall Larenstein 
Maker → Nienke Brokke
Locatie → Oosterbierum
Start → 2016
Oplevering → Q2 2024 (prognose)
Impact → anders kijken naar en experimen-
teren met dijkversterking, draagt bij aan biodi-
versiteit, circulariteit en kennisuitwisseling

Soundings  - Listen to the land 
Soundings is een transformerend 

kunstproject voor het Groninger 
landschap en iedereen die daar 
woont, werkt en op bezoek komt. 
Het project combineert een fiets-
route van 75 kilometer door het 
Groninger Waddenlandschap met 
een tentoonstelling in het Gronin-
ger Museum. 

De buiteninstallaties leggen een 
vergrootglas op het landschap 
en verrijken de beleving daarvan. 
Door semi-permanente en tijdelijke 
kunstwerken te plaatsen, creëren 
we plekken om stil te zijn en te luis-
teren naar de geluiden van het land. 
Doel is niet het land verfraaien door 
elementen toe te voegen, maar in-
grepen te doen die de waarneming 
veranderen en scherper maken. Zin-
tuigen worden anders geprikkeld. 
Je ziet, voelt en hoort de bijzondere 
details van het Waddengebied. Als 
je inzoomt ontdek je de rijkdom 
in een op het eerste gezicht ruige 
vlakte van wind, klei en water.  De 
reis begint midden in de stad, met 
een installatie in het Groninger 
Museum. 

Initiatief → Sense of Place en makers
Betrokkenen → Groninger Museum, Water-
schap Noorderzijlvest, Landschapsbeheer 
Groningen, Groninger Landschap, Wongema, 
Ennejansheerd, Marketing Groningen,
gemeente Het Hogeland, provincie Groningen
Makers → Theun Mosk, Robert Wilson, 
Andreas Hirch
Locatie → diverse locaties in de gemeente Het 
Hogeland en in Groninger Museum
Start → 2020 
Oplevering → ontwikkelen testinstallatie voor 
Oerol 2022, Q2 2023 (prognose)
Impact → (her)ontdekken geluiden van het 
landschap, aandacht vestigen op landschap(-

details) met bijzondere semipermanente in-
stallaties, toeristisch-recreatieve en functione-
le trekpleisters, groot participatieprogramma, 
betrokkenheid lokale kunstenaars

Lightlines Lightlines verbindt het 
Friese dorp Ferwert met Ameland. 
Een tien kilometer lange verbin-
dingslijn met als startpunt de kerk 
op de terp, via de zeedijk en het 
wad naar het eiland Ameland. Het 
kunstwerk vertelt het verhaal van 
de lange geschiedenis en verbon-
denheid tussen Ferwert, Ameland 
en Noorwegen. De letterlijke lijn 
symboliseert deze verbinding. Een 
iconisch project verbindt het dorp 
weer met de Waddenzee en op 
termijn wellicht met de Noordzee 
en Noorwegen. Het kunstwerk 
bestaat uit vier torens, als bakens 
in het landschap: de kerktoren van 
Ferwert en drie torens in respec-
tievelijk het ‘Camminghabos’, vlak 
achter de zeedijk en op Ameland.  

Initiatief → Dorpsbelang Ferwert-Hege-
beintum
Betrokkenen → gemeente Noardeast-Fryslân, 
Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, gemeen-
te Ameland
Maker → Rob Sweere
Locatie → Ferwert - Ameland 
Start → 2018 
Oplevering → Q2 2025 (prognose)
Impact → herstel verbinding Ferwert met 
Waddenzee en Ameland, verrijking landschap 
met bijzondere elementen die aanleiding 
vormen het verhaal van het landschap en haar 
geschiedenis en verbondenheid met de zee 
te vertellen, toeristisch-recreatieve beleef- en 
verbindingselementen

De Kromme Horne Licht, getijden, 
weidsheid, rust en ongelooflijke 
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vergezichten komen bij het ontwerp 
van de Kromme Horne bij elkaar. 
Betreed deze toekomstige kromme 
pier bij Wierum temidden van slen-
ken, de kwelder en wadplaten met 
het oneindige licht als metgezel. 
Met aan het eind, als een schip aan 
de horizon, een sculptuur. 

De Kromme Horne loopt vanaf 
de zeedijk bij Wierum honderden 
meters het Wad op. Bezoekers 
kunnen over de pier wandelen die 
grotendeels langs de oude pier 
loopt en deze - net als de kwelder 
- beschermt tegen verder verval. 
Lopend boven het water en het 
slik en langs drie panoramische 
uitzicht- en verblijfsplekken ervaart 
men de schoonheid van dit unieke 
landschap. 

Initiatief → dorp Wierum
Betrokkenen → provincie Fryslân, Rijkswater-
staat, dorpsbelang Wierum
Maker → kunstenaars Observatorium
Locatie → Wierum 
Start → 2017  
Oplevering → Q1 2025 (prognose)
Impact → instandhouding kwelder die steeds 
verder afkalft, ervaren eb en vloed op Wad-
denzee en kracht van water, bewustwording 
bijzondere natuur en kweldergebied, toeris-
tisch-recreatieve attractie

De Golf van Termunterzijl In het 
uiterste noorden van Groningen, bij 
Termunterzijl, ligt de Kleine Polder. 
Sinds 2019 is het Groninger Land-
schap eigenaar van het gebied en 
is samen met bewoners een mooi 
plan ontworpen waarbij recreatie 
en natuur hand in hand gaan. Er is 
ook ruimte voor een ‘landmark’ die 
het verhaal vertelt van dit prachtige 

stukje UNESCO Werelderfgoed, het 
Waddengebied. Met het uitzicht-
punt in de Kleine Polder wordt een 
lijn gemarkeerd tussen de oude 
dijk en zeewering die steeds hoger 
wordt. Op de lijn staat de sculptuur 
‘De golf van Termunterzijl’. Een 
betreedbare trap die het lijnenspel 
van de hoogteverschillen volgt. Van 
10 meter naar 0 NAP en weer naar 4 
meter boven NAP. De Kleine Polder 
wordt met de herinrichting een 
aantrekkelijke bestemming. Met 
de kunstzinnige ingreep wordt het 
ook een plek om je te verwonderen 
en verbazen over de permanente 
veranderingen van het Groninger 
landschap in afwachting van wat 
komen gaat. Bezoekers ontdekken 
en beleven, al wandelend door 
de Kleine Polder en over de Golf, 
vanuit verschillende perspectieven 
het gebied.

Initiatief → Groninger Landschap, Sense of 
Place
Betrokkenen → provincie Fryslân, Waterschap 
Noorderzijlvest, Tauw 
Maker → kunstenaars Observatorium
Locatie → Kleine Polder, Termunterzijl
Start → 2019
Oplevering → Q3 2022
Impact → beleving landschap, bewustwording 
gebied, toeristisch-recreatieve attractie

→ SENSE OF PLACE –
COMMUNITY

Burger langs boerentour Burgers 
meenemen tijdens het vogelbroed-
seizoen op boerenland en laten zien 
hoe agrariërs leven met de natuur, 
waarbij zij vertellen over hun manier 
van werken. De boer treedt op als 
gids en neemt kleine groepjes be-

zoekers mee op pad. 

Initiatief → Agrarisch Collectief Waadrâne, 
gemeente Noardeast-Fryslân
Betrokkenen → o.a. Agrarisch collectief 
Waadrâne, collectief BoerenNatuur
Maker → n.v.t.
Locatie(s) → gebied onder aan de dijk, max. 
8 km landinwaarts in gemeenten Noard east-
Fryslân en Waadhoeke
Start → 2021
Oplevering → Q2 2022
Impact → het boeren voor de bevolking in-
zichtelijk en transparant maken, contact tussen 
voedselproductie en consumptie herstellen

Poerdersramp Koehool Dorpsbe-
lang  Tzummarum wil een monu-
ment realiseren onder Koehool ter 
nagedachtenis aan de Poerders-
ramp (1935) en deze voorzien van 
de juiste feiten. 

Initiatief → Dorpsbelang Tzummarum, Koe-
hool
Betrokkenen → nog niet bekend
Maker → Sijas de Groot
Locatie(s) → Tzummarum
Start → 2021
Oplevering → Q3 2023 (prognose)
Impact → bewoners en bezoekers bekend 
maken met verhaal van de Poerdersramp, de 
geschiedenis van het dorp en de dijk, reuring 
creëren in dorp en omgeving

Bildtstars en Eigenheimers Gro-
ningen Bildtstars en Eigenheimers 
is een beeld- (foto) en verhalenrou-
te (audio) langs de Waddenkust, 
voorbij reusachtige portretfoto’s 
van aardappelboeren midden in 
het landschap. De afbeeldingen 
en verhalen geven de prominent 
aanwezige, en zowel economisch 
als cultureel belangrijke, aardappel-
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telers en hun gezinnen een gezicht. 
De immense portretten verkleinen 
de afstand tussen de aardappeleter 
en -teler. 

Initiatief → boeren uit gemeente Het Hoge-
land, Sense of Place 
Betrokkenen → Gemeente het Hogeland, Visit 
Wadden, Marketing Groningen, Lauwers-
reclame, Ellens Woordenschat
Maker → Linette Raven
Locatie(s) → route van Vierhuizen tot aan 
Uithuizen, gemeente Het Hogeland (provincie 
Groningen)
Start → 2020  
Oplevering → Q3 2023 (prognose)
Impact → verkleinen afstand producent en 
consument en vergroten wederzijds begrip, 
aanwakkeren dialoog en discussie rond 
landbouw, natuur en klimaat , bijdragen en 
versterken lokale identiteit, vergroten aan-
trekkelijkheid gebied, recreatief en toeristisch 
bezoek (stimulans regionale economie)

Grut Hermana Theatergroep Grut 
Hermana wil vast amfitheater aan 
de Waddenkust realiseren waar 
beleving en historie centraal staan. 
Zij schrijven een plan, SoP zoekt er 
in 2022 een kunstenaar en partijen 
bij. Oplevering uiterlijk 2025 als de 
theatergroep 25 jaar bestaat. Loca-
tie bij voorkeur Firdgum (gemeente 
Waadhoeke).

Initiatief → Stichting Grut Hermana,  gemeen-
te Waadhoeke
Betrokkenen → nog niet bekend
Maker → Jan Hendrik Bos, geboren in Tern-
aard, architect in Rotterdam
Locatie(s) → Firdgum Waadhoeke of andere 
geschikte locatie
Start → 2022
Oplevering → Q2 2025 (prognose)
Impact → locatietheater aan de rand van het 

Wad, bewustwording en verbeelding gere-
lateerd aan geschiedenis en directe beleving 
van de omgeving

Poëzietegel Joop Aan de poë-
zieroute die door Leeuwarden 
loopt, wordt tijdens Bosk ter ere 
van Joop en zijn werk een poëziete-
gel toegevoegd.

Initiatief → Sense of Place en Arcadia
Betrokkenen → Stichting Poëzietableaus 
Leeuwarden
Maker → Wende Snijders (gedicht)
Locatie(s) → Leeuwarden, route Bosk
Start → december. 2021
Oplevering → Q2 2022 (10 mei)
Impact → eerbetoon, herinneringsplek en 
uitbreiding poëzieroute

Tijdschaal Exact op de plek waar 
vroeger de Marneslenk in de Wad-
denzee uitmondde, ter hoogte van 
Dijksterburen, loopt een trap naar 
de kruin van de Waddenzeedijk. 
Zodra je boven op de dijk aankomt 
ligt een grote schaal aan je voeten. 
De bodem van de schaal vormt 
een ‘miniatuur getijdenlandschap’ 
en fungeert als voorgrond voor 
een subliem panorama over de 
Waddenzee.

Groot kunstwerk om klimaatver-
andering inzichtelijk en tastbaar te 
maken voor bezoekers. Het maakt 
hen bewust van dit natuurlijk pro-
ces en eventuele gevolgen daarvan. 

Initiatief → Stichting Nieuw Atlantis, Sense of 
Place
Betrokkenen → nog onbekend
Maker → Paul de Kort
Locatie(s) → Pingjum, gemeente Súd-
west-Fryslân

Start → 2021
Oplevering → nog onbekend 
Impact → bewustwording klimaatverande-
ring 

Noorderlicht Het Noorderlicht 
Internationaal Fotofestival is een 
terugkerend festival (1x/2 jr). In 2021 
vond het plaats vanaf 7 augustus op 
vijftien locaties. Onder het thema 
‘The Makeable Mind’ toonden ze-
ventig kunstenaars hun werk in Gro-
ningen en Fryslân. In 2023 staat het 
volgende internationale fotofestival 
op de agenda in beide provincies 
met als thema: ‘Reboot. Hoe richten 
we de toekomst in?’  In samenwer-
king met Sense of Place worden er 
locaties gezocht en wordt er een 
‘route’ samengesteld die bezoekers 
tevens over de eigen SoP-route 
voert.

Initiatief → Noorderlicht en Sense of Place
Betrokkenen → nog niet bekend
Maker → diverse (internationale) fotografen 
tonen werk a.h.v. het thema
Locatie(s) → Meerdere locaties langs de Frie-
se en Groninger Waddenkust
Start → 2022
Oplevering → Q3 2023, 2025, 2027
Impact → bezoekers kennis laten maken met 
Waddengebied, element toevoegen aan 
SoP-route in zomerseizoen

Gemalen verhalen 2.0 In het Friese 
landschap liggen meer dan 1500 
waterwerken. Gemalen en sluisjes. 
Allemaal om het oppervlaktewater 
en de stand van het grondwater in 
goede banen te leiden. Sommige 
gemalen dienen de verzilting zo 
goed mogelijk tegen te gaan. Ze 
zijn er voor onze veiligheid of om 
het land te kunnen blijven bewer-
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ken. Het zijn kunstwerken op zich 
die veelal onzichtbaar blijven. Sense 
of Place wil in samenwerking met 
Wetterskip Fryslan, Merk Fryslan, 
Afsluitdijk Wadden Center en het 
Woudagemaal op ontdekkingsreis 
langs de Friese waterwerken. Het 
idee is om hier een film of docu-
mentaire over te maken. 

Initiatief → Sense of Place en Wetterskip 
Fryslân

Maker → afgestudeerde jonge kunstenaars en 
documentaire/filmmaker Marieke Rodenburg
Betrokkenen → Wetterskip Fryslan, Merk 
Fryslan, Afsluitdijk Wadden Center en het 
Woudagemaal
Locatie(s) → Fryslân
Start → 2021
Oplevering → mogelijk Q2 2025. Tijdens 
Arcadia en opening De Nieuwe Afsluitdijk
Impact → aandacht vestigen op zowel ont-
staansgeschiedenis van het gebied als de rol 
die waterbeheersing daarin speelt; toen, nu en 

in de toekomst 

→ SENSE OF PLACE - ACADEMY

Maatschappelijke taak De Sense 
of Place - academy (zie 3.1) waar het 
gedachtengoed van Joop centraal 
staat wordt de komende jaren 
doorlopend betrokken bij nieuwe 
initiatieven. Daarbij staan kennisuit-
wisseling en overdracht centraal. Bij 
voorkeur wordt daarbij een beroep 
gedaan op de inzet, kennis en frisse 
blik van studenten. Wat nieuwe 
inzichten oplevert.
Onder de academie valt tevens de 
begeleiding/ondersteuning van 
jonge makers bij het realiseren van 
zowel grote projecten als gemeen-
schapsinitiatieven. Zo maakt de 
Joop Mulder academie nieuw talent 
bekend met zowel de artistieke, 
technische, bestuurlijke als maat-
schappelijke kant van opereren 
in het Waddengebied. En met de 
belangrijke opgaven die er liggen. 
Nu, maar zeker ook de komende 
decennia wanneer zij aan het roer 
komen te staan.

Juniorprogramma In het kader van 
het juniorprogramma (zie 3.1) staan 
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er de komende jaren de nodige acti-
viteiten op de rol. Ook ontwikkelen 
we het eerste pilot juniorprogram-
ma ‘eerst geloven, dan zien’. 

Gaia Gaia is een rondreizend kunst-
werk van de Britse kunstenaar Luke 
Jerram. De installatie bestaat uit 
een ‘driedimensionale kopie’ van de 
aarde met een diameter van zeven 
meter. Je kunt zeggen: een leven-
sechte projectie van hoe astronau-
ten de aarde vanuit de ruimte zien. 
Met als effect dat er een gevoel van 
ontzag ontstaat voor de planeet en 
een verantwoordelijkheidsgevoel 
voor behoud van al wat leeft. In 
de Griekse mythologie is Gaia de 
personificatie van de aarde.

Initiatief → Sense of Place
Betrokkenen → Theaterkerk Nes, Arcadia, 
Oerol, gemeente Noardeast-Fryslan, gemeen-
te De Fryske Marren, gemeente Waadhoeke, 
Wetterskip, gemeente Sudwest Fryslân, ge-
meente Ooststellingwerf, Stichting Open Stal.
Maker → Luke Jerram
Voor wie → bovenbouw primair en onderbouw 
voortgezet onderwijs
Locatie(s) → Theaterkerk Nes, Oerol, Franeker, 
Lemmer, Olderberkoop en Bolsward.
Start → 2021

Wanneer → mei-augustus 2022
Mede dankzij → o.a. Arcadia, Waddenfonds, 
Friese Milieu Federatie, Oerol, Wetterskip, 
Stichting Open Stal en diverse gemeenten
Impact → bewustzijn rol en invloed mens op 
onze planeet vergroten onderzoek naar eigen 
nieuwsgierigheid

Sea Lab Sea Lab staat voor duur-
zaamheid, kracht en persoonlijk 
leiderschap. Tijdens Sea Lab gaat 
een twintigtal mbo-studenten aan 
boord van Bark Europe op ontdek-
kingsreis op het Wad. Wat ze doen? 
Ze leren zeilen op een wereldschip. 
Doen onder begeleiding van weten-
schappers van het KNMI onderzoek 
naar zeeleven, waterkwaliteit en 
plastic soep. 
Ze volgen workshops. Ze komen op 

zee uit hun comfortzone en gaan 
samen een leeravontuur aan. Dat is 
Sea Lab.

Initiatief → ROC Friesland
Betrokkenen → ROC Friesland, Theaterkerk 
Nes
Maker → Sense of Place/Theaterkerk Nes 
Voor wie → studenten van ROC Friesland 
College (mbo)
Locatie(s) → Waddenzee en -kust
Start → 2022
Wanneer → mei en augustus 2023 
Mede dankzij → ROC Friesland
Impact → jongeren bekend maken met bij-
zondere kwaliteiten en kwetsbaarheden van 
het Waddengebied, opnieuw leren kijken naar 
jezelf en je omgeving
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5. De organisatie

Sense of Place is een stichting met 
een Raad van Toezicht. De organi-
satie is lean & mean, waardoor de 
lijnen kort zijn. Kennis en capaciteit 
worden waar nodig (en financieel 
mogelijk) ingehuurd. Het is echter 
zeer twijfelachtig of de ambities en 
doelen, met de huidige minimale 
bezetting en beperkte financiële 
armslag van de organisatie, op de 
lange(re) duur haalbaar en houd-
baar zijn. 

5.1 Het team

Binnen Sense of Place vervult  
Wendy Gooren de functie van 
directeur/bestuurder. Ze werkte 
lang en nauw samen met Joop 

Mulder en kent het klappen van de 
zweep. Ze wordt op zakelijk gebied 
ondersteund door Marina de Kanter 
(MBA) die al enkele jaren betrokken 
is bij de organisatie. Leonie Caste-
lein (MA) is actief als projectleider 
gemeenschaps projecten en pro-
ducent. Ze heeft ruime ervaring in 
concept- en projectontwikkeling en 
begeleiding in de culturele sector. 
Net als Anke Bijlsma, directeur The-
aterkerk Nes. Zij is o.a. betrokken 
als producent van het juniorpro-
gramma. Niels Lahuis is vanuit Merk 
Fryslân parttime gedetacheerd bij 
Sense of Place. Hij is verantwoor-
delijk voor de communicatie en 
marketing. 
Het huidige team werkt op parttime 

basis en gaat er - mede gezien het 
programma en te onderhouden 
netwerk - vanuit dat uitbreiding van 
het aantal fte’s op termijn onvermij-
delijk is. Ook om de continuïteit te 
kunnen garanderen. 

5.2 Ondersteuning

Tot de organisatie een ruimere 
bezetting kent, en daarvoor de 
middelen heeft, dient er op gezette 
momenten de nodige expertise en 
capaciteit te worden ingehuurd. 
Het werken met een flexibele schil 
blijft gezien de aard van de werk-
zaamheden sowieso noodzakelijk. 
Zeker in de jaren met events als de 
triënnales en rond de oplevering 
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van (grotere) projecten. 
Flexibele schil Tot de flexibele 
schil behoren professionals op 
het gebied van fondsenwerving, 
communicatie en bijvoorbeeld 
ondersteuning in het opstellen van 
projectplannen en subsidieaanvra-
gen. Maar bijvoorbeeld ook land-
schapsarchitecten, constructeurs 
en bouwers die adviseren en mee-
rekenen aan projecten. Daarnaast 
zal een beroep worden gedaan op 
inkind medewerking aan projecten 
door bijvoorbeeld landschap- en na-
tuurbeheerders, maar ook educatie-
ve, culturele en kennisinstellingen. 

Fondsenwerving Fondsenwerving 
is een belangrijke activiteit die 
doorlopend aandacht vraagt en 
waarvoor ook externe expertise 
wordt ingehuurd. Hetzelfde geldt 
voor een traject als vergunning-
verlening. Zaak is om met beide, 
alsook cofinanciering, in een zo 
vroeg mogelijk stadium van de pro-
jectontwikkeling te starten, omdat 
ze van directe invloed zijn op zowel 
de fysieke als financiële uitvoer- en 
haalbaarheid van initiatieven. Waar 
Sense of Place tot op heden voor 
een belangrijk deel inzette en af-
hankelijk was van regionale en lan-
delijke subsidiestromen en fondsen, 
willen we ons ook meer richten op 
Europese middelen en fondsen. Zo 
wordt er voor het junior-programma 
gewerkt aan een Interreg-aanvraag. 

Artistiek adviesteam Om de be-
oogde kwaliteit te kunnen garan-
deren en er op toe te zien dat de 
projecten aan de vooropgestelde 
randvoorwaarden voldoen, voorziet 
Sense of Place in een deels mee-

denkend en deels meebeslissend 
Artistiek Adviesteam (zie H 3.2). 
Dit team bestaat anno 2022 uit de 
volgende personen die gevraagd 
en ongevraagd adviseren en deels 
ook de begeleiding van kunstenaars 
voor hun rekening nemen: 

 → Marc van Vliet 
 → Ruud Reutelingsperger 
 → Esther Kokmeijer 
 → Valerie van Leersum

De leden ontvangen hiervoor een 
onkostenvergoeding.

Raad van Toezicht
Sense of Place kent een Raad van 
Toezicht die anno 2022 bestaat uit: 

 → Henk Deinum (voorzitter)
 → Hendrikus Venema (vice-voor-

zitter)
 → Jouke van Dijk
 → Baukje de Vries
 → Hanna Lára Pálsdóttir

De Raad van Toezicht (onbezoldigd) 
bewaakt het beleid, de strategie 
en de financiële gezondheid van 
de organisatie. Tegelijkertijd dient 
ze als klankbord voor het bestuur. 
De Raad van Toezicht van Sense of 
Place komt vier a vijf keer per jaar 
bijeen.
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“Sense of Place is een proces, een wandeling door de tijd; 
niet alleen in de prachtige geschiedenis, maar vooral ook in de toekomst. 

Het is een nieuwe wereld in wording”. 

Joop Mulder


