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gang.

Stilstand is 
vooruitgang

Welk verhaal  
wil jij vertellen?

Wil jij de kracht van landschapskunst inzetten om 
inwoners en bezoekers een verhaal te vertellen? 
Neem contact met ons op via sense-of-place.eu. 
We brengen je idee graag verder en denken  
mee over de mogelijkheden.

We hebben onze koers voor de komende jaren 
uitgezet. Met een mix van beeldbepalende 
kunstwerken, kleinere van-onderop-initiatieven 
en diverse samenwerkingen breiden we onze 
werkzaamheden in het Waddengebied verder 
uit (zie de kaart op de andere kant). En we 
hebben nog meer ambities!

Bij dit landschap in beweging. 
Zandplaten, geulen en kwelders.  
Ze ontstaan en verdwijnen en ontstaan 
opnieuw. Sta stil bij het samenspel 
tussen mens en natuur. Bij de dijken, 
terpen en de aanhoudende strijd 
tegen het water. Sta stil. En ontdek de 
rijkdom in een op het eerste oog ruige 
vlakte. Sta stil en hoor de stilte. 
Zie de verte. Ruik de zee. Sta stil 
bij de enorme kracht en de enorme 
kwetsbaarheid van dit gebied. Sta 
stil en voel je verbonden met de 
omgeving. Met haar verleden.  
En met haar toekomst. Sta stil en 
krijg een ‘sense of place’.

Vanuit Sense of Place Projects 
zijn we aanjager en ontwikkelaar 
van spraakmakende en 
toonaangevende landschaps-
kunst. We ontwikkelen en werken 
concepten uit, brengen de juiste 
partijen samen en geven advies over 
de uitvoering en fondsenwerving. 
De daadwerkelijke uitvoering, 
eigenaarschap en beheer van een 
project leggen we bij derden.

Sense of Place route: 
alle projecten met elkaar 
verbonden

Joop Mulder Academie: 
voor een nieuwe 
generatie makers

Vanuit Sense of Place Community 
koppelen we initiatieven 
vanuit de gemeenschap aan 
professionele kunstenaars en 
mogelijke partner(s). Ideeën en 
verzoeken kunnen komen vanuit 
bijvoorbeeld dorpsbelangen, 
gemeenten, andere overheden, 
bedrijven, onderwijsinstellingen, 
lokale stichtingen, collectieven of 
verenigingen.

Sense of Place ontwikkelt landschapskunst die je laat stilstaan bij de 
kracht en kwetswaarheid van het Waddengebied. Een lint van kunst- en 
ontwerpprojecten vergroot de unieke waarde van dit werelderfgoed uit en vertelt 
verhalen. Over de regio en haar inwoners. Over de geschiedenis en haar toekomst.

Sense of Place neemt zélf het initiatief tot 
nieuwe landschapskunst en we ondersteunen 
initiatieven vanuit lokale gemeenschappen. 

projects community

Onze landschapskunst nodigt uit tot stilstand, maar brengt ook van 
alles in beweging.Dankzij Sense of Place groeit
…de waardering voor rust, ruimte, natuur en landschapskwaliteit.
…bewustwording, bijvoorbeeld van de klimaatopgaven waar het gebied voor staat.
…de verbondenheid tussen bewoners, bezoekers en ondernemers
…de verbondenheid met de omgeving 
… een gedeeld besef dat we het Waddengebied moeten koesteren en haar  

legacy moeten bewaken 
… de naamsbekendheid en aantrekkingskracht van het gebied
…duurzaam natuur- en cultuurtoerisme
…de regionale economie
… de vitaliteit, werkgelegenheid en leefbaarheid 

De Sense of Place route gaat al onze projecten langs de Waddenkust met 
elkaar verbinden. Bezoekers worden op de route meegenomen in de verhalen 
van de Waddenkust. Goed voor de conditie en bewustwording van fietsers en 
wandelaars die (delen van) de route volgen, maar ook voor de lokale economie. 
Ondernemers in de regio kunnen op de route anticiperen, bijvoorbeeld met 
aanbiedingen en (gezamenlijke) arrangementen.

Begin 2021 overleed Joop Mulder, 
grondlegger en boegbeeld van Sense of 
Place. De Joop Mulder Academie draagt  
zijn gedachtengoed en visie op 
landschapskunst over op een nieuwe 
generatie makers. De academie maakt 
nieuw talent bekend met de artistieke, 
technische, bestuurlijke en maatschappelijke 
kant van opereren in het Waddengebied. 
Vanuit de academie worden zij begeleid 
in het realiseren van grote projecten en 
gemeenschapsinitiatieven. Daarbij willen we 
zoveel mogelijk werken volgens het meester-
gezel principe, waarbij we een ervaren 
maker – al dan niet actief in ons Artistiek 
adviesteam – koppelen aan een jonge maker.

Samenwerken met het 
onderwijs: de frisse blik  
van studenten

Juniorprogramma: 
kinderen meenemen 
en laten stilstaan

Bij alle (toekomstige) projecten kijken 
we hoe en waarin we met kennis- en 
onderwijsinstellingen (mbo, hbo en 
universiteit) kunnen samenwerken. 
Daarbij staat innovatie en de 
uitwisseling van kennis en ervaring 
centraal. Welke onderzoeks- en 
praktijkopdrachten kunnen we bij 
studenten neerleggen en wat kunnen 
wij van hén leren? De frisse blik van 
studenten levert nieuwe inzichten op.

Onze initiatieven kunnen dienen 
als proeftuin voor onderzoek en 
experimenten op het gebied van 
design, bouwkunde, circulariteit, 
biodiversiteit, landschapsinrichting, 
architectuur, projectontwikkeling 
en financieel management. Ook 
lenen ze zich bij uitstek voor het 
onderbrengen van deelopdrachten bij 
beroepsopleidingen en het verstrekken 
van stage- en onderzoeksopdrachten.

Met het juniorprogramma willen 
we de jeugd laten stilstaan bij de 
bijzondere kwaliteiten van het 
Waddengebied. We nemen ze 
mee op excursie het landschap in, 
om hun omgevingsbewustzijn en 
betrokkenheid bij de omgeving te 
vergroten en om onderzoeks- en 
samenwerkingsvaardigheden  
te ontwikkelen.
 

Het juniorprogramma richt zich op de 
bovenbouw van het primair onderwijs 
en onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. In het programma werken 
we samen met professionals uit het 
onderwijsveld, educatieve partners en 
streekmusea. Met multimedia (zoals 
audiotours, podcasts en soundscapes) 
brengen we de objecten van Sense of 
Place en haar omgeving verder tot leven. 

Artistiek adviesteam:  
bewakers van de kwaliteitslat

Typisch  
Sense of Place
Een Sense of Place project…
…is uitzonderlijk eigenzinnig 
…is verrassend en vernieuwend
…vertegenwoordigt vakmanschap en een grote artistieke waarde 
…heeft een link met de grotere opgaven in het gebied
…ontstaat in samenwerking met inwoners en partners in de omgeving
…is duurzaam en omkeerbaar
…bevindt zich in het Waddenkustgebied aan vasteland
…neemt een betekenisvolle plek in het landschap in
…versterkt het landschap en geeft het een stem
…draagt bij aan menselijke en natuurlijke belangen
…maakt ruimte voor nieuwe inzichten en vergezichten
…daagt je uit om op een onverwachte manier het landschap te ervaren

De kunst- en ontwerpprojecten van 
Sense of Place verschillen sterk 
in vorm, omvang, complexiteit en 
impact. Wat ze bindt is hun hoge 
kwaliteit. Hoe meer kwaliteit, 
hoe groter de betekenis voor het 
landschap, inwoners, bezoekers en 
de regio. Het Artistiek Adviesteam 
(‘A-team’) - kenners uit het
culturele en maatschappelijke veld - 
bewaakt onze kwaliteitslat. 
 
 
 

Het A-team: 
-  bewaakt de artistieke koers van 

Sense of Place aan de hand van de 
kwaliteitstoets 
(kernwaarden werelderfgoed)

-  adviseert én ondersteunt bij de 
selectie van werken en kunstenaars/
ontwerpers

-  bewaakt de variëteit en diversiteit 
van de werken 

-  bindt en begeleidt een nieuwe 
generatie makers

-  fungeert als inspirator/klankbord 
voor kunstenaars/ontwerpers

de koers van



De Golf  
van Termunterzijl

Soundings

Lightlines

De Streken De Kromme Horne
Camera Batavia

Wachten op hoog water

Gemalen  
Verhalen

Terp fan de Takomst

Watdataangaat

Bildtstars &  
Eigenheimers

Bildtstars &  
Eigenheimers

Broken Jug

Dijk van  
een Wijf

Dobbepaarden

Onze plekken
om bij stil te staan

Gerealiseerd Wordt aan gewerkt

Onze partners 
in vooruitgang
Sense of Place projecten kunnen 
alleen worden gerealiseerd met de 
hulp en betrokkenheid van onze 
partners. We werkten de afgelopen 
jaren samen met onder meer 
 

 

Provincie Fryslân, Provincie 
Groningen, Fries Museum, Groninger 
Museum, Waddenvereniging, It Fryske 
Gea, Wetterskip Fryslân, Waterschap 
Noorderzijlvest, Landschapsbeheer 
Groningen, Wadvogelwerkgroep, 
Waddenkustgemeentes, De Friese 
Rabobanken en Oerol.

Help jij ons  
verder vooruit? 

Neem vrijblijvend contact met ons op 
via sense-of-place.eu. Dan bespreken 
we graag de mogelijkheden van een 
partnership.

Op deze kaart zie je gerealiseerde (en nog bestaande) projecten 

van Sense of Place en initiatieven waarmee we onze collectie 

landschapskunstwerken de komende jaren verder willen uitbreiden.


