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Inleiding 

Bijna veertig jaar geleden startte Joop Mulder 
op Terschelling zijn Oerol. Op dit festival 
verlieten theater en muziek hun tot dan toe 
gebruikelijke podia en vonden een plek 
‘Oerol’ (overal) op het eiland. In schuren, 
cafés, boothuizen, en – niet in de laatste 
plaats – ook in het landschap: in een duinpan, 
in het bos, op het strand. Overal was kunst.  

En die kunst ging op Oerol een relatie aan met de omgeving; met de plek waar het 
zich afspeelde; met de natuur en zeker ook met de bewoners van die plek. De plek 
was niet zomaar een praktische ‘gelegenheid’, maar werd een wezenlijk deel van het 
kunstwerk. De plek deelde haar verhaal; haar historie; haar natuur; haar cultuur. En zo 
werd de kunst op Oerol méér dan locatietheater: hier ervaarde je een ‘sense of place’.  

Ging het in de beginjaren vooral over theater en muziek, in de loop der tijd presen-
teerde Oerol ook steeds meer beeldende kunst in het landschap. Ook deze (tijdelijke) 
kunstwerken verbonden zich met de plek. De kunstwerken gaven de bezoeker een 
extra ‘toegang’ tot de bijzondere betekenis van juist die plek. Een sense of place. 

Ook elders in de wereld stonden mensen als Joop Mulder op om het anders te doen en 
de omgeving – het landschap – te verbinden met de kunsten. Maar in Nederland was 
vooral Joop de pionier. Misschien wel juist omdat hij een eilander was, deed hij het 
anders dan het dominante kunstenveld van zijn tijd. Hij volgde zijn eigen kompas. En 
daarmee werd hij – wellicht onbedoeld – een richtinggever voor heel veel 
kunstenaars, theatermakers, maar zeker ook beeldend kunstenaars.  

De school van Joop Mulder 
Joop Mulder stond aan het begin van een beweging. Je zou het een ‘school’ kunnen 
noemen. Een methode van kunst betekenis geven; betekenis voor degene die deze 
kunst gaan zien en ervaren, maar ook betekenis voor de mensen uit de omgeving 
waar die kunst zich manifesteert: de bewoners. Met zijn verschillende betekenissen 
helpt kunst om ontwikkelingen te realiseren. Persoonlijke ontwikkeling, maar ook 
collectieve, meer maatschappelijke en zelfs economische ontwikkeling: een beweging 
naar meer sociale vitaliteit. 

 

Deze benadering, ‘school’, of ‘methode van werken’ loopt lang niet altijd parallel met 
de heersende conventies over ‘de kunsten’. Zij voldoet niet één op één aan dat wat op 
het moment dominant is in de musea en podia voor actuele kunst. Het schuurt zelfs 
vaak. Sommige werken zijn niet gemakkelijk te plaatsen; te beoordelen. Zijn ze naïef? 
Zijn ze vernieuwend? Hebben ze kwaliteit?  

De kunstwerken die een intensieve relatie aangaan met hun omgeving zijn alléén te 
beoordelen in relatie met die omgeving en de betekenis die zij zodoende realiseren. 
Anders gezegd: kwaliteit is hier de optelsom van de zeggingskracht van het kunstwerk 
én de zeggingskracht van haar omgeving; van de natuur én cultuur. Komen kunst en 
omgeving werkelijk samen, dan ontstaat een nieuwe creatie met een nieuwe 
zeggingskracht en nieuwe betekenissen.  

Deze samenkomst van kunst en omgeving vormt de basis van Oerol en van de vele 
kunstinitiatieven die uit dit DNA ontsproten. Het vormde ook óók de basis voor 
Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. En voor het vervolg daarop: LF2028. 
En zo vormt de samenkomst van kunst en de omgeving ook de basis van Sense of 
Place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sense of Place 
Sense of Place begon als een serie deelprojecten op Oerol. Grote, maar tijdelijke 
beeldende kunstprojecten – vaak ook landschapsarchitectuur – gingen de relatie aan 
met de omgeving. Joop Mulder nodigde verschillende kunstenaars en ontwerpers uit 
om hier te experimenteren met verschillende vormen.  

In 2016 nam Joop Mulder afscheid van zijn Oerol en bracht Sense of Place naar de 
vaste wal: naar het gebied langs de Waddenkust. Joop wilde juist dit in veel opzichten 
achtergebleven gebied een impuls geven; tot leven brengen. Juist dit unieke 
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cultuurlandschap, het landschap dat het resultaat is van de strijd én het leven met de 
zee, geeft voeding aan nieuwe kunstwerken, nieuwe vergezichten en een nieuwe 
sense of place.  

Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018, de provincie Friesland en anderen 
zagen het potentieel. Door hun partnerschap konden de eerste Sense of Place-
projecten langs de Waddenkust gerealiseerd worden. Met vereende krachten werden 
iconische, grote kunstwerken en landschapsarchitectuur tot stand gebracht. Ook 
werd de ontwikkeling in gang gezet om de komende jaren op nog veel meer locaties 
van deze iconische werken te realiseren.  

Weerbarstige Waddenklei en geleerde lessen 
Ondanks de steun van provincie, de Culturele Hoofdstad en anderen, ging de 
doorontwikkeling van Sense of Place bepaald niet gemakkelijk. Projecten liepen vast 
in een onverwacht weerbarstige Waddenklei van vergunningen, procedures, finan-
cieringstrajecten, milieuwetgeving en naar elkaar wijzende overheidsorganisaties. 
Verschillende projecten moesten we uitstellen, sommige konden niet doorgaan: 
Sense of Place liep vast. 

Maar laten we niet alleen naar de buitenwereld wijzen. Wij waren mogelijk zelf te 
optimistisch en te enthousiast van start gegaan. Wij bleken – zelfs met 35 jaar Oerol-
ervaring in huis – niet goed genoeg toegerust om in deze complexe realiteit tot de 
gewenste resultaten te komen.  

Toch zijn we blijven geloven in de potentiële betekenis en kracht van het Sense of 
Place-concept. En met ons gelukkig heel veel anderen. We hebben belangrijke lessen 
geleerd. En op basis van die lessen hebben we het inhoudelijke concept en onze 
werkwijze aangepast. We hebben vormen van werken gevonden die garant staan 
voor kwaliteit, diversiteit en bereik.  

Om tot structureel meer slagkracht te komen, hebben we vooral ook de 
samenwerking gezocht – en gevonden. Sense of Place gaat de komende jaren 
intensief samenwerken met LF2028. De ‘achterkanten’ van beide organisaties gaan 
we verbinden (synergie en efficiëntie), maar ook aan de voorzijde – waar het gaat om 
de artistieke invulling – trekken we gezamenlijk op.   

Een nieuwe aanpak 
In dit meerjarenplan schetsen we de toekomst van dit vernieuwde Sense of Place-
concept. Die toekomst wordt gekenmerkt door zeven veranderingen ten opzichte van 
het begin van Sense of Place:  

1. Sense of Place gaat werken op basis van een ‘triënnale-model’. We werken 
steeds toe naar de presentatie van nieuwe kunstwerken en ontwerpen 
tijdens een triënnale jaar. In de tussenliggende jaren blijven veel werken in 
het landschap permanent te bezoeken.  

2. We werken intensief samen met LF2028 dat in 2022 start met een 
triënnalecyclus. Hierin bundelen we krachten. Sense of Place is een 
belangrijke programmalijn binnen deze triënnale van LF2028.  

3. Om de artistieke programmering te versterken, te verbreden en actueel te 
houden, komt de ‘regie’ op de programmering te liggen bij een ‘artistic 
board’ van ervaren kunst- en ontwerpprofessionals. In deze board is ook de 
artistiek leider van LF2028 vertegenwoordigd.  

4. Joop Mulder treedt op als ‘intendant’ voor de eerste Triënnale in 2022. 
Daarna neemt hij afscheid, maar zal hij als ‘Meester Mulder’ nieuwe talenten 
blijven inspireren.   

5. Sense of Place kiest scherper bij de ontwikkeling van grote, iconische 
(weerbarstige) projecten en beperkt het aantal tot ongeveer twee in de drie 
jaar. De ‘realisatie en beheer’ van deze grote projecten wordt altijd 
ondergebracht bij een eigenstandige, derde partij. 

6. We richten de focus op kleinere en middelgrote kunstprojecten van lokale, 
nationale tot internationale makers. Op onverwachte en niet zelden 
‘onbekende’ locaties zetten we die kunstwerken in het licht. De locatie is 
afhankelijk van de aard en omvang van het werk. Denk bijvoorbeeld aan  
locaties bij een gemaal, of bij het atelier van een lokale kunstenaar, of in een 
schuur van de bijzondere dorpsbewoner. Op het erf van een aardappelboer, 
op een scheepswerf, op een brug, in een kwelder.  

7. We geven met het Fringe-programma ruimte aan een veelkleurige waaier aan 
makers (met name ook uit de regio) en andere culturele, ondernemende 
projecten. We geven deze ‘bottom-up-initiatieven’ een plek op het ‘podium’ 
van onze triënnale en mogelijk ook in de tussenjaren. We hanteren daarbij 
wel een (lichte) kwaliteitstoets, vergelijkbaar met hoe bijvoorbeeld de Dutch 
Design Week dat doet.  

In dit meerjarenplan lichten we bovenstaande elementen toe. We wensen van harte 
dat dit plan ertoe bijdraagt dat de visie van Joop Mulder – ook als hij strak niet meer 
aan het roer staat – nog generaties lang het Friese culturele landschap mag verrijken.  
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1. Waarom en waartoe 

Friesland is in meerdere opzichten een unieke regio. Een groot deel van het landschap 
in de provincie is het resultaat van een eeuwenlang gevecht tussen de mens en de 
zee; tussen land en water. Vooral ook langs de Waddenkust. Ver voordat er polders 
ontstonden in Holland, werd hier al land aangewonnen en hielden de bewoners droge 
voeten door eerst terpen en later dijken aan te leggen. In de zone langs de 
Waddenkust, zijn hiervan de sporen in het landschap nog altijd zichtbaar.  

Echter, tegenover de bijzondere waarde van het landschap en cultuur, staat op dit 
moment een schrale realiteit. Juist de regio langs de Waddenkust (in zowel Friesland 
als Groningen) heeft het zwaar, blijkt uit verschillende studies. Armoede is gemiddeld 
hoger dan in de rest van het land. De aantrekkingskracht is onderbenut. De regio 
heeft dringend economische en maatschappelijke impulsen nodig. 

Sense of Place ontstaat juist daar waar we de waarde van het historische landschap 
kunnen verbinden met de grote opgaven voor het gebied. We doen dat door met 
grote en kleine kunstwerken de cultuur-historische kwaliteiten van dit gebied te 
belichten en uit te vergroten. Mensen gaan daardoor anders naar het landschap 
kijken. Ze gaan het landschap anders beleven en anders waarderen. Er ontstaat meer 
gevoel voor de cultuur-historische waarde. Er ontstaat een Sense of Place.  

 

En het werkt  
En het mooie is: het werkt! Strategisch investeren in kwalitatieve kunst en cultuur 
helpt een regio te ontwikkelen. Op verschillende plekken in Europa hebben we 
daarvoor het bewijs gezien. Plekken waar het bepaald niet goed ging. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de delta bij Nantes, het Ruhrgebied, of Bilbao. En vergeet ook 
Terschelling niet met OEROL. Kunst en cultuur brachten in al deze gebieden niet 
alleen een economische impuls, maar ook een nieuwe levendigheid.  

En dáár gaat Sense of Place over: we helpen een regio opnieuw tot leven te brengen. 
We zetten kwalitatieve kunst- en ontwerpprojecten in om de culturele kwaliteit – de 
verhalen, het erfgoed, het landschap – van deze regio zichtbaar en aantrekkelijk te 
maken voor een groot en breed publiek: van bewoner en lokale ondernemer tot 
cultuurtoerist. Met vernieuwde aantrekkingskracht ontstaat een nieuw elan, een 
nieuw zelfvertrouwen, een nieuw leven.   

Urgenties in de regio 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kansen in de regio 
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1.1. Missie: waar staan we voor? 
Sense of Place is een culturele ontwikkelorganisatie die de regio langs de 
Nederlandse Waddenkust nieuwe vitaliteit geeft door de unieke 
kwaliteiten van dit gebied uit te vergroten met behulp van beeldende 
kunst- en ontwerpprojecten.  

1.2. Visie: waar gaan we voor? 
Als een ‘ontwikkelorganisatie’ stimuleert, produceert en ontsluit Sense of Place 
beeldende kunst en ontwerpprojecten in het buitengebied langs de Nederlandse 
Waddenkust. Daarbij richten we ons met name op Friesland. Mogelijk groeien de 
projecten in de toekomst ook door naar de Groningse Waddenkust. 

De beeldende kunst en ontwerpprojecten van Sense of Place vertellen het verhaal van 
dit bijzondere gebied met zijn unieke landschap en cultuur en met zijn eeuwige strijd 
met en liefde voor de zee. 

Voor het introduceren van nieuwe kunst- en ontwerpprojecten kiezen we voor een 
triënnale model. Elke drie jaar komen er nieuwe projecten in de regio bij.  

Sense of Place neemt vaak zélf het initiatief voor de kunst- en ontwerpprojecten, 
maar evenzo ondersteunt zij initiatieven vanuit de lokale gemeenschappen; 
initiatieven van kunstenaars, bedrijven, horeca, onderwijs, verenigingen, etc. Daarbij 
staat het realiseren van een zekere kwaliteit voorop, omdat het project daarmee ook 
méér betekenis krijgt. De Sense of Place ‘Artistic Board’ en de begeleiding vanuit de 
Sense of Place organisatie staan daarvoor garant.  

Opgeteld realiseert Sense of Place een unieke collectie van kleine en grote 
kunstwerken in het buitengebied langs de Waddenkust. 

Daarmee...  

a. versterken we de aantrekkingskracht van de Waddenkust en 
dragen we bij aan de gewenste groei van duurzaam natuur- en 
cultuurtoerisme  

b. vergroten we de vitaliteit en werkgelegenheid in het gebied en zo 
de aantrekkelijkheid om hier te wonen, werken en ondernemen 

En tegelijkertijd... 

a. creëren we bij bewoners en bezoekers een groter bewustzijn van en 
waardering voor de unieke cultuur en natuur in dit gebied   

b. dragen we actief bij aan natuur- en landschapsbescherming  

1.3. Doelgroepen 
Uit de missie en visie vloeit voort dat Sense of Place zich richt op twee soorten 
doelgroepen: de bewoners en de bezoekers. De doelgroepen zijn gesegmenteerd op 
basis van onderzoek door regionale en nationale marketingorganisaties. We geven ze 
nu vereenvoudigd weer:  

1.3.1. 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 betekenis.  

Supporters De projecten van Sense of Place worden gedragen door de lokale 
community: de Mienskip. Betrokken bewoners werken (vaak als vrijwilliger) 
actief mee om deze projecten tot een succes te maken.  

Kinderen Sense of Place is van betekenis voor de lokale kinderen en 
jongeren. Passief en actief (via school) komen zij in contact met het verhaal 
van de kunstwerken. 

1.3.2. Slow-tourists  
De geïnteresseerde toerist, met oog voor kwaliteit; die de beleving van cultuur en 
natuur vooropstelt; die de tijd neemt; vaak goed is opgeleid en die méér te besteden 
heeft dan een gemiddelde toerist.  

Natuurzoekers Een belangrijk deel van de doelgroep komt voor de natuur en 
het landschap waar Sense of Place naar verwijst en uitvergroot. Als het kan 
wandelend of fietsend. 

Rustzoekers Een ander deel van de slow-toeristen komt vooral voor rust; 
ontvlucht de stedelijke drukte; zoekt diepere waarden. De kunstwerken 
helpen tot inzicht en rust te komen.  

Cultuurzoekers Zeker tijdens de triënnales komen kunstliefhebbers en 
kunstkenners op Sense of Place af. Deze ‘cultuurtoeristen’ vormen minimaal 
50 procent van de bezoekers die speciaal komen voor de kunst van Sense of 
Place. Deze groep besteedt het meest tijdens het verblijf in de regio.  

1.3.3. Algemene toeristen en bezoekers 
De Noordelijke regio langs de Waddenkust trekt uiteraard ook zonder Sense of Place 
bezoekers en toeristen. Deze groep zal voor een belangrijk deel wel geconfronteerd 
worden met de kunstwerken van Sense of Place. Sense of Place is in dat geval niet de 
bepalende factor om het gebied te bezoeken, maar wel een belangrijke meerwaarde.  
Het is echter onmogelijk om deze meerwaarde exact te becijferen. Daarom tellen we 
deze groep ook niet mee in de cijfers over ‘bestedingen’.  
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1.4. Impact: kwalitatieve doelen 
Sense of Place stelt ambitieuze doelen wat betreft haar impact. Ook bij eerdere 
projecten deden we dat. Zo deden we dat bij het project Bildstars en Eigenheimers. Als 
voorbeeld en stimulans voor de overige projecten hebben we hier een uitgebreide 
impactstudie van gepubliceerd (zie bijlage).  

We definiëren ‘impact’ als de wezenlijke en lang blijvende verandering die door 
onze projecten is gerealiseerd bij de verschillende doelgroepen.  

In het verlengde van onze missie richten we een groot deel van de te realiseren impact 
op de bewoners van de regio. Onze activiteiten moeten voor hen impact genereren op 
de volgende terreinen:  

- Identiteit: ontstaat er meer zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en trots onder de 
bewoners van het gebied? Is er gegroeid inzicht in de unieke waarde van hun 
leefgebied? Is er gegroeid begrip van en waardering voor de UNESCO 
Werelderfgoed status van het gebied? 

- Leefbaarheid: neemt de leefbaarheid en levendigheid in het gebied toe? 
Willen bewoners hier (langer) blijven wonen? 

- Aantrekkingskracht: Komen er méér bezoekers naar de regio? Is er een 
positieve kanteling van het imago van de regio?  

- Economie: Is er extra inkomen gegenereerd door het project? En 
werkgelegenheid? 

De impact op de bezoekers:  

- Bewustzijn: ontstaat een ander, beter beeld van de regio en het unieke 
cultuurlandschap? Is er een toegenomen besef over de (kwetsbare) positie 
van de natuur in dit gebied? Is er gegroeid begrip van en waardering voor de 
UNESCO Werelderfgoed status van het gebied? 

- Verrijking: heef een bezoek aan Sense of Place projecten een innerlijke 
verrijking te weeg gebracht; een persoonlijke ontwikkeling?  

Deze en andere indicatoren worden tijdens en na de projecten gemonitord. We 
borduren hierbij deels voort op onze eerdere monitoring, uitgevoerd door een 
externe, ervaren partij. Maar we werken hierbij ook nauw samen met LF2028 en 
daarmee vervolgens ook met de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân. 

1.5. Kwantitatieve doelstellingen 
Naast de genoemde impactdoelen nemen we een aantal wat hardere, cijfermatige 
doelstellingen op. Ook de realisatie van deze doelstellingen wordt gemonitord en 
vervolgens gedeeld (zie ook bijlage).  

1.5.1. Bevolking 
 Sense of Place is inhoudelijk bekend bij 80 procent van de bevolking in de 

regio waar Sense of Place actief is;  
 Sense of Place krijgt een gemiddeld waarderingscijfer van de lokale 

bevolking van minimaal een 7,5.  
 Zeker 500 bewoners uit de regio zijn actief betrokken en minimaal 15 dorpen 

doen mee 
 Minimaal 25 bedrijven zijn actief betrokken (uitvoering en/of als partner) 

1.5.2. Bezoekersaantallen (zie ook hoofdstuk 2.6) 
 Tijdens het eerste triënnale-jaar komen minimaal 180.000 bezoekers speciaal 

naar de regio vanwege het bijzondere programma van Sense of Place; 
 In de tussenjaren ligt het aantal rond (minimaal) 90.000 
 25 procent van de bezoekers is afkomstig uit het buitenland (met name 

Duitsland); dit zijn met name ‘cultuurtoeristen’. Deze cultuurtoeristen 
besteden gemiddeld 227 euro per bezoekdag (Bron NBTC, 2016).  

 Jaarlijks worden minimaal 300.000 bezoekers die niet speciaal voor Sense of 
Place komen in de regio toch geconfronteerd met de kunstcollectie en/of 
kunstroutes (deze aantallen tellen we niet op bij de ‘bestedingen’ hieronder.)  

 Sense of Place wordt door deze accidental visitor ervaren als een meerwaarde 
van een bezoek aan deze regio.   

1.5.3. Extra bezoekersbestedingen in de regio (zie ook hoofdstuk 2.6) 
Extra bestedingen: Nederlandse bezoeker gemiddeld € 50; buitenlandse 
bezoeker gemiddeld € 125 (bron NBTC Holland Marketing 2016). 

 In normale jaren (bij 90.000 bezoekers): Nederlands (75%) 3.375.000 + 
buitenlands bezoek (25%) 2.812.500 = 6.187.500 euro 

 In triënnale jaar 2022: (bij 180.000 bezoekers) Nederlands (75%) 6.750.000 + 
buitenlands bezoek (25%) 5.625.000 = 12.375.000 euro  
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2. Inhoudelijke strategie 

Om haar opgaven te realiseren, volgt Sense of Place een inhoudelijke strategie die 
zich laat onderverdelen in zes elementen: we bouwen stap voor stap aan een 
grote, min of meer permanente ‘collectie kunstwerken’ in de buitenruimte; samen 
met LF2028 maken we elke drie jaar een ‘triënnale’; met ons Fringe-programma 
bieden we ruimte aan een grote diversiteit aan (ondernemende) initiatieven van 
onderop; we stimuleren het onderwijs om aan de slag te gaan met kunst en de 
omgeving; we gidsen het publiek via routes naar de meest unieke locaties en 
ervaringen; we delen kennis en ervaring van Joop Mulder en stimuleren zo nieuwe 
generaties makers. 

 

2.1. Artistic Board stuurt op kwaliteit   
De kunst- en ontwerpprojecten van Sense of Place variëren onderling sterk in vorm en 
impact, in complexiteit en in omvang; in kosten en in partners; in permanent of 
tijdelijk, etc. Maar wat de verschillen ook zijn, steeds staat de kwaliteit op nummer 
één. Immers, kwaliteit is direct gerelateerd aan betekenis. Hoe hoger de kwaliteit, hoe 
groter de betekenis. Betekenis op meerdere fronten: voor de bewoner, de bezoeker, 
voor het individu en voor het collectief. Voor welzijn en welvaart.  

Om een goed oordeel te kunnen vormen van de beoogde en noodzakelijke kwaliteit, 
is het oog van één artistiek leider niet voldoende. Daarom creëerden we een 
meedenkende en deels meebeslissende Artistic Board.  

De Artistic Board is méér dan een adviesraad. Zij geeft sturing aan de artistieke koers 
en ziet toe op de kwaliteit van de artistieke projecten. Alle te realiseren ‘kunstwerken’ 
of ‘ontwerpen’ boven 20.000 euro investering vanuit Sense of Place worden 
voorgelegd aan de Artistic Board. Pas als de Board de ‘zegen’ heeft gegeven, dan 
omarmt Sense of Place definitief het betreffende project.   

De Artistic Board van Sense of Place bestaat uit:  

 Andrea Möller, o.a. regiomakelaar Friesland voor het Mondriaan Fonds 
 Tim Vermeulen, directeur NDSM-werf A’dam, vm. DDW en LF2018  
 Bouke Groen, kunstenaar, o.a. lid progr. com. ‘Voorheen de gemeente’ 
 Sjoerd Bootsma, artistiek leider LF2028 
 Merijn Vrij, beeldend kunstenaar & ontwerper 
 Vacature (2 x) 
 QQ lid: Team Ruimtelijke Kwaliteit provincie Fryslân*  

* Omdat het ‘zomaar’ plaatsen van kunstwerken in het buitengebied ook tot een 
ongewenste aantasting en verrommeling van het landschap kan leiden, betrekken we 
het Team Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie bij het besluitvormingsproces.  

2.1.1. Gouden regels 
Alle werken die de Artistic Board toets, worden in ieder geval getoetst op vier 
‘Gouden Regels’. 
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2.2. Sense of Place Collection 
Sinds 2017 plaatst Sense of Place ‘kunstwerken’ in het landschap. 
Ook de komende periode zal dat gebeuren. Om energie, middelen en 
aandacht te bundelen doen we dat vanaf heden met een ‘triënnale-
methode’, waarbij we elke drie jaar nieuwe werken introduceren. 

Deze werken blijven deels ook in de tussenliggende jaren te bezoeken. Ook 
worden in die jaren activiteiten georganiseerd. We lichten de triënnale verderop 
toe. Maar laten we beginnen bij het begin: het werk van de kunstenaars en 
ontwerpers.  

Samen vormen al de gepresenteerde werken de Sense of Place Collection. De collectie 
omvat kunstwerken in verschillende soorten en maten. Maar hoe verschillend ook, ze 
vallen onder een of meerdere van de volgende disciplines: 

- Beeldende kunst (o.a. fotografie, beeldhouwkunst, keramiek) 
- Architectuur en Landschapsarchitectuur 
- Design (ontwerp variërend van bijvoorbeeld het ‘lokale-klei-servies’ van 

Atelier NL tot een paviljoen van Overtreders W.) 

Niet zelden worden aan de kunstprojecten van Sense of Place (op speciale 
momenten) andere kunstdisciplines toegevoegd, bijvoorbeeld: een film, theater, 
muziek of poëzie. Maar ook debat, bewonersbijeenkomsten.  

2.2.1. Icons en Treasures 
De te ontwikkelen collectie van Sense of Place is gemakshalve te onderscheiden in 
twee typen kunstprojecten die we hieronder toelichten. Kortgezegd: grote projecten 
(Icons) en kleinere projecten (Treasures). In het hoofdstuk ‘Programmering’ gaan we 
in op de selectie van (mogelijke) kunstenaars binnen deze categorieën en geven we 
voorbeelden van de beoogde werken.  

1. Sense of Place Icons: Dit zijn grotere, ‘iconische’ projecten van gerenom-
meerde nationale of internationale kunstenaars, ontwerpers en andere 
creatieven. Vaak (maar niet altijd) is Sense of Place zelf de initiatiefnemer/ 
opdrachtgever. Soms zijn organisaties of overheden opdrachtgever. We 
werken op dit moment zelfs aan een project (Terp van de Toekomst) waarbij 
het dorp Blije het initiatief nam.  

De ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat de realisatie van dit type 
grote kunstwerken op meerdere fronten buitengewoon complex is en vaak 
wordt opgehouden door regelgeving, milieuwetgeving en besluitvormings-
processen. Om deze reden beperken we ons in beginsel tot de realisatie van 
één à twee Icons in de drie jaar. Wanneer de middelen (en vergunningen etc.) 

beschikbaar zijn (bijvoorbeeld via een opdracht van Rijkswaterstaat) 
ontwikkelen we meerdere Icons.  

De Sense of Place Icons zijn kunstwerken die (net als alle andere kunstwer-
ken van Sense of Place) op zich ‘reversibel’ zijn, maar voor langere tijd blijven 
staan: 5 tot 10 jaar, en mogelijk langer als daar (lokaal) de wens voor bestaat.  

2. Sense of Place Treasures: Deze categorie bevat een selectie van kleinere tot 
middelgrote werken van professionele makers. Deze treasures worden veelal 
op initiatief van Sense of Place ontwikkeld. Soms komt een initiatief van een 
individu (een kunstverzamelaar, kunstenaar, bewoner) of een lokale 
gemeenschap. In alle gevallen vindt een kwalitatieve toets plaats door de 
Artistic Board.  

We presenteren de treasures vaak op onverwachte locaties: op een erf, in een 
schuur, of in een tuin. Of in het atelier van een kunstenaar. Altijd wel 
openbaar toegankelijk.  

 Lerend van complexe projecten in het verleden, worden de grotere (meer 
kostbare en risicovollere) projecten elk ondergebracht in een daartoe 
geëigende juridische structuur: een bestaande organisatie, een (semi-) 
overheid, een stichting. Sense of Place begeleidt vervolgens het 
realisatieproces, zet zich in voor de financiering en ziet erop toe dat goede 
afspraken gemaakt worden over eigenaarschap, beheer en behoud 
(toekomstig gebruik). Om deze reden zijn, daar waar het om de grote Icons 
gaat, alleen ‘ontwikkelkosten’ opgenomen in onze begroting. De 
uitvoeringskoten zijn ter dekking door de desbetreffende organisatie. 
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2.2.2. Hoe worden kunstwerken opgenomen in de collectie?  
Zoals gezegd: in alle gevallen waakt de Artistic Board van Sense of Place over de 
kwaliteit van de werken die we toelaten tot de Sense of Place Collection. Er zijn 
echter verschillende manieren waarop de kunstwerken binnen Sense of Place tot 
stand komen en worden opgenomen in de Sense of Place Collection. Opname in de 
collection betekent ook opname in het verdiepende, educatieprogramma, in de 
‘routes’ en in de marketing. De verschillende mogelijkheden zijn:  

1. Sense of Place neemt als curator zélf het initiatief voor het selecteren van 
een kunstenaar voor het vervaardigen van een nieuw werk.  

2. Bedrijven, overheden of (culturele) organisaties komen met een vraag en 
betaalde opdracht tot het vervaardigen van nieuw werk. Zij regelen ook de 
financiering. Sense of Place adviseert, bemiddelt, begeleid. 

3. Lokale kunstenaars/creatieven (individuen of collectieven) doen een 
voorstel voor nieuw werk bij Sense of Place.  

4. Particuliere eigenaren dragen nieuw werk voor aan Sense of Place voor 
opname in de Sense of Place Collection. Deze werken zijn reeds bekostigd en 
ook beheer en behoud is geregeld. 

5. Ook bestaand werk (landschapskunst, kunst in het landschap) kan bij 
uitzonderlijke kwaliteit en cultureel belang, onder voorwaarden, worden 
opgenomen in de collectie. Iedereen kan bestaande werken voordragen. 

2.3. Werken met een triënnale-model  
Lerend van de afgelopen jaren, weten we dat het voor elkaar krijgen 
van een veelheid aan beeldende-kunstprojecten met een veelheid 
aan publiek, verspreid over een groot gebied, geen gemakkelijke 
opgave is. Om die reden ontwikkelde Sense of Place een werkvorm 

waarbij een zekere concentratie van activiteiten, middelen en energie optreedt: 
een elke drie jaar terugkerende kunstmanifestatie als impuls voor de Noordelijke 
regio en tegelijkertijd als impuls voor de groei van de Sense of Place-collectie. We 
ontwikkelden een triënnale-model waarin we de presentatie van nieuwe werken 
bundelen in een periode van 4 maanden (mei tot en met augustus). 

Het kiezen voor een triënnale-model biedt verschillende voordelen. Die voordelen zijn 
onder andere: 

1. Bundeling van energie. Dat vergroot de efficiëntie, de druk en het gevoel van 
‘samen gaat het lukken!’ 

2. Media-aandacht Een eigenzinnige kunstmanifestatie met een veelkleurig en 
kwalitatief deelnemersveld, kan op meer media-aandacht rekenen dan de 
optelsom dan van de media-aandacht voor de individuele projecten.  

3. Groter publieksbereik Door een gebundeld en dus aantrekkelijker aanbod voor 
de bezoeker, gecombineerd met meer media-aandacht en meer communicatie- 
en marketingkracht, wordt het totale publieksbereik enorm vergroot.  

4. Internationale doelgroepen Door te kiezen voor een triënnale-model met een 
duidelijk onderscheidend profiel komen ook internationale doelgroepen op 
Friesland af (met name uit Duitsland).  

5. Financiering De financiering van kunstmanifestaties (projecten) is relatief 
eenvoudiger dan de financiering van organisaties en projecten met een open 
einde.  

2.3.1. Meerwaarde door samenwerking met LF2028  
Toen ook LF2028 (de ‘opvolg-organisatie’ van Culturele Hoofdstad 2018) in 2019 met 
het idee voor een triënnale kwam, was dat eerst even schrikken, maar al gauw 
groeide het besef dat van de twee losse ideeën heel goed één sterk concept te maken 
is. En dat is precies wat we gaan doen. Ieder vanuit zijn eigen positie en rol werken we 
nu aan de ontwikkeling van de eerste triënnale in 2022. De titel van de triënnale wordt 
later bekend gemaakt.  

We brengen het concept voor de (wat wij nu noemen) ‘Sense of Place-triënnale’ als 
een belangrijke programmalijn in de triënnale die nu door LF2028 wordt ontwikkeld. 
LF2028 heeft hiervoor reeds 450.000 euro gereserveerd. 

De door LF2028 beoogde triënnale omvat meerdere kunstdisciplines (theater, 
muziek, taal, etc.), maar de programmalijn van Sense of Place richt zich zoals 
hierboven aangegeven op: Beeldende kunst (o.a. fotografie, beeldhouwkunst, 
keramiek), Architectuur en Landschapsarchitectuur en Design (vanuit de 
verschillende ontwerpmotivaties).  

Sense of Place gaat daarnaast ook samenwerken met LF2028 in de ontwikkeling van 
andere elementen in de triënnale. Daarbij treedt Joop Mulder op als intendant voor de 
programmering van het triënnale-programma in de stad Leeuwarden. Dit programma 
wordt verder vanuit LF2028 georganiseerd en gefinancierd en valt dan ook niet 
binnen de begroting en de subsidieaanvragen van Sense of Place.  

Aan de andere kant verbindt LF2028 zich expliciet aan Sense of Place. Een en ander 
komt onder andere tot uitdrukking in de toetreding van de artistiek leider van LF2028, 
Sjoerd Bootsma, tot de Artistic Board van Sense of Place. 
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2.3.2. Relatie met de omgeving en focus op het buitengebied 
Zoals we in de inleiding al aangaven, gaat het programma van Sense of Place altijd 
een relatie aan met  ‘de omgeving’. Die omgeving is vooral het Friese buitengebied 
langs de Waddenkust. Bovendien brengen we – met het intendantschap van Joop 
Mulder – tijdens de triënnale ook een verbinding tot stand tussen de natuur en cultuur 
van het buitengebied en de binnenstad van Leeuwarden.  

Met de keuze van Sense of Place voor de relatie met het buitengebied onderscheidt 
de manifestatie zich van andere beeldende-kunstmanifestaties in Europa. Vrijwel 
altijd namelijk zijn deze manifestaties gesitueerd in of bij steden. Bovendien staan ze 
vaak in mentaal opzicht op grote afstand van de lokale bevolking.  

De locaties waar het Sense of Place programma zich afspeelt variëren sterkt in aard: 
een dijk, een ‘pier’ in de zee, een dorpsplein, een schuur, scheepswerf, gemaal, polder, 
fietspad, tunnel, school... En in de stad: vooral op en langs het water: de grachten.  

2.3.3. Stap voor stap ontwikkelen 
De Sense of Place-triënnale zal zich in een aantal edities moeten ontwikkelen en 
bewijzen. In de eerste editie, in 2022, is de opzet om organisatorische en financiële 
redenen nog relatief bescheiden, met een zwaartepunt dat ligt bij de in Nederland 
werkende kunstenaars, vormgevers en andere creatieven. Voor het programma dat 
Joop Mulder voor Leeuwarden ontwikkelt, zijn wel internationale kunstenaars 
uitgenodigd.  

Het is nadrukkelijk het voornemen om in komende edities meer internationale 
makers aan te trekken. Ook makers met een culturele achtergrond die juist ver 
afstaat van het ‘Frysk eigene’. Daarmee groeien de betekenissen en de impact.  

Culturele diversiteit 
Dat brengt ons bij het punt van culturele diversiteit. Daar waar de werkwijze van Sense 
of Place een hoge mate van inclusiviteit kent (vaak doet een echte dwarsdoorsnede uit 
de omgeving mee met de ontwikkeling – er zijn nagenoeg geen ‘drempels’), leidt de 
focus op de verbinding met de omgeving aan de andere kant gemakkelijk tot een 
eenzijdig cultureel perspectief. Bovendien is de omgeving zelf (de bewoners en de 
cultuur van het landschap) redelijk cultureel homogeen – en bepaald niet cultureel 
divers zoals de grote steden dat wel zijn. 

We zijn ons van dit gegeven bewust. We zien dat de kunstenaars en ontwerpers die 
aan de slag gaan met juist deze cultureel homogene omgeving ook vaak zelf daar min 
of meer toe behoren. Dat is niet erg, maar het laat wel een kans liggen. Een kans om 
ook andere visies en andere culturen te ontdekken.  

Daarom gaan we op verschillende manieren de komende jaren op zoek naar nieuwe 
talenten met andere culturele perspectieven. We doen dat onder andere met het 

nieuwe Fringe-programma. Zie volgende paragraaf. Maar ook krijgt de Artistic Board 
nadrukkelijk de opdracht om op deze diversiteit aan culturele perspectieven te 
scouten. Regionaal, nationaal en internationaal. Ook de invulling van de board zelf 
biedt daarvoor nog ruimte. Er zijn twee vacatures.  

2.3.4. Op de bodem van de zee 
Sense of Place adopteert het thema van de eerste triënnale in 2022: ‘Op de bodem 
van de zee’. Een begrijpelijk thema voor juist deze regio. Immers, daar waar we nu de 
bijzondere landschappen en dorpen langs de Waddenkust vinden, waar nu geleefd en 
gewerkt wordt, was het ooit de bodem van de zee. In zijn eeuwenlange strijd – en 
leven – met de zee, en met behulp van innovatieve technieken van dijken, terpen en 
gemalen, heeft de bewoner hier het landschap gevormd. De plek. Maar de strijd met 
het water heeft ook de bewoners gevormd, met een eigen aard en gewoonten; met 
een eigen cultuur.  

De zee is echter bepaald niet alleen een cultuurhistorisch thema. De zee is meer dan 
ooit actueel. Het zeewater stijgt de komende jaren door de klimaatverandering en 
een nieuwe ronde strijden en leven met het water dient zich aan.  

Kunstenaars en andere creatieven verbeelden het thema elk op hun eigen manier, en 
elk op hun eigen locatie. Met sculpturen, projecties, installaties. Sommige werken 
meters hoog en van verre zichtbaar, anderen werken juist weer klein en enigszins 
verborgen. Maar allemaal met een hoge en aansprekende kwaliteit. 

2.4. Sense of Place Fringe-programma  
Sense of Place geeft individuele makers, gemeenschappen, onder-
nemers, organisaties en scholen de ruimte om zélf met een invul-
ling van het programma te komen. Binnen zekere kwaliteitska-
ders, dat wel. Lerend van LF2018 en andere initiatieven zoals de 
Dutch Design Week, het Edinburgh International Festival en ook 

ons eigen Oerol, weten we hoe cruciaal het bieden van ruimte is. Juist ook voor 
het creëren van een diverser en spannender programma. Daarom lanceren we het 
Sense of Place Fringe-programma.  

Sense of Place Fringe biedt kunstenaars en andere creatieven, ondernemers en 
organisaties de kans om binnen het gegeven kader van Sense of Place projecten te 
ontwikkelen. Deze initiatieven profiteren van de aandacht en bezoekersstromen die 
op Sense of Place afkomen. Aan de andere kant zijn het vaak ook deze bottom-up-
initiatieven die de aantrekkingskracht versterken.  

Willen de initiatieven worden opgenomen in het Sense of Place programma – en de 
daarbij horende communicatie en routes – dan moeten zij aan een aantal criteria 
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voldoen. Deze criteria liggen in lijn met de vier gouden regels die we voor de eigen 
programmering hanteren. De inhoudelijke kwaliteitstoets is er ook, maar deze is van 
een andere orde dan die voor de eigen kunstwerken en ontwerpen. 

De initiatieven in het Fringe-programma bekostigen zich in de regel zelf. De 
deelnemers betalen een (bescheiden) deelnemers-fee aan Sense of Place, zoals 
bijvoorbeeld ook de deelnemers op de Dutch Design Week dat doen. Deze bijdrage 
zetten we in voor de marketing en communicatie. Ook onze onlinekanalen en het 
verdiepende QR-systeem (zie hoofdstuk 4.1) staat voor hen ter beschikking. 

Daar staat tegenover dat de initiatiefnemers ook kunnen en mogen ondernemen. Ze 
mogen ‘entree’ vragen, werken verkopen, of andere commerciële activiteiten 
ontplooien. Sterker, we juichen dat toe. Deze activiteiten geven juist een impuls aan 
de lokale economie. 

We starten het Fringe-programma in het triënnale-jaar 2022. We geven hieronder een 
aantal voorbeelden van de invulling van het beoogde Fringe-programma. Maar er zijn 
meer initiatieven denkbaar. De Sense of Place-organisatie helpt met advies en 
netwerk om de projecten voor elkaar te krijgen. We verwijzen naar mogelijke partners 
en fondsen.  

2.4.1. Pop-up exposities 
Initiatiefnemers (van jonge talenten tot kunstenaarsinitiatieven tot ervaren 
kunstorganisatoren) kunnen projecten voordragen gericht op het presenteren en/of 
zelfs het verkopen van kunst en cultuur. Dat kan in alle denkbare, al dan niet tijdelijke 
locaties die zij zelf regelen: een boerenschuur, een kerkje, een voormalige fabriek, een 
tent. De werken kunnen uiteraard ook in de buitenlucht worden opgesteld.  

2.4.2. Galeries  
Friesland kent de nodige galeries. Ook zij kunnen een initiatief ontwikkelen. Om 
aangemerkt te worden als onderdeel van het Fringe-programma moeten zij echter 
wel met een passend en kwalitatief sterk programma komen. Uiteraard mogen de 
galeries werken verkopen, mits de kunstenaars daar een fair share van krijgen.  

2.4.3. Sense of Place ‘museumwinkel’ 
In de geest van het Fringe-programma krijgen lokale ondernemers (winkeliers, 
galeries, horeca en anderen) vanaf 2022 de mogelijkheid om Sense of Place 
assortiment te ontwikkelen, te verkopen of zelfs een Sense of Place Shop, een kleine 
‘museumwinkel’, in hun bedrijf in te richten.  

Voor het ontwikkelen van het Sense of Place-assortiment en ‘shops’ nodigen we de 
deelnemende kunstenaars/ontwerpers uit om multiples te produceren: reproducties, 
prints, grafiek, afgietsels. En wellicht ook uniek werk. Een groot deel van de 

opbrengst vloeit terug naar de kunstenaars, de overige inkomsten zijn voor de lokale 
ondernemers.  

Naast het assortiment gerelateerd aan deelnemende creatieven, is er ook ruimte voor 
een assortiment dat museumwinkels doorgaans kenmerkt (pennen, boeken, affiches, 
etc.). Het assortiment kan goed gecombineerd worden met een assortiment van 
lokaal geproduceerde producten. Sense of Place ‘organiseert’ via een commerciële, 
derde partij de beschikbaarheid van dit ‘museum-winkelaanbod’.  

De werken en multiples zijn ook online te koop. Zelfs op de locaties waar de originele 
kunstwerken te zien zijn kan de bezoeker werk van de kunstenaar aankopen, via een 
QR-code die te lezen is met elke mobiele telefoon.  
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2.5. Aantallen actieve projecten 
We geven een totaalbeeld van de ambitie van het aantal actieve projecten in de 
verschillende categorieën in de verschillende jaren.  

 

2.6. Aantallen bezoekers 
Het voorspellen van het aantallen publiek is in het geval van een nieuwe kunstmani-
festatie buitengewoon moeilijk. We keken naar andere kunstmanifestaties, maar niet 
met al die manifestaties is een vergelijk te maken. Culturele hoofdstad 2018 geeft 
met in totaal 5 miljoen bezoeken wel optimisme, maar nog geen houvast. Ook de 
reeds lang bestaande en goed gefinancierde Biënnale van Venetië (615.000 bezoe-
kers) of de vijfjaarlijkse Documenta in Kassel (891.000 bezoekers) zijn in deze fase 
onvergelijkbaar.  

Ben je reëel, dan vergelijk je de nu te ontwikkelen Sense of Place triënnale met een 
kruising tussen de IJsselbiënnale (65.000 bezoekers) en de Triënnale van Brugge 
(370.000 bezoekers). Voor de eerste editie van ‘onze triënnale’ gaan we dan ook uit 
van een bezoekersaantal dat hier tussen in ligt: 180.000 mensen komen in 2022 
speciaal voor de Sense of Place-programma naar het Noorden.  

Voor elke volgende editie gaan we nu uit van een groei van zo’n 20 procent. In 2028 
komen er dan zo’n 260.000 bezoekers af op de triënnale (zie grafiek).  

De bezoekersaantallen in de tussenjaren leiden we af van de aantallen in de triënnale 
jaren. Het jaar dat volgt op de triënnale ontvangt in de loop van 12 maanden steeds 
50 procent van het aantal triënnale-bezoekers.    
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3. Programmering 

In dit hoofdstuk geven we een illustratief overzicht van het programma van Sense 
of Place. We geven een selectie van kunstenaars, ontwerpers en andere 
creatieven waarmee we werken en willen gaan werken.  

3.1. Recente en lopende projecten  
Voorafgaand aan de nu lopende projecten werkten we in de periode van 2013 tot en 
met 2016 op Terschelling samen met kunstenaars/ontwerpers als Bruno Doedens, 
Marc van Vliet en Arjen Boerstra. 

Tijdens LF2018 presenteerden we de Waddenkelder en Waterpanorama in de stad 
waarmee we de verbinding naar de kust legden. Blije Kerk, Escher in het Graan, End 
of Nature, We Wolle us klaai werom, Leven onder aan de Dijk, maar ook de opening 
van het Gemaal Vijfhuizen, een sop-junior programma en de populaire tours ‘op pad 
met Joop Mulder’ zijn projecten die in 2018 met de lokale bewoners tot stand 
kwamen. 

Linette Raven - Bildstars en Eigenheimers, een foto- en verhalenroute langs de 
Waddenkust die het verhaal door de ogen van de lokale aardappelboer vertelt d.m.v. 
reusachtige portretten en audioverhalen op eigen erf. Ieder jaar organiseren we op 1 
locatie bij een deelnemende boer een tentoonstelling/presentatie.  

Linette Raven - De mannen van Holwerd: een installatie met foto’s van de mannen in 
Holwerd die het project Holwerd aan Zee initieerden en trekken. 

Marcel van Luit -  Dobbepaarden, een wandelroute achter de zeedijk bij Marrum met 
als hoogtepunt, in een dobbe, een permanent fotokunstwerk dat het paardendrama 
van 2006 verbeeldt.   

 
Dobbepaarden, Marcel van Luit.  

Jan Ketelaar- Wachten op hoog water: een sculptuur op de dijk bij Holwerd van twee 
vrouwen van elk vijf meter hoog. De stalen gestaltes kijken uit over zee. 

 
Wachten op Hoog Water, Jan Ketelaar Bildstars en Eigenheimers, Linette Raven – fam. Jensma-de Vries 

Namen linken  
naar websites 

https://www.linetteraven.nl/
https://www.linetteraven.nl/
http://www.marcelvanluit.com/
https://www.janketelaar.nl/nl/beelden/


Sense of Place | Meerjarenplan 2021 - 2024   15 

Maarten Kolk & Guus Kusters – voor Sense of Place ontwikkelde dit ontwerp duo een 
nieuwe serie van hun porseleinen collectie Waddenzee – Modder. Deze wordt in het 
Keramiekmuseum Princessehof als souvenir verkocht. 

   
Waddenzee-Modder, Maarten Kolk & Guus Kuster 

 

Arjen Boerstra werkt met ons aan het realiseren van het project ‘Camera Batavia’ 
waarvan tijdens Oerol reeds een pilotversie werd gepresenteerd.  

 
Camera Batavia, Arjen Boerstra - artist impression locatie Ternaard 

 

 

3.2. Icons 
De komende jaren werken we aan de ontwikkeling van verschillende grote 
kunstwerken of ontwerpprojecten: de Icons. Vanwege hun grootte en complexiteit 
zullen we elke drie jaar waarschijnlijk twee van deze Icons realiseren. En méér als daar 
de externe financiering en/of opdrachtgevers voor zijn.  

3.2.1. Icons voor triënnale 2022 
In 2022 willen we tijdens de triënnale drie nieuwe icons presenteren:  

Observatorium - Terp fan de Takomst een initiatief van het dorp Blije. Waar ooit de 
terp van Blije werd afgegraven om als vruchtbare kleigrond de schrale gronden elders 
te verrijken, zegt nu het dorp: “We wolle ús klaai werom’. We willen een nieuwe terp, 
maar wel een Terp fan de Takomst. Samen met Observatorium uit Rotterdam ging 
Sense of Place aan de slag met het dorp en het kwam tot een ontwerp. En tot 
gedeeltelijke financiering.  

Marc van Vliet – Na de internationaal gelauwerde pilot-versie op Oerol werken we 
aan de definitieve versie van ‘De Streken’ op een locatie langs de Friese Waddenkust. 
Een ‘getijden installatie’ die bij laag water via een ‘loopplank’ te bezoeken is, maar 
waarbij hoogwater alleen de contouren zichtbaar zijn.  

Observatorium De Kromme Horne. Dit project bevindt zich in een vergevorderd 
stadium en is grotendeels gefinancierd. Vergunningen maken de voortgang echter 
onzeker. ‘De Kromme Horne’ is een pier die de afkalvende kwelder bij het dorp moet 
beschermen. Het is tevens een belevingspier, je kan er eb en vloed beleven, de 
ondergaande zon. 

  
De Streken, Marc van Vliet 

https://maartenkolk-guuskusters.tumblr.com/
http://www.arjenboerstra.nl/
http://www.observatorium.org/observatorium/site/application/#/home
https://www.theatertuig.nl/
http://www.observatorium.org/observatorium/site/application/#/home
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3.2.2. Icons ná 2022 
In de jaren ná 2022 willen we werken realiseren met de volgende kunstenaars / 
ontwerpers: 

Nienke Brokke - Dijk van ’n Wijf Een metershoog en tientallen meters breed, liggend 
vrouwenlichaam, geboetseerd in de dijk, een huid van gras. Een werk dat de 
essentiële, beschermende rol van de dijken in dit gebied symboliseert. Dijk van een 
Wijf werd al vanaf de eerste artist impressions omarmd door de inwoners van regio. 

 
Impressie Dijk van een wijf 

Daan Roosegaarde – Dark Sky Track. Een lichtgevend ‘dark sky fietspad’ langs de 
Waddenkust. Eerder realiseerde Daan een fietspad in Noord-Brabant. Hij komt nu 
met een geheel nieuwe technologie waarin de paden ’s nachts zacht oplichten, alsof 
ze door de maan worden verlicht. Op Oerol heeft Daan in opdracht van Staatsbos-
beheer onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een lichtend fietspad op 
Terschelling. Sense of Place en Daan nemen deze ervaring mee naar de Waddenkust 
waar overheden juist nu werken aan plannen om de fietspaden te ‘upgraden’.  

Mothership Samen met Mothership uit Rotterdam werken wij aan een totaalbeeld 
van 135 meter breed en 28 meter hoog op de gevel van de nieuwe scheepsbouw loods 
van Feadship, in Makkum. Een private opdracht die goed in de collectie van Sense of 
Place past.  De opdrachtgever is gemeente Súdwest-Fryslân. 

Noorderlicht internationaal fotofestival – Dijkdozen. In samenwerking met 
Noorderlicht werken we aan een buitengewone fotopresentatie van “Wadden 
Wereldwijd”. Tegen de dijk worden “doorkijkdozen” geplaatst. Als je in de kijkdozen 
kijkt lijkt het of je door de dijk heen kijkt. Je ziet echter een Waddengebied uit andere 
delen van de wereld zoals Noord-Korea, China of Mauritanië. De foto’s zijn gemaakt 
door fotografen die meereisden met onderzoekers zoals Theunis Piersma. Door de 
Dijkdozen maakt men kennis met vergelijkbare landschappen als “onze” Wadden.  

Impressie Dijkdozen 

 

 

http://www.nienkebrokke.nl/
https://www.studioroosegaarde.net/stories
http://www.mothership.nl/
https://www.noorderlicht.com/
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3.3. Treasures voor 2022 en verder 
 

Thomas Eyck en Christien Meindertsma  Met Thomas en Christien werken we rond 
het Vlasdorp EE aan een presentatie/expositie over vlas.  

  vlasmuseum Ee 

Paul de Kort – Tijd-schaal. Op de dijk bij het dorpje Pingjum komt een ‘schotel’ van 
Paul de Kort waarop een weerspiegeling van het Wad. De bodem van de schaal vormt 
een ‘miniatuur getijdenlandschap’. De ‘schotel’ is verwerkt in de dijk als een soort 
gidstafel. 

 

Esther Kokmeijer Met kunstenaar/ ontwerper/ fotograaf Esther Kokmeijer willen wij 
een tijdelijk arctisch landschap inrichten. Met Terschellinger kunstenaar Tristan Visser 
reisde ze naar de Noordpool waar ze de geluiden van de onderwaterwereld opnamen. 
Samen werken wij aan een tijdelijke “toendra” in het kwelderlandschap. 

Atelier NL Met AtelierNL onderzoeken we de mogelijkheid voor de opvolging van het 
project: ‘To See a World in a Grain of Sand’. 

 

 

 

Lambert Kamps is bij Sense of Place letterlijk een ‘bruggenbouwer’. Hij is met zijn 
werk op zoek naar de verbinding tussen land en water, tussen mens en zee. 

Chris Peterson is beeldhouwer. Hij gaat werken met graniet en basalt uit Scandinavië 
dat door de eilander duikers gevonden is op de bodem van de zee boven Terschelling 
en Ameland.  

Elmo Vermijs  is architect die werkt vanuit recycling en lokale materialen. Met hem 
ontwikkelen we Recycling the landscape. Wat doen we met de restmaterialen die in 
het noorden voortkomen uit de ontwikkelingen van gebruik van het landschap. 

 Artist impression: tijd-schaal 

 

ZandBank  Grains of Sand 

 

http://www.thomaseyck.com/
https://christienmeindertsma.com/
/Users/Gebruiker1/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/6E8F902A-C588-46C3-BCB9-93D7151E8218/pauldekort.nl
http://www.estherkokmeijer.nl/
http://www.ateliernl.com/
/Users/Gebruiker1/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/6E8F902A-C588-46C3-BCB9-93D7151E8218/lambertkamps.nl
https://bastarto.com/
http://elmovermijs.com/
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Rob Sweere - Lightlines. Een verbinding tussen het dorp, het bos, de zeedijk, het 
wad en Ameland. Een serie kunstwerken die als baken in het landschap staan. Ieder 
kunstwerk heeft een grote ronde lichtlijn. 's avonds kun je de tien kilometer lange lijn 
zien. Tevens kan ieder kunstwerk beklommen worden en kun je vanaf hoogte het 
omringende landschap ervaren. 
 

 
Artist impression – lightlines 
 

Jeroen van Westen en Jan de Graaf - Veldwerk Waddenzee. Een onderzoek naar de 
invloeden van de mens in het Waddengebied en de reacties van de natuur daarop. Dit 
moet leiden tot verhalen die wij ten gehore brengen op publieke locaties zoals aan 
boord van de veerboten naar de eilanden, in beleefcentra etc. Met je mobile telefoon 
zijn de verhalen via speciale “buttons” oproepbaar.  

Bruno Doedens Met Bruno Doedens heeft Joop Mulder op Oerol vele 
landschapsprojecten ontwikkeld. Veelal samen met de universiteiten in Wageningen 
(landschap), Amsterdam (Architectuur) en Delft (techniek). Bruno en Joop werken aan 
nieuwe concepten voor de Waddenkust en de Noordzeekust en op de 
Waddeneilanden. 

Pannenland, Bruno Doedens 

  

3.3.1. En verder...  
Ook met de volgende ontwerpers willen wij de komende jaren projecten gaan 
ontwikkelen: Bart van de Woestijne, Hart van Veen, Bouke Groen, Karin van der 
Molen, Hester Pilz, Theun Mosk, Sofie Doeland, Nienke Hoogvliet. 

 

https://robsweere.com/
/Users/Gebruiker1/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/6E8F902A-C588-46C3-BCB9-93D7151E8218/Jeroenvanwesten.nl
http://www.brunodoedens.nl/
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4. Educatie en 
Talentontwikkeling 

Sense of Place is in alles opgezet om het publiek – jong en oud – via de actieve 
ervaring ter plaatse tot een dieper inzicht te brengen. Zie ook de impactdoelen in 
hoofdstuk 1.4. Sense of Place is in zichzelf een educatief project.  

4.1. Verdiepende laag met QR-technologie 
Voor het optimaal realiseren van de beoogde impact ondersteunen we de verschillen-
de doelgroepen met verdiepende, educatieve informatie. Omdat we niet in een 
gecontroleerde omgeving als van een museum opereren, komt die informatie tot de 
bezoeker via een slim en in veel opzichten nieuw systeem op basis van een ‘QR-code’ 
en het gebruik van de eigen mobiele telefoon.  

Vanaf de triënnale 2022 worden bij elk werk en elk project één of meerdere QR-codes 
geplaats. Deze kunnen zonder extra app door de camera van elke moderne telefoon 
worden ‘gelezen’, waarna vervolgens een interactief menu verschijnt. Hier kiest de 
bezoeker wat zij of hij aan verdieping wil. Er is keuze tussen geschreven of gesproken 
tekst, of video. Voor kinderen is er eigen aanbod. Ook in het kader van hun onderwijs. 
Ook is er een mogelijkheid om een donatie te doen omdat Sense of Place geen tickets 
kan verkopen.  

Een QR-code bij een werk geeft bijvoorbeeld toegang tot een keuzemenu met...  

 Place: wat is er bijzonder aan deze plek? Wat was hier vroeger? En straks? 
 Artist: wie is de kunstenaar? Wat drijft haar of hem?  
 Story: wat is het verhaal van dit werk? Wil je thuis nog méér verdieping of 

het nog eens zien? Click hier en je ontvangt een link naar alle informatie. 
 Details: vind en bekijk bijzondere details. En ook dat kan later ook thuis. 
 Young: verdiepend aanbod en activiteiten gericht op kinderen tot 12 jaar.  
 School: kom via je eigen wachtwoord in de educatieve omgeving waar 

samen met het onderwijs de inhoud voor is ontwikkeld (zie educatie). 
 Support: ondersteun Sense of Place met een bijdrage naar keuze (via Tikkie) 
 Koop: bestel met één click een print, multiple of andere reproductie van dit 

kunstwerk of ontwerp; of geef het cadeau. Je ondersteunt de maker! 
 Review: maak een review of stuur de kunstenaar een bericht! 
 Next: wat is ons advies om in de omgeving nog meer te gaan zien?  

4.2. Educatie en scholen 
Sense of Place ontwikkelt samen met professionals uit het onderwijs 
en ondersteund door educatieve partnerinstellingen educatief 
programma. Het programma wordt met de triënnale gelanceerd, maar 
blijft voor een groot deel ook inzetbaar in de periode na de 
manifestatie.  

Dit programma richt zich op de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs en de eerste 
drie jaarlagen uit het voortgezet onderwijs. Het programma sluit nauw aan op het 
onderwijscurriculum (onder andere ‘omgevingsgeschiedenis’) en bevat zowel 
receptieve als actieve elementen.  

De belangrijkste leerdoelen van het programma zijn, samengevat:  

1. Omgevingsbewustzijn vergroten; betrokkenheid op de omgeving 
2. Kunstzinnige vaardigheden ontwikkelen; verbeelden van het onzichtbare 
3. Onderzoeken; onderzoeksvaardigheden ontwikkelen 
4. Samenwerken; samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen 

Het programma bestaat op dit moment uit drie elementen: 

4.2.1. Sense of My Place 
In dit educatieproject krijgen de leerlingen de opdracht om hun ‘plek’, hun ‘landschap’ 
te vatten in een beeld dat het verhaal van de plek vertelt. Hun verbeelding kan 
vormkrijgen in verschillende media: foto’s, tekeningen, schilderijen, sculpturen, 
textiele werken, soundscapes, video, etc.  

Het resultaat wordt gepresenteerd tijdens de triënnales (en eventueel langer) op zo’n 
vier verschillende locaties in de regio. Bijvoorbeeld in een kerk of pop-up ‘museum’.  
Het werk van de kinderen wordt onderdeel van het Sense of Place-programma.  

Verschillende vakken nemen erin deel: kunst/maakvakken, geschiedenis, 
aardrijkskunde, wereldoriëntatie. Scholen krijgen waar nodig begeleiding vanuit  

4.2.2. Adopteer een kunstwerk 
In dit project worden scholen reeds in een vroeg stadium verbonden met één van de 
(Friese) kunstenaars of ontwerpers en zijn of haar werk. Ze volgen het maakproces. 
Kunnen mogelijk ook input geven en ‘mee in-maken’. Vervolgens ‘adopteert’ de 
betreffende school het werk. En dat kan in vele vormen. Kinderen kunnen optreden 
als (digitale) ambassadeurs of gidsen. Ze kunnen filmpjes maken; ze kunnen het werk 
ook ‘beheren’ (onderhouden).  

Afhankelijk van het werk en het ‘verhaal’, kunnen docenten van verschillende 
schoolvakken onderdelen binnen hun vakgebied invullen.  
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4.2.3. Bezoek Sense of Place-projecten 
Kinderen bezoeken in schoolverband enkele van de Sense of Place-projecten in hun 
regio. Het bezoek wordt op school voorbereid met behulp van (online) lesmateriaal. 
Bij hun bezoek worden de scholieren ondersteund door de systematiek van QR-codes 
en mobiele telefoon: opdrachten, detaillering, vragen. Zie toelichting in 4.1.  

Een bezoek kan vanuit verschillende vakken (of combinaties) aangeboden worden.  

4.2.4. Educative partners 
Voor ons educatieprogramma werken we samen met het Natuurmuseum Fryslân, 
Keunstwurk en Kunstkade.  

Het Natuurmuseum ondersteunt met zijn grote educatieve ervaring Sense of Place 
graag bij het ontwikkelen en invullen van de genoemde educatieve programma’s. Met 
name daar waar het over ‘de natuur van het landschap’ gaat. Maar óók is het museum 
partner als het om presentaties gaat. Het museum ontwikkelt namelijk een 
programma waarbij het bezoekers naar het platteland wil trekken. Hiervoor worden 
‘pop-up musea’ ontwikkeld die op diverse locaties in het Friese landschap komen te 
staan. De ‘collectie’ en activiteiten in deze pop-up musea hebben een relatie met de 
plek waar ze staan. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie van Sense of Place om het 
verhaal van een bepaalde plek te vertellen. Bovendien bieden deze tijdelijke musea de 
mogelijkheid voor scholen om de resultaten van ‘Sense of My Place’ te presenteren.  

Kunstkade en Keunstwurk helpen ons om het educatieprogramma aan alle scholen in 
Friesland aan te bieden. Zij hebben het netwerk en directe toegang tot leerkrachten.  

4.3. Routes  
Sense of Place ontwikkelt samen met LF2028, haar inhoudelijk partners 
en de regionale marketingpartners ‘routes’ langs de kunstwerken. Sense 
of Place levert de inhoudelijke componenten de marketingpartners 
zetten de routes in de markt (nationaal en internationaal).  

Sense of Place deed tijdens LF2018 al ervaring op met ‘routes’. Op basis van deze 
pilots gaan we nu verder. Belangrijke les is: betrek de lokale bevolking, ondernemers, 
horeca. Dat werkte tijdens de pilots bijzonder positief.  

De routes worden ‘aangestuurd’ en ‘verdiept’ door een combinatie van mobiele 
technologie in combinatie met QR-codes (zie 4.1).  

In sommige gevallen programmeert Sense of Place bewust een route. Kunstenaars en 
ontwerpers worden dan uitgenodigd om juist voor deze route werk te maken.  

Er zijn verschillende routes die wandelend, per fiets of per auto kunnen worden 
afgelegd. We geven een drietal concrete voorbeelden: 

 Bildtstars en Eigenheimers Een route langs aardappelboeren waarbij de 
boeren en families groots worden geportretteerd in foto’s van Linette 
Raven. Te zien in metershoge uitvergrotingen op hun schuren. Met de 
mobiele technologie hoort de bezoeker het verhaal van de boer, het 
landschap en de ‘de aardappel’. (zie ook bijlage). 

 Pelgrimsroute De organisatie van Santiago aan het Wad uit 2018 gaat 
verder met routes langs kloosterpaden en andere routes vanuit Dokkum. 
Sense of Place voegt met kunstenaars bijzondere beelden aan de route toe 
die de verhalen versterken. Kunst als Heilige Huisjes en wegwijzers. 

 Gemalen Verhalen. Friesland kent meer dan 1200 gemalen die samen met 
andere kleine waterwerken zorgen voor het boezembeheer. Een provincie 
als lichaam met duizenden kanalen en slootjes als aderen die het 
(grond)water in de het landschap op peil houden. 

4.4. Talentontwikkeling  
Sense of Place zet zich op twee manieren in voor de ontwikkeling van 
talenten in de regio. Ten eerste door een groot en open podium te 
bieden aan jonge Friese kunstenaars en ontwerpers. Zij kunnen – net 
als bijvoorbeeld bij de Dutch Design Week – zelf een presentatie of 
andere activiteiten organiseren binnen het Fringe Programma. Het 

levert de jonge talenten nationale en internationale aandacht, digitale communicatie-
kanalen en een grote stroom bezoekers op. We bieden de wereld daarmee zicht op 
het talent van Friesland. 

4.4.1. Meester Mulder Programma 
Joop Mulder is al jaren een grote inspirator en mentor voor velen; een ambassadeur 
en vooral de man met een groot cultureel netwerk. Joop realiseert zich dat hij al wat 
ouder is, en hij ziet de ontwikkeling van Sense of Place dan ook vooral als een manier 
om nieuwe creatieve talenten op te leiden en kansen te geven. Joop zal nog een 
aantal jaren het vuur helpen aanblazen, maar vanaf 2022, zal hij stap voor stap naar 
de achtergrond treden. “Het is tijd voor een nieuwe generatie”, vindt Joop.  

Daarom worden de komende tijd jongere, creatieve talenten betrokken bij de 
ontwikkeling van projecten. Er ontstaat een van ‘meester-gezel-systematiek’. Om 
deze systematiek handen en voeten te geven ontwikkelen we het ‘Meester Mulder 
Programma’. In dit meester-gezel-programma werken we samen met de 
verschillende opleidingen in de regio.  
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Meester Mulder wordt in 2020 verder ontwikkelt. Het bestaat uit o.a. de volgende 
onderdelen:  

 The Next Curator. Twee of drie talenten krijgen de kans om mee te werken 
aan de ontwikkeling van programmering. 

 Het Nieuwe Cultuur Gesprek: voor een wederzijdse uitwisseling van visies 
gaat een groep van 10 jongeren elk jaar een keer in gesprek met de Artistic 
Board over ‘de nieuwe cultuur’.  

 Colleges: (à la College Tour) voor een zaal vol studenten wordt Joop 
geïnterviewd. Opnames gaan online en mogelijk op TV.  

 Mulder Maalt Door: een serie videoportretten over de verschillende 
aspecten van zijn ‘vak’ en loopbaan; vastleggen van zijn gedachtegoed. 
Samen met Omrop Fryslân.  

 Stageprogramma: jonge kunst-organisatoren draaien mee met de 
organisatie 
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5. Organisatie 

5.1. Slim samenwerken 
Sense of Place is een stichting. Binnen deze stichting is de organisatie lean & mean 
opgezet. Om toch de nodige slagkracht en continuïteit de waarborgen, gaat de Sense 
of Place-organisatie een intensieve samenwerking aan met LF2028. In de loop van 
2020 wordt deze samenwerking in meer in detail uitgewerkt. Kern van de beoogde 
samenwerking is dat beide organisaties elkaar versterken en efficiënter gaan werken 
door menskracht, expertise, administratie en bijvoorbeeld ook huisvesting te delen.  

Inhoudelijk krijgt de samenwerking vorm doordat enerzijds Joop Mulder vanuit Sense 
of Place optreedt als intendant voor een deel van de Triënnale. Anderzijds zal de 
artistiek leider van LF2028 Sjoerd Bootsma, als lid van de Artistic Board, meesturen 
op en adviseren over het artistieke programma van Sense of Place.  

De Sense of Place-organisatie (zie organigram) bestaat uit een klein ‘eigen’ team dat 
wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder. Naast het eigen team ‘delen’ we 
medewerkers met LF2028. Bovendien worden verschillende functies ook op basis van 
(incidentele) inhuur ingevuld.  

Hoe lean & mean de organisatie van Sense of Place ook is ingericht en hoe 
slim we ook samenwerken, de organisatie kan alléén dan functioneren als er 
ook vaste (meerjarige) inkomsten zijn. Met name hiervoor is een structurele 
bijdrage van de provincie onontbeerlijk.  

5.1.1. Directeur/bestuurder en Intendant 
Binnen Sense of Place gaat Joop Mulder de functie van intendant vervullen. Statutair 
is Joop Mulder op dit moment nog directeur/bestuurder. Omdat hij zich vooral op de 
inhoud wil richten en na de triënnale van 2022 afscheid neemt, draagt Joop Mulder de 
dagelijkse leiding en de aansturing van het ‘productieproces’ binnenkort graag over 
aan een nieuw te benoemen directeur/bestuurder.  

De functie van directeur/bestuurder vraagt om een ervaren manager met stevige 
ervaring in de culturele sector. De functie kan echter alleen vast worden ingevuld, 
wanneer er voldoende structurele middelen zeker zijn gesteld. Daarom vindt een 
vaste invulling pas plaats nadat een structurele subsidie van voldoende omvang is 
toegekend.  

Tot die tijd wordt de leiding van Sense of Place ondersteund door Geert Boogaard 
(concept en strategie) en Marina de Kanter (zakelijke leiding).  

 

 

5.1.2. Een flexibele organisatie 
Vanwege de gekozen strategie van het ‘triënnale model’, varieert het aantal en soort 
benodigde medewerkers in de tijd. Naarmate de Triënnale dichterbij komt, zijn er 
meer (en andere) medewerkers actief. Om die reden zal Sense of Place altijd moeten 
werken met een ‘flexibele schil’ aan medewerkers. 

Deels kan die flexibiliteit worden verkregen door slim samen te werken met LF2028 
en personeel ‘te delen’, maar ook zullen tijdelijke krachten worden ingehuurd. Voor 
de invulling van specifieke expertise velden, zoals bijvoorbeeld fondsenwerving, 
worden voorlopig externe specialisten ingehuurd.  

Sense of Place beschikt straks over een vaste kracht die zich richt op het ‘beheer’ en 
soms ook op het ‘behoud’ van de kunstwerken: een ‘beeldwachter’. Hij of zij ziet erop 
toe dat onderhoud van zowel het betreffende kunstwerk als ook de omringende ruim-
te volgens de met derden gemaakte afspraken verloopt (een overheidsorganisatie of 
particulier). Het toezicht op beheer is een parttimefunctie. 

5.2. Toepassing Codes 

5.2.1. Fair practice.  
Sense of Place zet zich in voor een fair inkomen voor de makers. We doen dat door 
(wanneer het een opdracht betreft) vooraf duidelijke afspraken te maken over een 
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faire vergoeding. Maar we doen dat ook door actief voorwaarden te scheppen 
waardoor kunstenaars ondernemend kunnen zijn en werk kunnen verkopen. 

5.2.2. Code diversiteit 
In hoofdstuk 2 gaven we reeds aan hoe wij omgaan met ‘culturele diversiteit’ en dat 
we de komende periode op verschillende manieren de inbreng van kunstenaars met 
een andere culturele achtergrond aandacht geven.  

Maar de Code Diversiteit gaat verder dan culturele diversiteit. Zij richt zich nu op alle 
vormen van verschil, zoals gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, 
sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd. Met deze diversiteit voelen 
wij ons vertrouwd. Zowel het programma, als de samenstelling van ons publiek en de 
bewoners, als de mensen die voor ons werken vertegenwoordigen veel elementen 
van deze diversiteit.  

5.2.3. Good Governance 
De Raad van Toezicht van Sense of Place functioneert binnen de ‘Governance Code 
Cultuur’. De Raad van Toezicht wil toewerken naar een meer diverse samenstelling, 
waarbij onder andere de verhouding man-vrouw wat gelijker wordt.  

5.3. Samenwerkingspartners  
Sense of Place bestaat op basis van samenwerken. Samenwerken met kunstenaars, 
ontwerpers en andere creatieven; samenwerken met bewoners, organisaties en 
bedrijven uit de omgeving; samenwerken met overheden en fondsen.  

In het beeld hiernaast komt naar voren met welke partijen we – naast onze kunst en 
onwerppartners – de afgelopen jaren samenwerkten om projecten op te zetten.  

5.3.1. Wetenschap en internationale samenwerking 
We initiëren samenwerkingen met opleidingen als de Universiteit van Wageningen, 
de TU in Delft, de TU in Twente en NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.  

Internationaal beginnen we steeds meer verbindingen te maken. Onder andere zijn 
we in goed contact met Tadishi Kawamata (Japan), Gjøde&Povlsgaard Arkitekter 
(DK), Strijdom van de Merwe (Zuid Afrika) en Robert Wilson (New York ) 

Ook werken we samen met Europese netwerken als Sculpture Network uit 
München, Academia.Edu uit San Francisco, domusweb.it en organisaties in Marseille, 
Nantes, Valencia die zich ook bezighouden met kunstroutes in natuurparken. 

 

 

  

 
 

http://academia.edu/
http://domusweb.it/
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- Financiële toelichting met begroting  en dekkingsplan 
- Magazine Sense of Place 
- Uittreksel Kamer van Koophandel 
- Statuten 
- Jaarrekening 2018 
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