
Waddenkunst Sense of Place komt later
Vier kunstwerken die in 2018 in het Waddenlandschap hadden moeten verschijnen, 
komen pas volgend jaar gereed. LF2018-project Sense of Place laat wel veel tijdelijke 
kunst zien.
Het had een van de iconen van de Culturele Hoofdstad moeten worden: Dijk van een 
wijf, een 8o meter lange naakte vrouw in de slaperdijk bij Holwerd, is op zijn vroegst 
pas volgend jaar helemaal klaar. Hetzelfde geldt voor De kromme home en De terp van 
de toekomst, twee grote buitendijkse landschapskunstwerken bij Blije en Wierum.
Het kostte te veel moeite om op tijd alle vergunningen aan te vragen en alle ambtelijke 
procedures te
doorlopen, zegt Joop Mulder, de artistiek leider van Sense of Place, het landschapskun-
stproject van LF2018. „Iedereen is heel voorzichtig. Dat is een enorme inschattings-
fout." Hij hoopt wel nog dit jaar met de aanleg van de drie kunstwerken te beginnen. 
Dat wordt elke keer een happening, belooft Mulder. „Niemand weet beter dan ik dat 
2018 al op 1 januari is begonnen." Het lot van het vierde werk, de Mondriaankwelder 
op Terschelling, is onzeker.
Vier andere kunstwerken, kleiner en minder kostbaar, kunnen waarschijnlijk wel dit jaar af zijn. De aanvraag voor de nodige 
vergunningen gaat binnenkort de deur uit. „De trajecten zijn taai gebleken. Veel taaier dan ook ik had gedacht", zegt zakelijk 
directeur Henk van der Zwaag. „Dan kun je mopperen, maar het helpt niet."
Sense of Place wil nu met veel tijdelijke kunstprojecten in 2018 de aandacht vestigen op de schoonheid van het Waddengebied. 
In het Aegongebouw komt Kerend tij van Alex van den Beld, een waterpanorama over de Middelzee. Met een zee aan blauwe 
korenbloemen wil kunstenares Esther Kokmeijer laten zien waar bij Holwerd een doorbraak in de zeedijk moet komen. In het 
graan van het Bildt komen tekeningen van Bildtse kunstenaars. Dat veel kunstwerken niet in 2018 voltooid te zien zijn, is een 
tegenvaller, zegt Mulder. Maar Sense of Place was altijd een project van de lange adem, beklemtoont hij. „Het is ook een proces. 
Dorpen achter de dijk hadden de moed opgegeven dat ze ooit nog iets gedaan zouden kunnen krijgen. Nu geloven ze er weer 
in: in Holwerd, Blije en Wierum. Het veroorzaakt een manier van omdenken, want we zitten te veel vast in onze eigen regels."
In 2028 moeten er langs de hele Nederlandse Waddenkust, van Den Helder tot de Dollard, 36 grote landschapskunstwerken te 
bewonderen zijn. „Het lijkt heel traag te gaan, en iedereen trappelt. Maar als je over tien jaar terugkijkt, is er heel veel gebeurd." 



Vast in de Waddenklei
Zes jaar geleden ging Joop Mulder vol 
optimisme aan de slag met zijn plan om 
grote kunstwerken in het Waddenlandsc-
hap aan te leggen. Als directeur van Oerol 
wist hij als geen ander hoe je met behulp 
van theater en beeldende kunst het landsc-
hap van Terschelling tot leven kunt bren-
gen. Datzelfde beoogt hij met Sense of 
Place, maar dan op een grotere schaal: hoe 
vertel je aan de hand van beeldende kunst 
het verhaal van het Waddenlandschap? En 
hoe kun je helpen om de krimpgebieden 
achter de Waddendijk weer tot bloei te 
brengen?
Zo groeide Sense of Place uit tot een van 
de belangrijkste onderdelen van Leeu-
warden Culturele Hoofdstad. Uiteindelijk 
zouden er tot 2028 maar liefst 36 kunst-
werken in het hele Waddengebied moeten 
komen. In 2018 zou er dan wel een vlieg-
ende start worden gemaakt in Friesland. 
Om dat te halen, moesten uiterlijk afgelo-
pen herfst de nodige vergunningen 
worden aange- vraagd, zei Mulder in 
augustus tegen deze krant.
Het is ondertussen februari 2018, en de 
eerste aanvragen moeten nog de deur uit. 
Dat gebeurt heel binnenkort, zeggen 
Mulder en Henk van der Zwaag, sinds 1 
januari de zakelijk directeur van Sense of 

Place. „We moesten bij elk kunstwerk veel 
vooronderzoek doen voordat we de aan-
vraag konden doen. Dat heeft heel veel tijd 
gekost", aldus Mulder. Veel kunstwerken 
grijpen namelijk in in het landschap, of 
hebben invloed op de kustverdediging. 
„Kan een zeedijk wel het gewicht aan van 
twee grote stalen beelden van Jan Ket-
elaar? Dat moet het Wetterskip eerst zeker 
weten", legt Mulder uit. „Elke vergunning 
moeten we 'obstakelvrij' aanvragen; 
zonder wettelijke hindernis."
Toch is er nu een goede kans dat vier klei-
nere kunstwerken van Sense of Place nog 
dit jaar langs Waddendijk te bewonderen 
zijn. Daarvan is de �nanciering rond, en is 
het alleen nog wachten op de nodige ver-
gunningen. Die kunnen, als alles goed 
gaat, in april binnen zijn. Dan nog kan 

Sense of Place niet zomaar aan de slag: 
twee kunstwerken komen in een broe-
dreservaat. Daar kan pas vanaf 15 juli een 
begin worden gemaakt met het werk. „Als 
het moet, zetten we al het materiaal en de 
machines op 14 juli buitendijks klaar, 
zodat we om middernacht aan het werk 
kunnen", zegt Van der Zwaag.
Alle ambtelijke procedures hebben grote 
gevolgen voor de �nanciering. Want nogal 
wat fondsen keren een beloofd bedrag pas 
uit als alle vergunningen binnen zijn. Of 
misschien stukje bij beetje, met de nodige 
tussenrapportages, zoals het belangrijke 
Waddenfonds. Daardoor dwing je kun-
stenaars feitelijk heel veel voorwerk gratis 
te doen. „De 
artistieke en 
de �nanciële 
keten gaan 
recht tegen 
elkaar in", 
zegt Van der 
Zwaag.

`De artistieke en 
de �nanciële

keten gaan recht 
tegen elkaar in'



Voor Ruud Reutelingsperger van het Rot-
terdamse kunstenaarscollectief Observa-
torium is dat overkomelijk. Zijn werk 
bleef tot nu beperkt tot het maken van een 
ontwerp. „Je investeert ook. Kunst in de 
openbare ruimte voor elkaar krijgen kost 
tijd. Als je ontwerpt, ga je ervan uit dat het 
ooit wordt gerealiseerd."
Maar voor Jan Ketelaar uit Drachten 
geldt dat niet. Voor Wachten op hoog 
water, twee enorme stalen vrouwen-
beelden, liet hij lange tijd al het andere 
werk liggen en hij investeerde 20.000 euro 
in materiaal en atelierhuur. Betaald kreeg 
hij veel te weinig. Sense of Place had 
immers zelf ook geen geld en dat was niet 
bepaald makkelijk, zegt Ketelaar „Ik heb 
een keer om geld moeten bedelen omdat 
ik letterlijk geen brood voor mijn kin-
deren kon kopen."
„Ik heb Jan wel eens ge-sms't dat ik me 
diep schaam", zegt ook Joop 
Mulder.Maar ondertussen ligt er een 
goede overeenkomst, laat Ketelaar weten. 
„Het contract kan ik binnen twee weken 
tekenen. Sense of Place huurt mijn kunst-
werk vijf jaar lang voor een mooi bedrag. 
Daar komt een taxateur bij kijken. Daarna 
hebben ze eerste recht van koop, of ze 
gaan door met huren. Als gebeurt wat nu 
is gezegd, ben ik echt tevreden."

Mulder heeft de klus 'totaal verkeerd 
ingeschat', erkent hij. Want bij elke 
instantie - Rijkswaterstaat, Wetterskip 
Fryslán, Staatsbosbeheer, enzovoort - 
waar hij met een ontwerp voor een kunst-
werk binnenliep, was de reactie enthousi-
ast. „Iedereen zegt: het moet er komen. 
Dus dacht ik: het komt in orde." Op Ter-
schelling lukte het immers ook, ook al 
kostte het ook hier soms veel moeite. 
Mulder: „Ik nam meer dan dertig jaar 
ervaring met Oerol mee. Maar eenmaal 
op de wal moest ik van voor af aan begin-
nen."
Regels zijn immers regels. En daar liep 
Mulder vast. Als kunstenaarscollectief 
Observatorium een constructie op zijn 
Terp van de toekomst in de kwelder bij 
Blije ontwerpt, is dat buitendijks bouwen, 
en dat mag niet. Niet zomaar, tenminste. 
„Je belazert jezelf enorm", zegt Mulder. 
„Want geen ambtenaar neemt zomaar 
grote stappen. Dat ligt niet aan hem, maar 
aan het systeem." Sense of Place kan en 
wil zichzelf ook niet boven de wet stellen, 

zegt Van der Zwaag. „We bewandelen 
met vergunningen de koninklijke weg."
Het betekent dat drie grotere iconen pas 
volgend jaar af zullen zijn. „Het is een illu-
sie te denken dat dat dit jaar lukt", zegt 
Van der Zwaag. Met de aanleg van Dijk 
van een wijf, Nienke Brokkes grasbedekte 
naakte vrouw van 8o meter in de slaper-
dijk bij Holwerd, kan hopelijk wel worden 
begonnen. „Maar ze blijft dit jaar nog echt 
bloot", zegt Mulder. Ook de twee kunst-
werken van Observatorium, De terp van 
de toekomst bij Blije en de getijdenbad 
De kromme home bij Wierum, zijn pas 
volgend jaar af. „Daar gaan miljoenen in 
zitten", zegt Van der Zwaag. „De �nan-
ciering moeten we nog rond krijgen."
Reutelingsperger heeft er begrip voor. „Ik 
heb geleerd dat je voor grote kunstwerken 
in de openbare ruimte al gauw vijf jaar 
nodig hebt." Uiteindelijk is Joop Mulder 
de juiste man, is zijn overtuiging. „Ja, hij is 
ongeduldig. Maar dat heb je nodig om 
zo'n project van de grond te krijgen." Ook 
Ketelaar vindt dat Mulder te goeder 
trouw is. „Ik wil Joop geen zwartepiet 
geven. Hij was heel stimulerend en inspir-
erend, en zonder hem had ik me nooit aan 
zo'n groot kunstwerk kunnen wijden. 
Maar het is soms wel alsof ik een voet-
balveld moet omspitten met een theelepel.

Jan Ketelaar:
`Ik heb een

keer om geld
moeten bedelen'



Acht grote kunstwerken hadden er in 2018 in het Waddenlandschap moeten komen: Dijk van een wijf bijvoorbeeld, en Wachten 
op hoog water. Het worden er hooguit vier, de rest komt later. „Ik heb het verkeerd ingeschat",zegt Joop Mulder, de man achter 

Sense of Place.

1. Dijk van een wijf, kunstwerk van 80 meter van Nienke 
Brokke dat komt in de dijk bij Holwerd. Financiering nog 
niet rond, gereed op zijn vroegst in 2019.

2. Wachten op hoog water, twee stalen vrouwenbeelden 
van Jan Ketelaar. Komt op de dijk bij Hol-werd. 
Financiering rond, vergunning kan aangevraagd. 
Eerste beeld kan mei 2018 op zijn plek staan.
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3. De dobbe: wandelroute bij Hallum, dat het verhaal 
vertelt van de paarden die in 2006 bij de dobbe in het 
Noarderleech in het hoge zeewater vast kwamen te zitten. 
Financiering rond, vergunning kan aangevraagd. Finan-
ciering rond. aanleg kan pas beginnen na 15 juli 2018, op 
zijn vroegst september gereed.

4. Camera Batavia van Arjen Boerstra, een uitkijk-
toren met spiegels op de dijk bij Ternaard. Financiering 
rond, kan in mei 2018 gereed zijn.



Acht grote kunstwerken hadden er in 2018 in het Waddenlandschap moeten komen: Dijk van een wijf bijvoorbeeld, en Wachten 
op hoog water. Het worden er hooguit vier, de rest komt later. „Ik heb het verkeerd ingeschat",zegt Joop Mulder, de man achter 

Sense of Place.

5. Terp van de toekomst van Observatorium, komt bui-
tendijks bij Blije, ontworpen in overleg met Dorpsbelang. 
Financiering niet rond, aanleg kan in 2018 beginnen, is 
kunstproject op zich, onder de naam Wy wolk us klaai 
werom. Gereed in 2019.

6. Drie streken, installatie van Marc van Vliet die de 
dynamiek van het getij moet aangeven. Komt
op de oude pier van Blije. Financiering rond, vergun-
ning kan aangevraagd. Aanleg kan op 15 juli 2018 
beginnen, werk duurt dan drie maanden.
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7. Pier en oceaan, de grote kwelder van Bruno Doedens bij 
Striep op Terschelling, geïnspireerd op het gelijknamige 
schilderij van Piet Mondriaan. Financiering niet 
rond,vergunning onzeker.

8. De kromme horne, van Ruud Reutelingsperger van 
Observatorium, een kromme pier van 550 meter die bij 
Wierum het wad inloopt. Ontworpen in overleg met 
Wierumers. Financiering niet rond, aanleg 'begint 
hopelijk dit jaar'.

Bijgaand artikel is verschenen in de Leeuwarder Courant van woensdag 14 februari, en geschreven door Rob Leem-
huis.
De ontwerpen zijn eigendom van de kunstenaars.
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