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Gemeente Leeuwarden, provincie 
Fryslân en Rijkswaterstaat Noord- 
Nederland realiseren grote infra-
structuurprojecten binnen het  
programma Vrij-Baan. De realisatie 
van deze projecten biedt een unieke 
kans om afspraken te maken over 
een samenhangend pakket aan 
kunstuitingen binnen het programma-
gebied. Op die manier zetten we 
Leeuwarden op de kaart met een 
collectie aan kwalitatieve, samen-
hangende kunstuitingen van boven-
regionale allure.

Ambitie 
In samenwerking met Keunstwurk 
is een masterplan opgesteld voor de 
kunstuitingen binnen Leeuwarden 
Vrij-Baan. Dit plan is deels geba-
seerd op reeds bestaande plannen 
en ambities van Rijkswaterstaat, 
provincie Fryslân en de gemeente 
Leeuwarden. En deels is het plan 
ook een nieuwe en op samenhang 
gerichte visie voor kunst in de open-
bare ruimte. In het Masterplan 
Kunst zijn kunstuitingen voor de 
stadsring, de toegangswegen tot de 

stad (radialen) en de Haak geschetst. 
De kunstlocaties zijn geografisch 
gespreid over: 9 locaties op de 
stadsring; 5 locaties op de toe-
gangswegen (radialen) en 8 locaties 
op de Haak om Leeuwarden. 

Beeldende kunst in de openbare 
ruimte is van belang voor de visuele 
kwaliteit van de stad en de aantrek-
kingskracht van Leeuwarden als 
plek waar het prettig wonen, werken 
en recreëren is. Het zorgt voor meer 
waardering bij de inwoners en trekt 
meer bezoekers. 

Uitstraling van de stad  
verandert
Kunsthistorica Lisa van Hijum is  
adviseur kunst en cultuur bij de  
gemeente Leeuwarden en adviseert 
Vrij-Baan op het gebied van kunst in 
de openbare ruimte. ‘Het programma 
Leeuwarden Vrij-Baan zal de uitstra-
ling van de stad en de regio verande-
ren’, zegt Van Hijum. ‘Leeuwarden 
krijgt door middel van kunsttoe-
passingen een nieuw gezicht. Door 
het gebruik van beeldende kunst 
worden meerdere betekenislagen 
aangeboord die ingezet worden 
voor de vorming van een nieuwe 
identiteit. Kunst bezit de potentie 

Masterplan Kunst geeft 
de stad nieuw gezicht

Het programma Leeuwarden Vrij-Baan verandert de uitstraling van 

de stad en de regio. 



om bij te dragen aan ruimtelijke 
kwaliteit van openbare ruimte. Het 
verfraait de stad, zorgt voor herken-
ning en identificatie en draagt bij 
aan een grotere helderheid in de 
stedenbouwkundige structuur van 
Leeuwarden’.

Hoe komen de kunstprojecten 
binnen Vrij-Baan tot stand? 
Binnen het Masterplan Kunst is ge-
definieerd welke kunst waar moet 
komen. Vervolgens maakt een 
project groep een voorselectie van 
kunstenaars. Zij krijgen een uitnodi-
ging om een schetsontwerp te  
maken. Deze ontwerpen worden  
beoordeeld door een commissie 
waarin kunsthistorici, de projectleider 
van het infrastructurele werk, een 
aantal vertegenwoordigers uit de 

buurt en indien gewenst een expert 
zitten. Zij maken een keuze. Ver-
volgens werkt de kunstenaar zijn of 
haar ontwerp uit tot een definitief 
ontwerp, waarna de uitvoering start. 

Samenwerking met Koninklijke 
Tichelaar Makkum
De tegels voor de kunstwerken op 
de toegangswegen worden ontwik-
keld in samenwerking met- en  
geproduceerd door Koninklijke  
Tichelaar in Makkum. In de loop der 
eeuwen is een onschatbare bron 
van keramische kennis en kunde 
opgebouwd en van generatie op  
generatie doorgegeven. Het bedrijf 
geeft ruimte aan experiment en  
onderzoek. Het levert maatwerk 
voor professionele architecten en 
ontwerpers, en creëert zo culturele 

meerwaarde voor makers en consu-
menten. Klassiek vakmanschap, 
hedendaags design en toekomstge-
richt onderzoek hebben in Makkum 
een duurzaam verbond gesloten. 
Directeur Jan Tichelaar: ‘We werken 
samen met architecten en kunste-
naars uit de hele wereld, maar we 
vinden het natuurlijk heel speciaal 
om samen met Jan van der Ploeg 
en Maarten de Reus aan deze Friese 
projecten te werken’. 

Jan van der Ploeg
Kunstenaar Jan van der Ploeg is 
verantwoordelijk voor het ontwerp 
voor vier fiets-voetgangerstunnels 
op het Drachtsterplein, het Escher 
Aquaduct en de fiets-vaaronder-
doorgang Wiarda. Zijn werk is 
herken baar, kleurrijk, geordend en 
geeft betekenis. Als kunstenaar 
past hij in de kunstgeschiedenis 
vanuit de jaren ‘50, waarin de traditie 
van abstracte kunst werd geboren. 
Zijn werk reageert op de architectuur 
van de omgeving. Voor zijn ontwerpen 
maakt hij gebruik van ritme, sym-
metrie, herhaling en hoewel alle 
ontwerpen hierop zijn gebaseerd,  
is toch elke toepassing telkens  
verschillend. Het beeld is mogelijk 
in één oogopslag te zien, maar  
wanneer u langer de tijd neemt om 
het werk in u op te nemen, valt er 
meer te zien. Dan ontdekt u de 
complexiteit en de verschillende  
ritmes en structuren die het werk in 
zich heeft. Van der Ploeg staat voor 
een duidelijke monumentale beeld-
taal die daardoor heel toegankelijk is.

Maarten de Reus
Beeldend kunstenaar Maarten de 
Reus haalt zijn inspiratie uit de di-
recte omgeving. Hij is verantwoor-
delijk voor vier kunstwerken op de 
toegangsweg tot Leeuwarden van-

Jan van der Ploeg maakte onder andere het ontwerp voor de kunst in de vier 

fiets-voetgangerstunnels op het Drachtsterplein.



uit het zuiden; de richting vanuit 
Heerenveen. Het ontwerp van het 
beeld op het Oostergoplein, de 
fiets-vaaronderdoorgang bij Techum, 
de fiets- voetgangerstunnel bij  
Jabikswoude en de fietstunnels bij 
Werpsterhoek. Op het Oostergo-
plein arriveer je ‘in Leeuwarden’, 

zegt de Reus. En wat krijg je daar te 
zien: Leeuwarden. Het beeld van de 
stad heet je welkom in de stad waar 
je net bent aangekomen’. De Reus 
maakte een kunstwerk dat bestaat uit 
drie plattegronden van Leeuwarden in 
diverse perioden in de geschiedenis. 
De middeleeuwen, de industriële 
revolutie en de huidige tijd. Voor het 
tegeltableau in de fiets- vaaronder-
doorgang bij Techum gebruikte hij 
de spiegeling van het water als  
uitgangspunt voor een compositie 
van kleur en structuur. De interactie 
tussen beton en natuur gebruikte 
de Reus voor het keramiekkunst-
werk voor knooppunt Werpsterhoek. 

L.J. van Tuinen
De Leeuwarder kunstenaar L.J. van 
Tuinen maakte voor de fiets-voet-
gangerstunnel onder de Julianalaan 
tussen de Van Loonstraat naar de 
Middelzeelaan een graffitikunstwerk. 
Samen met de stichting Graffiti 
Platform Leeuwarden voerde hij het 
uit. De geschiedenis van de om-
geving en de associatie met water 
inspireerde Van Tuinen tot een 
kunstwerk waar letterlijk beweging 
in zit. Een deel van het grondgebied 
van Leeuwarden was ooit de oude 
Middelzee die door dichtslibbing 
‘nieuw land’ werd. Zo komt de wijk 
Nylân ook aan zijn naam. De Van 
Loonstraat ligt op een overgangs-
gebied van oud naar nieuw land. 
Het dichtslibproces van Middelzee 
naar nieuw land is ook een beweging. 

Maarten de Reus: ‘Het beeld van de stad 

heet je op het Oostergoplein welkom in 

de stad waar je net bent aangekomen’

Het kunstwerk van L.J. van Tuinen geeft de illusie van beweging 

als je er langs loopt of fietst. 



In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de 
gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en  
Rijkswaterstaat voor u samen aan bereikbaarheid. 
Voor nu en voor de toekomst.

Z O  M A K E N  W E  F R Y S L Â N  B E T E R  B E R E I K B A A R

Dromen over een icoon
In het plan hebben we niet alleen 
beschreven wat we gaan realiseren 
op basis van het budget, zo’n  
€ 800.000. We hebben er ook een 

droom in aangegeven. Dat is een 
icoon voor de stad zijn. Een immens 
uniek kunstwerk dat echt van de stad 
wordt. Alle inwoners en bezoekers 
herkennen de hoofdstad aan dit 

kunstwerk. Het zou heel mooi zijn 
als het er in 2018 zou staan, als 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 
van Europa is’. 

Medewerkers van Vrij-Baan brainstormden over een icoon en kunstenaar Reinout Bekkema zette deze om in tekeningen.

Hoe maken we van zo’n droom 
werkelijkheid? 
Tijdens de programmadag Vrij-
Baan eind 2013 droomden mede-
werkers in een workshop over een 
icoon voor de stad. Hun ideeën  
zetten ze om in woorden en deze 
werden verbeeld door kunstenaar 

Reinout Bekkema. Met verwijzingen 
naar de Friese historie en traditie, 
duurzame energie, innovatie leidde 
dit tot verrassende beelden.  

Om het icoon ook daadwerkelijk te 
realiseren wordt in 2014 een plan 
van aanpak gemaakt. In 2015 

moet de financiering georganiseerd 
worden, waarna in 2016/2017 de 
opdracht verstrekt kan worden en 
de kunstenaar deze kan uitvoeren. 
Als Leeuwarden in 2018 Culturele 
Hoofdstad van Europa is kunnen 
bezoekers het icoon bewonderen.

Een immens uniek kunstwerk


