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Voor De Reis2018 ontwerpt kunstenaar Merijn Vrij 

samen met bewoners en vrijwilligers een nieuwe 

entree voor de dorpstuin in Snakkerburen. Het 

wordt een duurzaam en uniek hek dat past in 

de groene sfeer van de tuin, met kunstwerken 

gemaakt van oud gereedschap van bewoners. 

Het hek vormt een landmark, die de tuin weer 

zichtbaar maakt in de wijde omgeving. 



het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te vergaren: wat gebeurt hier nu 
eigenlijk op de tuin. Wie komen hier? Hoe komen mensen hier? Hoe weten ze 
de tuin te vinden? Wat is de geschiedenis? Wat was hier vroeger? Hij wil graag 
een compleet beeld krijgen. Als gespreksleider vraagt Merijn mensen om 
zich voor te stellen en te vertellen wat ze verwachten van het hek en wat hun 
inbreng zou kunnen zijn. Het zijn twee interessante en gezellige avonden. 

Merijn komt van alles te weten over de cultuur en geschiedenis van  
Snakkerburen, zoals dat er vroeger een landhuis heeft gestaan en dat er een 
treintje heeft gereden. Daarnaast wordt hem verteld dat Snakkerburen altijd 
een tuindersdorp is geweest en hoe de dorpstuin zich in de loop van de jaren 
ontwikkeld heeft. 

Creatieve en duurzame ideeën 

Er komen allerlei ideeën vanuit de groep. Bijvoorbeeld om een hek te bouwen 
van oud gereedschap, wat een gevaarlijk hek met veel scherpe punten zou 
worden. Het gevaar wanneer veel mensen mee gaan denken is, dat het een 
plus-plus kunstwerk wordt: “In de vormgeving is de gedachte nog altijd  

Hoe het begon 

In het vroege voorjaar van 2013 benaderde Tia van der Velde, toenmalig 
bestuurslid van de Tuin in Snakkerburen, de organisatie van De Reis2018 met 
de vraag of het ook een idee was om een Reisproject met de Tuin uit te voeren. 
Het bestuur wilde al jaren wat doen aan de ingang van de tuin van  
Snakkerburen, die niet helemaal paste bij de sfeer van de tuin. De tuin is ooit 
heel klein begonnen en organisch steeds groter gegroeid zonder dat er een 
landschapsarchitect aan te pas is gekomen. De gemeente heeft er een heel 
praktisch hek neergezet. Daarnaast overheerst het beeld van de parkeerplaat-
sen te veel als je als bezoeker naar de tuin komt. Bovendien is de tuin niet heel 
goed zichtbaar vanaf de weg, waardoor die niet makkelijk te vinden is.

Samen met Beeldend Kunst adviseur Margaretha Cats van Keunstwurk heb-
ben Metsje Gerlsma, Jildou Tjoelker en Tia van der Velde onderzocht welke 
kunstenaars geschikt zouden zijn om dit project artistiek aan te pakken.  
Ze legden een aantal namen aan het bestuur van de tuin voor. Dat koos uitein-
delijk voor kunstenaar Merijn Vrij uit Groningen. 

artistiek leider Merijn Vrij 

Merijn Vrij is afgestudeerd aan Academie Minerva in Groningen. Daar heeft 
hij vooral conceptueel leren denken. Het uitvoeren heeft hij meer in de prak-
tijk geleerd. Op de kunstacademie was hij meer met vormgeven bezig dan met 
kunst. Tijdens zijn werk kreeg hij steeds meer het verlangen om meer met 
zijn handen te doen. Als kind was hij al veel aan het bouwen. Nu is hij weer 
terug bij wat hij het leukst vindt en waar hij zich het beste bij voelt. Dat is de 
basis waarop hij nu een jaar of vijftien bezig is. Hij doet zowel projecten in 
Nederland als in het buitenland: van Groningen tot Taiwan. De laatste jaren 
heeft hij ook veel opdrachten waarbij andere mensen met hem meewerken: 
participatiekunst en Community Art. Merijn werkt graag met opdrachten die 
iets te maken hebben met de omgeving, natuurlijke materialen en groei.  
De opdracht van de tuin van Snakkerburen past hem daarom perfect en voelt 
als een cadeautje. Het voelt voor hem als een blijk van vertrouwen en waar-
de ring dat hij hiervoor gevraagd werd. Bovendien vindt hij De Reis2018 een 
mooi project om aan mee te werken.
 

enerverende informatieavonden 

Merijn organiseert twee informatieavonden, die goed bezocht worden door 
mensen uit het dorp en vrijwilligers van de tuin. Jong en oud en mensen met 
verschillende achtergronden komen er op af. Merijn kiest ervoor om het geen 
brainstormavonden te noemen: “Er wordt sowieso wel gebrainstormd, want de 
mensen die er op af komen, houden van creatief denken met zijn allen.” Voor Merijn is 

Merijn: “Het leken net 
conferences, want er werden veel 

leuke anekdotes verteld”.



‘less is more’ en moet het kunstwerk zelf uiteindelijk een helder beeld geven”. 
Merijn besluit de mensen op de tweede avond in groepjes te verdelen, die ieder 
één concept verder uitwerken en presenteren aan de groep.  

Merijn probeert ook om het plan los te koppelen van het hek: “Is er wel een 
hek nodig of kunnen we ook een grote landmark maken, zodat mensen de 
tuin goed kunnen vinden? Dit doe ik om de mensen te prikkelen, maar ook 
om te kijken hoeveel speelruimte ik als kunstenaar heb binnen de opdracht.” 
Uit de reacties blijkt dat de voorkeur uitgaat naar een nieuw hek. Er is op 
de tuin ook niet veel ruimte om een landmark, zoals bijvoorbeeld een grote 
toren, te bouwen. Alle invalshoeken voor het hek worden bekeken. Merijn gaat 
met een aantal mensen uit het dorp de omgeving bekijken, waaronder de oude 
kassen, om te kijken of ze aanknopingspunten kunnen vinden. Merijn vindt 
het mooi als een kunstwerk een logische plaats krijgt, een binding heeft met 
de plek, en dat het niet net zo goed ergens ander had kunnen staan. Daarom 
neemt hij in zijn ontwerp mee dat Snakkerburen een echt tuindersdorp is. 
Daarnaast wil het dorp graag dat het een ‘groen’ hek wordt. Merijn werkt veel 
met wilgentenen, maar dat is minder duurzaam, wat heel belangrijk is voor 
de tuin, als je kijkt naar hoe alles is opgezet. Met alle informatie die hij heeft 
gekregen, gaat Merijn aan de slag om een concept te bedenken voor de nieuwe 
ingang. Hier heeft hij een aardige kluif aan, want het kan nog vele kanten op. 
Hij kiest drie invalshoeken, die hij tijdens een derde bijeenkomst presenteert 
aan de groep. Zijn favoriete concept bewaart hij als klap op de vuurpijl. Met 
succes, want dat concept wordt gekozen.
  

De denkers en de doeners 

Het eerste wat Merijn doet is de deadline van het project af halen. Het oor-
spronkelijke plan was dat het hek op 1 september opgeleverd moest worden, 
maar Merijn weet uit ervaring dat een dergelijk proces meer tijd kost. Je 
hebt namelijk tijd nodig om er samen over na te denken, presentaties voor te 
bereiden, een uiteindelijk concept te kiezen, een team samen te stellen en alles 
uit te voeren. Merijn wil niet het afraffelen als het mogelijk is om meer tijd te 
krijgen. In de praktijk blijkt dat ook de planning voor eind oktober krap is, 
want de deadline wordt opnieuw verschoven.

Het proces duurt ook langer doordat het budget niet groot is en de uitvoe-
ring afhankelijk is van vrijwilligers, van mensen die tijd hebben en een goed 
product af kunnen leveren. Dat is altijd een spanningsveld in een project als 
dit, volgens Merijn: “Je moet met een soort rem werken, terwijl je wel wilt 
excelleren. Dat vergt van iedereen meer inzet.” Je hebt tijd nodig om dingen 
op zijn plek te laten vallen. 

Merijn: “Ik kan als kunstenaar wel zeggen:  
ik maak alles, maar ik heb de opdracht 
gekregen dat het community art is, een 

participatiekunstwerk, en dat neem ik heel serieus. 
Daarom heb ik geprobeerd om de mensen van de 

tuin, het bestuur en alle vrijwilligers, zo goed 
mogelijk mee te nemen in mijn gedachtegangen. 
Zij moeten het ontwerp uiteindelijk dragen. Zij 

moeten het kiezen en willen maken. Het is fijn als 
het iets van hier is.”

 



kelt zijn zoon Marcel in, die bij Machinefabriek Bijlsma werkt. Dat bedrijf 
staat naast houtleverancier Posthumus, die het hout wel voor een vriendelijke 
prijs wil leveren en ook de voorbereiding wil doen. Freerk van der Sluis was 
ook aanwezig op alle informatieavonden en bood zijn hulp aan. Hij heeft als 
werktuigbouwkundige een rapport gemaakt over hoe de gewichtsverdeling 
van het hek moet zijn. Het houten hek wordt in een stalen frame geplaatst, 
omdat het hout anders gaat werken. De constructie moet ook zo gemaakt wor-
den dat iedereen het hek open kan maken, ook de oudste bewoonster. Daarom 
is er een wieltje onder geplaatst. In dit proces blijkt ook weer hoe verschillend 
mensen werken en hoe mooi ze elkaar daar bij kunnen aanvullen.

Het resultaat: een ode aan de tuin

In een participatieproject is het volgens Merijn prachtig dat je een sociale en 
een praktische component hebt. Er is goed meegedacht door de mensen over 
het concept en het plan is ook weer aangepast op de praktijk. Samen hebben ze 
nagedacht over de houtsoort die gebruikt ging worden en de afmetingen van 
de palen en het totale hek. Er moet bijvoorbeeld een aantal keer per jaar een 
vrachtwagen door het hek kunnen. Daarom is er een kleiner en een groter hek 

Het blijkt lastig om vrijwilligers te vinden die de uitvoering op zich nemen. 
Op de informatieavonden kwamen vooral de praters. De doeners waren op 
zulke avonden niet veel aanwezig. In eerste instantie wordt er een team 
samengesteld van een aannemer en een lasser uit het dorp, maar dat komt 
niet van de grond, omdat deze mensen er helaas geen tijd voor hebben. Op een 
gegeven moment overweegt Merijn om het kunstwerk in Groningen te maken 
en het naar Snakkerburen te laten verplaatsen: “Dat was praktischer geweest, 
maar ook veel minder leuk”. Merijn heeft al allerlei connecties klaarliggen 
voor hout- en lasbedrijven, maar die komen weer niet uit de regio. Uiteindelijk 
ontstaat er een team waarin Sytze Jonker de belangrijke spil vormt. Sytze is 
heel actief in de tuin en had eerst nog andere werkzaamheden te verrichten in 
de tuin en het dorp, maar biedt direct daarna zijn hulp aan bij het bouwen van 
het hek. 

De trein begint te rijden  

Vanuit Groningen is Merijn niet alleen de kunstenaar, maar ook de 
procesbegeleider. Dat is eigenlijk niet handig en het is de bedoeling dat het 
proces opgepakt wordt door de mensen van de tuin. Zij weten ook wat de 
mogelijkheden zijn in de omgeving. Merijn: “Op een gegeven moment waren 
we wel aan het zoeken, maar niet aan het gas geven.” Tijdens een bouwoverleg 
geven het bestuur en Sytze aan dat ze het proces meer naar zich toe willen 
trekken, zodat ze er meer vaart achter kunnen zetten. Dat is precies wat 
Merijn wil horen. De trein begint te rijden. Merijn houdt zich vooral met de 
vormmomenten bezig: de momenten waarop bepaald wordt hoe het hek er uit 
komt te zien. Doordat hij in Groningen woont, kan hij niet overal voor naar  
Snakkerburen komen. Dit betekent wel dat hij er ook niet altijd bovenop 
kan zitten en er af en toe dingen gebeuren die niet zijn voorkeur hebben 
als kunstenaar. Het hout van het hek is bijvoorbeeld chemisch behandeld 
vanwege de duurzaamheid, maar daar had Merijn zelf niet voor gekozen. 
Onbehandeld larikshout vergrijst namelijk in de loop van de tijd heel mooi 
en daar krijg je een natuurlijke uitstraling van. Nu duurt dit proces langer. 
Merijn merkt dat hij als kunstenaar een andere kijk op het werk heeft dan de 
mensen die het gaan bouwen; die denken namelijk veel praktischer. Hij moet 
als kunstenaar zorgen dat het idee goed uit de verf komt. 

Sytze doet uiteindelijk het meeste uitvoerende werk en krijgt daarbij hulp van 
verschillende vrijwilligers. Merijn ervaart Sytze als een enthousiast en betrok-
ken iemand, die zeer oplossingsgericht en inventief te werk gaat. Hij voorziet 
het nieuwe hek bijvoorbeeld van de oude sleutelkast, waardoor iedereen zijn 
oude sleutel kan blijven gebruiken. Sytze neem regelmatig contact op met  
Merijn en krijgt daardoor een goed beeld van het idee voor het hek. Hij scha-

Merijn: “We hebben heel erg het samen-
gevoel gehad in dit project. Dat is sowieso al heel 

sterk hier om de tuin. Maar doordat het hier 
zolang meegereisd heeft , ben ik ook een beetje 
een bekend gezicht geworden op de tuin. Dat 
is heel leuk. De oorspronkelijk deadline was 

gewoon te kort, een participatieproject moet een 
beetje leven krijgen. Een project moet sociaal en 

praktisch slagen.”
 



Merijn: “Het is een landmark, die al vanaf 
de weg zichtbaar is. Het is een vriendelijk hek, 
maar ook een apart hek dat mensen zich zullen 

herinneren. Het is iets unieks geworden, dat past 
bij de dorpstuin. Nu mag het lekker gebruikt 

gaan worden en gaan verweren. Helemaal zijn 
plek krijgen.”



gemaakt. Het grote hek blijft meestal dicht en het kleine hek open. Daar past 
de bakfiets voor de verkoop aan de weg ook goed doorheen. De grote palen van 
het hek vormen een soort landmarks, waardoor je het hek ook vanaf een grote-
re afstand ziet. Daarvoor hebben ze op een avond een proefopstelling gemaakt 
om te kijken hoe hoog de palen moeten worden, zodat ze vanaf de autoweg te 
zien zijn. De nieuwe palen zijn over de oude palen heen geschoven, zodat de 
palen stevig verankerd zijn. Het patroon van de latten op het hek heeft Merijn 
ter plekke samen met Sytze gemaakt. Voor Merijn was het een hoogtepunt 
om te zien dat het hek, zoals hij het ontworpen had in maquettevorm, echt 
ontstond toen hij het frame van bovenop de ladder bekeek.   

De kunstwerken bovenop de palen zijn een ode aan de tuin en bestaan uit oud 
gereedschap. De bewoners zijn gevraagd om oud gereedschap in te leveren. 
Merijn heeft de kunstwerken samengesteld en een lasser uit het dorp heeft 
alles aan elkaar gezet. Deze samenstelling is gestraald en verzinkt. Hierdoor 
bestaat het hek uit twee soorten duurzame materialen, hout en verzinkt staal, 
waardoor het weer een geheel is geworden. De kunstwerken zijn de donderdag 
voor de opening bovenop de palen geplaatst. Geartsje, een belangrijk persoon 

op de tuin, zei: “Het staal is mooi, want het weerspiegeld een beetje de lucht. 
Soms zie je het heel goed, soms gaat het weg in de lucht. Daardoor heeft 
het, net als de lamellenstructuur van het hout, steeds een ander uiterlijk.” 
Volgens Merijn heeft het een praktische uitstraling, maar is het ook duidelijk 
vormgeving. 

De palen die scheef staan is iets wat je volgens Merijn overal in het dorp ziet: 
mensen die latten tegen hun schuur zetten en de palen in de tuin voor de stok-
bonen. Het heeft ook iets vriendelijks en natuurlijks. Het blijft een hek, maar 
het moest niet te streng zijn of te keurig. De lijn van de staanders is omhoog, 
wat verwijst naar de groei van een tuin.  

Merijn heeft als buitenstaander met een frisse blik naar de omgeving van de 
entree en de tuin gekeken, maar ook de vrijwilligers keken met andere ogen 
naar ‘hun’ tuin. Behalve dat er nu een nieuw hek is, hebben ze ook een nieuwe 
bestrating aangelegd, de entree van nieuwe heggen en beplanting voorzien en 
een groot informatiebord geplaatst. 

Opening van het hek

Het is een regenachtige dag, maar op zaterdag 10 mei staan er om 15.00 uur 
al veel mensen te wachten tot het hek officieel geopend zal worden. Ytsje 
Noordenbos van Doarpsbelang Lekkum, Miedem en Snakkerburen heet de 
mensen welkom. In haar toespraak vertelt ze kort over het ontstaansproces 
van het hek, maar ook over het belang van de tuin als voorbeeldproject voor 
het werken met de gemeenschap en vrijwilligers (mienskip). Wethouder 
voor cultuur Sjoerd Feitsma en Oeds Westerhof van Lwd2018 zijn aanwezig 
om de kunstwerken op de palen te onthullen. Sytze had hier een ingenieuze 
constructie voor bedacht, maar helaas brak de balk waar de katrollen aan 
vastzaten. Merijn kon hier wel om lachen: “Het was zo net het lintje dat bij 
andere openingen wordt doorgeknipt.” Daarna opent Oeds het hek en worden 
de gasten uitgenodigd om naar binnen te komen. Daar heet de voorzitter van 
het bestuur van de tuin, Theo van der Molen, de mensen welkom en houden 
Sjoerd Feitsma en Oeds Westerhof nog een kort praatje, waarin ze namens de 
Gemeente Leeuwarden en de Kulturele Hoofdstad 2018 de betrokken vrijwil-
ligers bedanken voor hun grote inzet. Daarna worden de mensen uitgenodigd 
voor een hapje en een drankje onder muzikale begeleiding van Marysa Andri-
ana. Ondanks het regenachtige weer hangt er een gezellige sfeer in de tuin. 
Theo nodigt de wethouder uit om als eerste een zonnebloem te planten die 
speciaal gekweekt is voor bij het hek. Hierna mogen alle genodigden, die het 
aandurven om vieze vingers te krijgen in de natte blubber, een zonnebloem 
planten.

“Der binne alderhanne ideeën nei 
foaren brocht oer hoe’t keunstwurk 

derút sjen moast. It iene noch moaier, 
noch kreativer en útwrydsker as it 

oare.” – Ytsje Noordenbos, voorzitter 
van Dorpsbelang   
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De Reis werkt samen met Keunstwurk, Doarpswurk  
en Tresoar

De Reis2018 is een community art project van Lwd2018.  
In 2011 is De Reis2018 begonnen in een aantal dorpen in Fryslân.  

De Reis2018 is een zoektocht door Fryslân om de culturele kracht van onze 
provincie zichtbaar te maken. Samen met de bewoners kijken we naar 
maatschappelijke vraagstukken in hun eigen omgeving. Het doel is het 

versterken van de gemeenschapszin. Wat leeft er?  
Hoe zien de inwoners hun toekomst? 

Met cultuur helpt De Reis2018 de toekomst te verbeelden.  
Eerdere reis projecten werden uitgevoerd in verschillende dorpen: Het Bildt, 

Jistrum, Ritsumasyl, Noordwolde, Smalle Ee, Haskerdiken, Nijlân en op 
de Slachtedyk. In leeuwarden werden reisprojecten uitgevoerd in nauwe 

samenwerking met verschillende doelgroepen, resp. voetbalverenigingen, 
kunstkade/basisscholen, vormgevers(subjectieve kaarten), film- en 

graffitikunstenaars, en tot slot de Watercampus. 




