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In het kader van De Reis2018 maken zes
Friese vormgevers een serie subjectieve
kaarten van Leeuwarden. Het is een tot
de verbeelding sprekend project, waarin
Friese ontwerpers en kunstenaars, samen
met bewonersgroepen, Leeuwarden op
persoonlijke wijze in kaart brengen.
Ze benaderen Leeuwarden niet vanuit een
geologisch perspectief maar vanuit een
‘geo-poëtische’ blik.

De subjectieve kaart is een concept van Bureau DeVet, dat gevestigd is in Brussel
en zich richt op grafisch onderzoek en cultureel ontwerp. DeVet is opgericht
door Annelys de Vet en zij werkt samen met Moniek Driesse en David Ortiz.
Het bureau onderzoekt de rol van design in relatie tot het publiek en het
hedendaagse discours. Met het concept van de subjectieve kaarten wordt de
omgeving vanuit het menselijk perspectief bekeken. Met de subjectieve kaarten van Leeuwarden willen zij het gesprek over de hedendaagse identiteit van
Leeuwarden aanzwengelen en voeden. De kaarten bieden mensen de gelegenheid om de stad vanuit een nieuw perspectief te bekijken en er verrassende
ontdekkingen te doen. De vormgevers van de subjectieve kaarten van Leeuwarden zijn Edwin de Boer, Fokke Draaijer, Martijn van Bachum, Marleen
Andela, Nynke-Rixt Jukema en Fogelina Cuperus.
Brainstormdag
Op donderdag 11 april start het project met een brainstormdag. Het ochtendprogramma bestaat uit verschillende introducties. Annelies vertelt over het
concept van de subjectieve kaart, waarna Monique vertelt over het concept
‘habitat’ aan de hand van de subjectieve atlas van Mexico City. David geeft
verschillende voorbeelden van hoe een subjectieve kaart vormgegeven kan
worden. Metsje Gerlsma vertelt het een en ander over Lwd2018, De Reis2018
en Roelof Koster geeft een inleiding over de Subjectieve Atlas van Fryslân. Vervolgens stellen de deelnemers zichzelf voor aan de hand van een eigen project.
Hoe maak je een subjectieve kaart? Een aantal vragen zijn daarbij volgens
Bureau DeVet belangrijk. Ten eerste hoe je vanuit de intieme blik van de
bewoners de stedelijke ruimte beter kunt begrijpen en in kaart kunt brengen.
Ten tweede welke beeldtaal je kunt gebruiken om een symbolische betekenis
terug te laten komen in een hedendaagse kaart van de stad. Ten slotte is het
belangrijk om te kijken welke elementen de connectie tussen de stad (Leeuwarden) en haar bewoners vormgeven.
Tussen de middag is er een fietstochtje door de stad georganiseerd om inspiratie op te doen. ’s Middags gaan de vormgevers aan de hand van thema’s zelf
subjectieve kaarten maken om een idee te krijgen van hoe zo’n kaart vorm
krijgt. Er wordt gewerkt met de thema’s ‘sociale netwerken’, ‘water’ en ‘sluiproutes’. ‘Water’ roept verschillende associaties op, zoals ‘paraplu’, ‘zwembad’
en ‘waterleidingsbedrijf ’. De kaart met de sluiproutes krijgt de visuele vorm
van een schatkaart. De vormgevers wisselen steeds van plek, waardoor ze allemaal een bijdrage leveren aan de verschillende kaarten. Een aantal vormgevers vindt het best lastig om nu al met een concreet idee te komen voor hun
kaart, terwijl anderen van te voren al een eerste plan hebben bedacht.

Een van de voorwaarden van het project is dat er samengewerkt wordt met
bewoners van Leeuwarden. Zij leveren de input voor de subjectieve kaart. Het
eerste idee was om te gaan werken met doelgroepen in bepaalde wijken, maar
de vormgevers komen met abstractere concepten die niet specifiek gebonden
zijn aan een bepaalde wijk of doelgroep.
Uiteindelijk zijn er vijf kaarten gemaakt, met ieder een eigen thema. Op de
voorzijde van de kaart is de subjectieve plattegrond te zien van het desbetreffende gebied van Leeuwarden en op de achterkant geeft de maker uitleg over
de wording en de betekenis van de kaart.
Nynke-Rixt Jukkema en Fogelina Cuperus
Nacht - duisternis beleven vol licht
Architect Nynke-Rixt Jukema en landschapsarchitect Fogelina Cuperus werken samen aan de subjectieve kaart ‘Nacht’. Beiden groeiden op aan de Friese
waddenkust, een van de donkerste plekjes van Nederland. Hierdoor zijn ze
gefascineerd door het duister. Nynke-Rixt: “Als architect leer je eigenlijk niks
over duisternis, maar vooral hoe je iets in het licht kunt zetten. Wij vinden het
ook belangrijk dat je dingen in het duister kunt zien. Zodat je de sterren kunt
zien en de planeten. Zodat je gevoel krijgt voor de omgeving.” Samen met
Fogelina werkten ze al eerder aan het project ‘Nachtlicht’. Toen De Reis2018
Nynke-Rixt benaderde voor het project van de subjectieve kaart, leek het haar
interessant om dit samen met Fogelina op te pakken en door te borduren op
het thema duisternis: “Het is toch jammer dat de lichtste plek in de duisterste provincie zo weinig bewustwording heeft van het effect van licht op zijn
omgeving.” Volgens de ontwerpers houden we van licht in het duister, maar
is er ook een keerzijde aan al het licht. Echt donker word het namelijk niet
meer ’s nachts. Door deze lichtvervuiling is de sterrenhemel is steeds minder zichtbaar, raakt het bioritme van mens en dier in de war en zorgt de vele
verlichting voor onnodige milieuvervuiling. “We willen graag mensen laten
nadenken over deze vragen en bewust maken van de schoonheid en kracht van
de nacht.”
Nynke-Rixt en Fogelina organiseren een nachtwandeling waar mensen zich
via Nynke-Rixt of via de Facebook-pagina van Lwd2018 voor op kunnen geven.
Beiden zijn verrast als blijkt dat zich wel dertig mensen opgeven voor deze
tocht. Het is een bont gezelschap van studenten, biologen met speciale radarkastjes, bekende en onbekende gezichten. Er blijkt ook sprake te zijn van een
miscommunicatie: sommige mensen denken dat het gaat om een wandeltocht
door te stad, waarbij er gebouwen bekeken worden, omdat de tocht georganiseerd wordt door NRJ Architectuur.

Met de stadsbus gaat de groep naar het Leeuwarder Bos. In de bus vullen de
deelnemers een enquête in over hun beleving van duisternis en het gebruik
van licht in de duisternis. De route start op een grafheuvel in het bos van waar
het licht van alle vuurtorens van de Waddeneilanden te zien is. De bezoekers
krijgen de opdracht om te fluisteren tijdens de wandeling, zodat ze open staan
voor de geluiden, geuren en kleuren van de omgeving. Het valt Fogelina en
Nynke-Rixt op dat de duisternis een gek effect heeft op de mensen: “Doordat
je elkaar niet recht in de ogen kunt zien, komt er een ander karakter boven bij
de mensen. Ze worden wat spontaner, wat lichamelijker. Sommige mensen
werden baldadig, anderen werden heel verliefd.”
De route leidt de mensen van het Leeuwarder Bos door de wijk Bilgaard, het
Rengerspark, de Transvaalwijk en eindigt in de binnenstad. Op die manier
ontstaat er een contrast in beleving, van het donkere Leeuwarderbos tot aan
de sterk verlichte binnenstad. In elke wijk wachten vrijwilligers de mensen
op om hen vragen te stellen over hun beleving van het afgelopen deel van de
route. Nynke-Rixt en Fogelina willen verschillende gegevens verzamelen:
“Naast het gedrag, de activiteiten en het gevoel van de mens, kijken we ook
naar het gedrag van de nachtdieren en de ecologische aspecten van de nacht.”
Iedere wijk heeft een thema gekregen waaraan een specifieke opdracht is verbonden. In het Leeuwarderbos krijgen de mensen de opdracht om te luisteren
naar de geluiden (symfonie van de nacht). In Bilgaard tellen de deelnemers de
dieren die rondzwerven (nachtbeesten). In het Rengerspark krijgen ze de vraag:
hoe zorg je dat je niet verdwaalt? (dwalen in de nacht) In de Transvaalwijk mogen de
deelnemers bij mensen naar binnen kijken en vertellen wat hen daarbij opvalt
(als een dief in de nacht). Uiteindelijk komen ze in de binnenstad, waar de deelnemers kijken of er iets valt te beleven die nacht. Waar zouden ze naar binnen
willen gaan? (leven in de nacht) De route zou eindigen bij de bus van de Kulturele Haadstêd, maar die was helaas net die dag stuk. Daarom verzamelen de
deelnemers zich in een lokale kroeg De Skammele Rúter, waar een bont gezelschap ontstaat van stamgasten en uitgelaten deelnemers van de wandeling.
Nynke-Rixt: ‘Het was een hele bijzondere ervaring. Het viel op dat mensen
die in Leeuwarden wonen, nooit in het Leeuwarder Bos waren geweest en ook
verrast waren over hoe mooi Leeuwarden eigenlijk is.’
De gegevens van de wandeling zijn gebruikt voor het maken van de subjectieve kaart over de Nacht. Daarnaast vertelt de kaart ook over het belang van
duisternis.

Marleen: “Wat ik zo leuk vind aan dit soort
apparaatjes is dat je daar heel makkelijk zelf
dingen mee kunt maken. Dat ze je de mogelijkheid
bieden om op een andere manier naar de omgeving
te kijken. Met de workshops wilde ik laten zien dat
het werken met techniek eigenlijk heel toegankelijk
is. Dat het helemaal niet zo ingewikkeld is. Als je
wilt, kun je dit soort dingen maken en daar mee de
wereld in gaan.”

Marleen Andela
Spel – onzichtbaar onderzoek
Marleen Andela studeerde af als autonoom beeldhouwer aan de kunstacademie Minerva in Groningen en richt zich sindsdien steeds meer op het bouwen
van installaties. Ze is geïnteresseerd in de elektronica en nieuwe media en
houdt zich bezig met de vraag wat de mens met de nieuwe media kan, maar
ook welke invloed de nieuwe media heeft op de mens. Elektronica is volgens
Marleen een heel handig middel om je eigen omgeving te verkennen. Veel
mensen denken dat dit veel te ingewikkeld is, maar Marleen laat zien dat je
heel gemakkelijk je eigen apparaatjes kunt bouwen om metingen te doen.
Voor het geven van de workshop zoekt Marleen contact met het Frysklab, het
mobiel FabLab van Fryslân. Een FabLab is een maker space, een high-tech
productieplek waar iedereen creatieve ideeën en concepten kan uitwerken tot
prototypes en producten. (Kijk voor meer informatie op www.frysklab.nl).
Het FryskLab brengt haar in contact met de Dr. Algraschool in de wijk Cammingaburen. Daar geeft ze samen met vrijwilligers van Stagebedrijven O3 en

Global Challenges twee middagen workshops aan vier verschillende groepen.
Iedere groep gaat aan de slag met een specifiek thema: bodem, energie, lucht
of water. Marleen gaat uit van een leercyclus (doen, dromen, denken, delen),
gebaseerd op de leercyclus van Kohl. De kinderen voeren eerst onderzoek
uit door te observeren en te ervaren, daarna gaan ze de gegevens analyseren, waarbij er een oplossing voor een eventueel probleem gezocht wordt en
uitvindingen bedacht worden om dit mogelijk te maken. Ten slotte worden de
resultaten bekend gemaakt door een actieplan te maken en dat uit te voeren.
Bij het thema bodem onderzoeken de leerlingen het zwerfafval op straat.
Alles wordt verzameld, gesorteerd en geteld. Daarna proberen de kinderen te
achterhalen waar het afval vandaan komt. Wie heeft het daar achtergelaten?
De jeugd denkt dat jongeren de schuldigen zijn, omdat die veel rondhangen.
Marleen: “Kinderen zijn heel creatief in het verzinnen van oplossingen voor
problemen. Een jongetje verzon bijvoorbeeld een oplossing voor het afval op
straat. De oorzaak hiervan was volgens hem dat mensen te lui zijn om naar
een prullenbak te lopen. Hiervoor heeft hij een ketting ontworpen die je als
prullenbak om je nek kunt hangen.”

De kinderen vonden het jammer dat ze niet met alle thema’s aan de slag mochten, maar de school kan er nu zelf ook mee aan de slag, want op de kaart staat
de uitleg om zelf zulke apparaten te bouwen.

De groep die met het thema energie aan de slag gaat, bouwt een EMF detector
om elektronische straling te meten. Zodra het lampje begint te knipperen
ben je in de buurt van een energiebron. De kinderen maken een kaart van de
school om alle energiebronnen op te presenteren en bedenken een actieplan
om de mensen bewust te maken van de straling van mobiele telefoons.

Fokke Draaijer
Nat – stad aan het water
Grafisch vormgever Fokke Draaijer vindt het maken van een subjectieve kaart
een avontuur. Hij voelt zich aangetrokken door het experimentele karakter:
de samenwerking met bewoners en instanties. Fokke heeft van te voren al
nagedacht over het onderwerp van zijn kaart. Hij maakt een kaart van Friesland zoals het er uit zou zien wanneer alle Friese gemalen en pompen uitgezet
worden. Op een topografische kaart met hoogtelijnen valt op dat Leeuwarden
zich precies in een gebied bevindt dat ongeveer op NAP-hoogte ligt. Sommige
gebieden liggen nét boven de nul-lijn, andere gebieden nét eronder. Deze
nul-lijnen lopen dwars door de stad, dwars door woonwijken. Dat betekent,
dat als het waterpijl stijgt tot aan deze lijn, sommige gebieden onder water
komen te staan, en andere droog blijven. De topografische kaart (de openbare
kaart voor kadasters) die Fokko als bron gebruikt, is volgens de gemeente en
het waterschap volledig verouderd. Als er een nieuwe wijk wordt gebouwd,
wordt het terrein eerst opgehoogd. Volgens de nieuwe gegevens zou Leeuwarden helemaal niet onder water komen te staan. Dat zou een hele saaie kaart
opleveren en daarom kiest Fokko ervoor om zijn originele plan voort te zetten.
Op zijn ‘natte’ kaart staat heel Oost-Leeuwarden onder water. Fokko: “Ook die
prachtige nieuwe wijk met dure huizen”. Fokko voert gesprekken met bewoners van wijken in Leeuwarden om hen te vragen wat ze er van zouden vinden
als ze aan het water komen te wonen. Een inwoner uit Schieringen geeft als
antwoord: “Lijkt me prachtig, Leeuwarden aan zee. Dan krijgen we hier langs

Voor het thema water vissen de kinderen beestjes uit de sloot, om aan de hand
daarvan de kwaliteit van het water te bepalen. Daarnaast bouwen ze een waterzuiveringsinstallatie. Marleen: “Dat was echt een feest. Er werden regenpijpen aan steigers getapet met gras erin en dan het spul voor het zuiveren van
het water erin. Daar werd echt flink geëxperimenteerd.”
Met een speciaal apparaatje meten de kinderen met het thema ‘lucht’ de
luchtvervuiling. Het apparaat meet hele fijne deeltjes, zoals uitlaatgassen,
maar ook stuifmeelpollen. De kinderen onderzoeken plekken waarvan ze de
dachten dat de lucht daar schoon is, bijvoorbeeld het park, en plakken waar
de lucht heel vies is, bijvoorbeeld bij een rotonde. Met tekeningen presenteren
de leerlingen hun resultaten. Met omgekeerde graffiti, waarbij je met een mal
iets weghaalt in plaats van iets toevoegt, willen de kinderen de luchtvervuiling zichtbaar maken. Helaas is dit experiment niet goed gelukt. Er was een
hogedrukspuit voor nodig.

Marleen: “Als je zo’n workshop goed uitwerkt kun je iets vinden voor ieder
kind, voor iedere leerstijl. Eén groepje bestond uit echte doeners. Bij het bouwen van het waterzuiveringsinstallatie gingen ze helemaal los, maar waren ze
eigenlijk heel zuiver aan het onderzoeken. Trial and Error. Dat ontstond daar
gewoon. Dat vond ik heel erg mooi.”
Marleen vond het maken van de subjectieve kaart een enorme uitdaging,
omdat het werk als grafisch vormgever voor haar heel nieuw was. Ze ziet de
kaart niet als eindproduct, maar meer als een vertrekpunt om vaker met dit
onderwerp aan de slag te gaan. Het lijkt haar leuk om vaker zulke workshops
te geven en de kinderen bekend te maken met de mogelijkheden om spelenderwijs je eigen omgeving te onderzoeken. Om hen te laten zien hoe gemakkelijk dat eigenlijk kan.

de wijk een strand, zeker. Wel sneu voor al die mensen die daar nu een huis
hebben. Dat zijn ze dan kwijt. Maar onze wijk zou helemaal opleven. Costa
Schieringen. Als de huur dan maar niet te veel omhoog gaat…”
Fokko wil mensen met zijn kaart politiek bewust maken. Veel mensen zijn
zich nauwelijks bewust van het belang van de waterschappen, en van wat er
zou gebeuren als hun werk zou worden verwaarloosd. Waarom is het belangrijk dat het waterschap een onafhankelijke instelling is?
Dan wordt het naar zijn mening een post waar op bezuinigd kan worden. Zijn
kaart laat de gevolgen zien als we te gemakkelijk met het waterschap omspringen.
Edwin de Boer
Reis – Europa in Leeuwarden
Grafisch vormgever Edwin de Boer maakt een kaart over het Europaplein en
zijn bewoners. Wat is de reden dat zij destijds aan het Europaplein zijn gaan
wonen en wat vinden de bewoners van de recente stedenbouwkundige plannen?
Daarnaast wil Edwin laten zien met welke plekken op de wereld de bewoners
zijn verbonden en welke boodschap zij hebben voor Leeuwarden, Europa of
plaatsen buiten het continent.
In 1958 werd het toenmalige Harlingerplein op verzoek van de Raad van Europa omgedoopt tot Europaplein. Door straten en pleinen in Europese steden
en dorpen te vernoemen naar Europa, hoopte de raad mensen dichter bij elkaar
te brengen. Edwin: “Het pretendeert heel erg samen, met elkaar in een nieuwe
continent. Ik vroeg me af wat de achtergronden zijn van de mensen die aan dat
plein wonen. Ze zijn eigenlijk een beetje gedwongen om aan het ‘Europa’ plein
te wonen, maar hoe Europees zijn ze eigenlijk? Misschien hebben ze gemeenschappelijke achtergronden of zijn ze totaal verschillend? Waar komen ze
vandaan? Waar hebben ze verbindingen mee? Hoe ziet het er werkelijk uit? Dat
is het uitgangspunt van de kaart.”
Bij het Europaplein ontkom je niet aan de wederopbouw architectuur. Het plein
is gebouwd vanuit een gevoel van optimisme, van vernieuwing. Edwin: “De
krotten die daar eerst stonden zijn vervangen voor betonskeletflats.” Nu staat
het Europaplein weer een nieuwe verandering te wachten, een aanpassing aan
de nieuwe tijd waarin dingen snel moeten. Met name de doorstroming moet
verbeteren, want het verkeer staat altijd vast volgens de gemeente. Edwin: “De
gemeente heeft de ambitie dat je je gemiddeld met 25 km per uur over de ring
van Leeuwarden moet kunnen bewegen. Daarom moet het een turborotonde
worden.”De bewoners kwamen daar destijds wonen omdat alles nieuw was: de

keukens hadden ijskastjes en er waren telefoons waar je mee naar beneden kon
bellen. Dingen die men nog nooit had gezien, maar die voor hen beschikbaar
waren. Die mensen willen nu niet meer vernieuwen en gaan allemaal in protest.
Edwin: “Het is wel mooi hoe die twee tijden bijna haaks op elkaar staan.”
Edwin wil graag de bewoners betrekken bij het maken van de kaart, maar het
blijkt lastig om met hen in contact te komen. De flats zijn erg ontoegankelijk.
Edwin probeert verschillende dingen. Eerst maakt hij een uitgebreide flyer
die hij in tachtig brievenbus verspreid. Hij geeft mensen de gelegenheid om
hem te bereiken. Er zijn twee mensen die reageren op de flyer. Daarna weet
hij wat nummers te traceren en gaat hij mensen bellen. Inmiddels heeft hij
van zes mensen respons. Zijn volgende is een goedkope flyer met een Google
enquête die mensen online in kunnen vullen. Uiteindelijk geven tien mensen
respons. Edwin denkt dat mensen afhaken, omdat de vragen best persoonlijk
zijn. Edwin wil graag weten waar de mensen vandaan komen en wat de reden
is dat ze verhuisd zijn. Mensen weten niet goed wat er met die informatie gaat
gebeuren. Het geven van workshops blijkt ook geen handige optie, want veel
bewoners zijn rond de 80/85 jaar oud en zijn niet in staat om zelfstandig te
reizen. De mensen die meedoen komen met prachtige verhalen en nodigen
Edwin uit in hun huis, waardoor hij vanuit hun woonplek een blik kan werpen op het Europaplein. Edwin:“Ik snap best dat mensen daar destijds zijn
gaan wonen. Het Europaplein wordt mooier als je het beter leert kennen.” Hij

geen anderen tekort mee”. Op de kaart kan de lezer vinden wanneer mensen
geboren zijn, waarom ze er zijn komen wonen, waar hun ouders vandaan komen, waar hun kinderen zijn geboren en waar ze graag naartoe willen op reis.
Martijn van Bachum
Rust – Weidsheid in de stad
Martijn van Bachum studeerde aan de Kunstacademie van Rotterdam en
volgt nu een Master Interactive Media en Environments aan het Frank Mohr
Instituut in Groningen. Hij is zowel grafisch ontwerper als ontwikkelaar van
websites en installaties.

laat ze op een groot vel een tijdlijn invullen, zodat hij een beeld krijgt van de
levensloop van de bewoners.
Edwin vond het echt te gek om met mensen samen te kunnen werken:
“Grafisch ontwerper is toch wel een vrij solitair vak. En dan moet je iets met
een groep mensen gaan doen. Dat vond ik wel een uitdaging. Je weet van te
voren niet wat voor groep mensen dat zal zijn.” Edwin komt er achter dat het
veel tijd kost om mensen er bij te betrekken en dat dit soms met frustraties
gepaard gaat, maar “het heeft wel leuke dingen opgeleverd”. Er zaten hele
mooie reacties tussen van mensen. Helaas kan Edwin niet alle informatie die
hij krijgt verwerken in de kaart. Hij gaat op zoek naar de generieke informatie, waardoor hij mensen aan elkaar kan verbinden.
De uiteindelijke kaart geeft het versnipperde beeld weer van het Europaplein.
Het zijn 24 foto’s die vanuit het midden van het plein zijn gemaakt. Edwin:
“Het vormt een soort wereldbol, een klein universum”. De bewoners mogen
een boodschap achterlaten voor Leeuwarden, Europa of de wereld. Sommige
uitspraken gaan over het Europaplein, zoals: “Het Europaplein moet zo blijven als het is” en anderen zijn algemener, zoals “Wees jezelf, maar doe daar

Friesland staat volgens Martijn bekend om zijn weidsheid, natuur en rust. Hij
vraagt zich af of deze kenmerken ook terug te zien zijn in de stad Leeuwarden.
Hoe ervaren de bewoners van Leeuwarden de weidsheid, natuur en rust in
Leeuwarden? Martijn wil graag zoveel mogelijk reacties en gebruikt daarom
internet als middel om mensen te bereiken. Via de Facebookpagina van
Lwd2018 doet hij een oproep om een online enquête in te vullen. Hierbij vraagt
hij mensen om een plek op de kaart van Leeuwarden aan te wijzen op de kaart
die zij als ‘rustig’ of ‘druk’ ervaren. In de eerste drie dagen krijgt hij al veertig
reacties. Daarna komt er niet veel respons meer, maar dat is volgens Martijn
niet verrassend als je Facebook als communicatiemiddel inzet. Hij is erg blij
met de vele reacties: “Ik vind het zo onvoorstelbaar dat er zoveel op afkomt
en dat de mensen allemaal een verhaal gaan schrijven. Sommige hebben echt
levensverhalen vertelt in combinatie met de plek ”.
Martijn vraagt de mensen een label te geven aan de plek en in maximaal 100
woorden een beschrijving te geven van deze plek. Opvallend is dat iedereen
een rustige plek uitkiest om aan te wijzen en dat er geen drukke punten worden gekozen. Op de kaart is te zien dat veel mensen kiezen voor het centrum
en daar een groene omgeving opzoeken, zoals De Prinsentuin of het Rengerspark. Martijn: “Mensen willen graag groen om zich heen, maar wel makkelijk
overal naar toe kunnen.” Ook buiten Leeuwarden wordt de natuur opgezocht,
in bijvoorbeeld De Kleine Wielen.
Daarnaast heeft Martijn zelf objectieve metingen gedaan van de verschillende
locaties die de mensen opgegeven hebben. Fietsend door de stad heeft Martijn
op iedere locatie een foto gemaakt en het aantal decibel, bomen, mensen en
auto’s geteld, binnen een minuut en in 30 meter omtrek van de plek, op een
doordeweekse dag tussen 11. 00 en 16.00 uur. In de Prinsentuin is het bijvoorbeeld wel groen, maar niet stil. Je hoort daar altijd de auto’s. Voor Martijn is
het een echte ontdekkingstocht. Hij leert allemaal nieuwe groene plekken
kennen in Leeuwarden.

Presentatie op de Uitmarkt
Tijdens de Uitmarkt op zondag 1 september presenteren de ontwerpers hun
subjectieve kaarten aan het publiek. De kaarten zijn samen met de Subjectieve
Atlas van Fryslân te koop en de vormgevers geven toelichting bij hun kaart.
Fogelina en Nynke-Rixt hebben een zwarte kubus laten maken met een kijkgat waardoor je de sterrenhemel kunt zien. Zij stellen de vraag: “Hoe grote
lichtvervuiler ben jij?” Het publiek kan kiezen uit drie boortjes, waarmee
ze aan de achterkant een gaatje in de doos kunnen boren. Hierdoor wordt de
sterrenhemel steeds voller. Martijn ontmoet op deze dag voor het eerst een
van de respondenten van zijn kaart: Lidewij Pietersma. Zij is nummer 5 op
de kaart en koos voor “Een mooie plek aan de rand van de stad, met prachtig
uitzicht over de landerijen bij de molen, maar precies aan de andere kant van
dit eilandje het uitzicht over de drukte van komen en gaan van bootjes en de
wijk Aldlân. Fantastische plek!” Bij Fokke mogen de bezoekers een bekertje
water in de bak gooien waar zijn kaart in ligt. Hij hoopt dat de bak aan het
eind van de dag overloopt, net als Leeuwarden op zijn ‘natte’ kaart. Het water
uit de vijver zit alleen vol met kroos, waardoor de kaart in de bak eigenlijk niet
meer te zien is. Edwin en Marleen hebben geen activiteiten voor de bezoekers,
maar krijgen genoeg belangstelling voor hun kaart. Edwin moest zelfs een
nieuwe kaart in zijn bak leggen, omdat iemand dacht dat je deze kaart zo mee
mocht nemen!

Colofon
tekst CultuurBureau Rozemarijn Strubbe
foto’s Rozemarijn Strubbe, Annelys de Vet,
Carlien Schouwman en Jildou Tjoelker
artistieke leiding Bureau DeVet, Annelys de Vet,
Moniek Driesse en David Ortiz Brussel
ontwerpers - auteurs Marleen Andela,
Martijn van Bachum, Edwin de Boer, Fogelina Cuperus,
Fokke Draaijer, Nynke-Rixt Jukema
projectleiding Lwd2018 Metsje Gerlsma
en Jildou Tjoelker
keunstwurk Roelof Kosterr
ontwerp en opmaak BW H ontwerpers

uitgever en copyright 2013

De Reis2018 is een community art project van Lwd2018. In 2011 is
De Reis begonnen in een aantal dorpen in Fryslân. De Reis 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 Reis de toekomst
te verbeelden. Eerdere Reisprojecten werden uitgevoerd in Het
Bildt, Jistrum, Ritsumasyl, Noordwolde, Smalle Ee, Haskerdiken,
op de Slachtedyk, in Nijlân, met voetbalclubs in Leeuwarden en
Kunstkade i.s.m. en een aantal basisscholen in Leeuwarden en
omliggende dorpen.

Stichting Kulturele Haadstêd
De Reis werkt samen met Keunstwurk, Doarpswurk
en Tresoar
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