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Achtergrond
In de nieuwe cultuurnota ‘Cultuur in de kern 

2022-2025’ is de ambitie geformuleerd een 

structureel beleid te ontwikkelen ten aanzien 

van kunst in de openbare ruimte voor de 

gemeente Noordwijk. In het kader daarvan 

heeft de gemeente opdracht gegeven een 

meerjarenplan te formuleren voor beeldende 

kunst in de openbare ruimte van Noordwijk 

met de nadruk op het toevoegen van nieuwe, 

professionele hedendaagse kunst met een 

internationale uitstraling. Dit heeft geleid 

tot een masterplan BKOR Noordwijk- ‘Meer 

dan de som der delen’ bestaand uit twee 

programmalijnen. Programmalijn 1. gaat over de 

ontwikkeling van beleid rond de al aanwezige 

permanente kunst van de gemeente Noordwijk 

en programmalijn 2. betreft het toevoegen van 

nieuwe kunst in de vorm van een biënnale. 

Biënnale Noordwijk 2023
De biënnale betreft een tweejaarlijkse 

kunstmanifestatie, ofwel tentoonstelling met 

kunst in de openbare ruimte voor de gehele 

gemeente Noordwijk. Deze twee jaarlijkse 

buitententoonstelling is een goede manier om 

aan de gemeente Noordwijk een boost te geven 

op het gebied van kunst en cultuur en om 

inwoners en bezoekers te trekken. De biënnale 

zou volgens het masterplan aan de volgende 

wensen tegemoet moeten komen: 

Het realiseren van een kwalitatief 

hoogwaardige biënnale dat Noordwijk op 

de kaart zet. Inwoners en bezoekers op een 

nieuwe manier laten kijken naar Noordwijk, 

haar landschap en kernen. Het vanuit de 

beeldende kunst in de openbare ruimte 

bijdragen aan de actualiteit met betrekking tot 

duurzaamheid, klimaat en verandering in het 

landschap. Het uitnodigen van jonge en meer 

bekende kunstenaars uit binnen- en buitenland  

om werk te maken voor een specifieke 

Inleiding
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locatie en zich daarbij te verhouden tot het 

landschap en iconische plekken in de vorm 

van een biënnale. Het organiseren van (rand)

programmering en site-events voor lokale kunst 

waarin aandacht is voor de lokale kunstenaars.

•  De biënnale verbindt de vier dorpskernen van 

de gemeente Noordwijk. De kunstwerken 

zijn kwalitatief van hoog niveau en 

onderscheidend en verrassend

• De biënnale toont werk van gearriveerde en 

beginnende kunstenaars

• De biënnale toont nieuwe kunstwerken in 

de vorm van kunstopdrachten afgewisseld 

door bestaande kunstwerken in bruikleen van 

verzamelaars, musea etc.

• De kunstwerken zijn van nationale als 

internationale kunstenaars

• De kunstwerken nodigen uit op een andere 

manier de omgeving te beleven 

• De route van de biënnale volgt een logisch 

(fiets) parcours 

Voor de realisering van programmalijn 2. 

(de organisatie van een biënnale) heeft de 

gemeente twee externe adviseurs, Pam Vis-

Feijtes en Sandrine van Noort, opdracht 

gegeven een inhoudelijk plan te ontwikkelen 

voor de realisatie van een biënnale voor de 

gemeente Noordwijk in 2023 met de wens om 

deze tweejaarlijks te herhalen. 

Artistiek inhoudelijk plan biënnale
Om te komen tot een biënnale zijn de volgende 

onderwerpen in dit plan uitgewerkt:

1. Concept, inhoudelijke uitgangspunten van  

de biënnale in 2023 

- Rites de Passages 

- Uitgangspunten ter inspiratie kunstenaars 

- Het herstellend vermogen van het landschap;  

  nieuwe vergezichten voor de toekomst 

- Het herstellend vermogen van de mens; spelen,  

  mijmeren en onthaasten 

- Het landschap van de gemeente Noordwijk als  

  bron van inspiratie 

2. Locaties kunstwerken-de route van de 

biënnale 

3. Selectie kunstenaars en kunstopdrachten

4. Landart met een verbinding tussen vier 

dorpskernen 

5. Begroting

Inleiding
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Concept: 
inhoudelijke uitgangspunten

Hoofdstuk I 

Het concept is het inhoudelijk uitgangspunt van de tentoonstelling. 
Het concept dient als kader voor de selectie van kunstenaars en voor 
de formulering van nieuwe kunstopdrachten. Het concept is ook het 
‘uithangbord’ van de tentoonstelling en daarmee bepalend voor de 
marketing en identiteit van de biënnale.
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Rites de Passages
Route van vervoering en bezinning

Kunstwerken vertellen verhalen, roepen 

verwondering op en laten ons anders of 

opnieuw kijken. Kunst voorziet, juist in tijden 

van crisis en daarna, in de behoefte aan 

wonderen, aan troost en nieuwe vooruitzichten. 

De biënnale van Noordwijk zal een route van 

verwondering worden, een pleisterplaats voor 

de ziel. De route voert langs kunstwerken die 

het landschap bevragen, die plekken markeren 

en het landschap daarmee tot leven brengen. 

De kunstwerken zullen vragen oproepen, ons 

aan het denken zetten, maar ons ook laten 

genieten en ons in vervoering brengen. De 

biënnale van Noordwijk zal worden ervaren als 

een rites de passages. De rites de passages voert 

langs verschillende kunstwerken die enerzijds 

actuele maatschappelijke ontwikkelingen 

(zoals de gevolgen voor het landschap van de 

opwarming van de aarde; klimaatverandering). 

Anderzijds zijn er ook kunstwerken die de 

natuur sublimeren en die ons als een rustpauze 

laten genieten van schoonheid en ons de 

gelegenheid bieden om te mijmeren en de 

wereld te overdenken. 

Het herstellend vermogen van het 
landschap 
Nieuwe vergezichten voor de toekomst

De klimaatcrisis is een van de grootste problemen 

van deze tijd. De voorspelling is dat binnen 

enkele jaren door de opwarming van de aarde 

de zeespiegel zal stijgen. Het klimaat verandert 

en extreem weer komt steeds vaker voor. 

Wat zijn de gevolgen op langere termijn van 

de opwarming van de aarde en de stijging 

van de zeespiegel? Wat zijn de gevolgen van 

de klimaatverandering voor het specifieke 

landschap, de dieren en het strandleven van 

Noordwijk? Inherent aan organismen is dat 

zij zich zullen aanpassen en wellicht andere 

vormen aannemen om te overleven. 

Hoofdstuk I Concept: inhoudelijke uitgangspunten

Wij vertellen dit verhaal
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Kunstenaars geselecteerd voor deze biënnale 

reflecteren op deze onderwerpen, creëren 

bewustwording en tonen met hun werk 

de urgentie van het onderwerp. Maar ze 

bieden ook nieuwe mogelijkheden, nieuwe 

perspectieven voor de toekomst. Want inherent 

aan de natuur is dat zij zich altijd weer aanpast 

en herstelt om te overleven. De kunstenaars 

worden uitgedaagd hierover na te denken 

en ons te verwonderen en nieuwsgierig te 

maken naar wat misschien komen gaat. De 

kunstenaars creëren op de route nieuwe 

vergezichten, nieuwe mogelijkheden voor 

de toekomst.

Het herstellend vermogen van de mens
Spelen, mijmeren en onthaasten

‘Oorlog en rampen, de mens krabbelt weer 

op’, kopte NRC 30 maart 2022. Kunst helpt 

ons op te krabbelen en geeft veerkracht. 

Omdat kunst in staat is ons te inspireren, te 

raken, een snaar te beroeren. Het is inmiddels 

wetenschappelijk bewezen dat het kijken naar 

kunst stress verlagend werkt. Dit komt doordat 

onze hartslag daalt wanneer we naar kunst 

kijken. Maar kunst kan ook, door de esthetische 

ervaring die hierbij ontstaat (van het Griekse 

aisthèsis = zintuigelijke ervaring én gevoel) 

ons creatief vermogen stimuleren. Dit hebben 

we nodig om onszelf en de samenleving te 

begrijpen en om de mens in alles te blijven 

zien. Maar kunst stimuleert ook speels en 

sociaal gedrag. Wetenschappers ontdekten 

dat door het kijken naar kunst een bepaalde 

hersenzenuw (de ventrale nervus) wordt 

gestimuleerd die zorgt voor speelsheid en 

sociaal gedrag. En kunst kan louterend werken 

omdat ze ons een andere ervaring van tijd 

binnenloodst door de aandacht die het kijken 

naar kunst vraagt. Gelouterd worden betekent 

gereinigd van negatieve gevoelens die ons 

welzijn belemmeren zodat we weer in staat  

zijn om onszelf en de wereld met frisse blik  

te aanschouwen. 

De geselecteerde kunstenaars voor de biënnale 

van Noordwijk laten zich inspireren door de 

Paul Vendel en Sandra de Wolf, 
Echo, Nieuwegein, 2013

Hoofdstuk I Concept: inhoudelijke uitgangspunten
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helende kracht van kunst en het vermogen 

ons door schoonheid en ontroering de wereld 

opnieuw te bezien en tegemoet te treden.  

Het landschap zet aan tot spelen, mijmeren  

en onthaasten. 

Het landschap van de gemeente 
Noordwijk als bron van inspiratie

De gemeente Noordwijk heeft een rijke 

geschiedenis en biedt een kenmerkend 

landschap bekend onder de naam ‘Bollenstreek’. 

Het landschap is het onderscheidende aspect 

van de gemeente Noordwijk en ook de 

verbindende factor tussen de dorpskernen. 

Het buitengebied wordt door de meeste 

mensen ervaren als publieke ruimte. Het 

landschap, de duinen en de bossen, worden niet 

alleen gebruikt door bewoners, maar ook door 

toeristen en biedt een unieke gevoelswaarde. 

Het geeft bezoekers de ruimte en rust en de 

kans om hernieuwde energie op te doen in de 

natuur. ‘Even uitwaaien’ is een veel gehoorde 

uitspraak die niet alleen met ‘vertoeven aan 

strand’ wordt gekoppeld. 

De gemeente Noordwijk heeft een aantal 

markante plekken, geconcentreerd rond 

dorpskernen, langs landgoederen of een 

specifiek gebied in het landschap. Deze zijn met 

fiets- en wandelroutes met elkaar verbonden. 

Het landschap zoals de duinen, de zee, het 

bloembollengebied zijn karakteristiek voor 

de gemeente Noordwijk. Een bekende route 

waarin je nu onder andere beeldende kunst 

ziet, is de Kunst in Duinpad Route. Ook de 

Max Liebermann Route in Noordwijk is als 

voorbeeld van een mooi (twaalf kilometer lang) 

parcours dat voert langs de plekken waar deze 

beroemde impressionist aan het begin van de 

vorige eeuw geschilderd heeft.

Hoofdstuk I Concept: inhoudelijke uitgangspunten

Joshua Wechsler, Cloud, Aluminium, Sculpturpark 
Ennetbürgen, Zwitserland, 2016
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Route van de biënnale
 

Hoofdstuk II 

Verbinding tussen de dorpskernen 
Sinds 2019 bestaat Noordwijk uit vier kernen, elk met een eigen 
karakter: Noordwijk aan zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en  
De Zilk. De huidige identiteit van gemeente Noordwijk heeft zich 
door de eeuwen heen gevormd. De dorpen worden omringd 
door verschillende, bijzondere landschappen. De combinatie van 
bloembollenteelt, natuur, zee, strand, duinen en landgoederen maken 
de gemeente Noordwijk onderscheidend. De landschappelijke waarden 
met een nog steeds zichtbare geologische structuur zijn uniek. Enkele 
grote landgoederen zoals Offem, Calorama, Goohorst, Leeuwenhorst 
en Dyckenburch behoren tot de rijke cultuurhistorie van Noordwijk.

9
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Om deze vier kernen te verbinden door middel van een kunstroute is 

gekeken naar aansprekende punten (landschappelijk of cultuurhistorisch) 

tussen deze kernen. Praktisch uitgangspunt is dat de route gemakkelijk 

vindbaar en bereikbaar is (met fiets en lopend), voldoende ruimte biedt 

voor toestroom van publiek (toegankelijk) en interessant is qua locatie 

(landschap of historische plek) zodat de route een totaalervaring wordt 

waarin kunst, landschap en historie gezamenlijk tot de verbeelding spreken.

Hoofdstuk II Route van de biënnale 
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Selectie kunstenaars 
Hoofdstuk III 

Doel van de biënnale is het specifieke landschap van Noordwijk 
zichtbaar en voelbaar te maken in de context van actuele 
maatschappelijke vraagstukken. De biënnale is bedoeld voor een 
breed publiek dat op een laagdrempelige manier met kunst in contact 
wordt gebracht. De kunstwerken kunnen vragen oproepen, discussie 
op gang brengen maar bieden ook ruimte voor ontspanning en het 
genieten van schoonheid. Langs de route bevinden zich kunstwerken 
die als mijmerplekken de bezoeker op adem brengen en van de natuur 
laten genieten.

11
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Tien kunstenaars krijgen opdracht een nieuw 

werk voor de route van de biënnale te maken 

waarbij de vier dorpskernen van de gemeente 

Noordwijk met elkaar worden verbonden. De 

route verbindt de vier dorpskernen en betreffen 

openbare gebieden, een besloten buitenplaats 

(Landgoed Calorama) en kerktuinen van de 

Witte Kerk (Noordwijkerhout) en de en Oude 

Jeroenskerk (Noordwijk Binnen). De route 

eindigt in de Zilk.

De opdracht luidt een nieuw werk te maken 

waarbij de locatie en het onderwerp van de 

tentoonstelling (zelf herstellend vermogen 

van mens en natuur) zich in de werken 

weerspiegelen.

De kunstwerken die voor de biënnale worden 

gemaakt, zijn tijdelijk. Dit betekent dat 

kunstwerken voor de maximale duur van vijf 

maanden bestand moeten zijn tegen de invloeden 

van klimaat (regen, wind etc.) en zoveel mogelijk 

hufterproof gezien de openbare ruimte waarin 

ze getoond worden. In de besloten, meer 

beschermde buitenplaatsen kunnen kunstwerken 

worden getoond van meer kwetsbare materialen 

zoals keramiek en glas. Dit omdat een bezoek aan 

deze besloten buitenplaatsen onder begeleiding 

plaatsvindt en er dus toezicht op deze werken is. 

De kunstwerken in de openbare ruimte in 

het bos van landgoed Klein Leeuwenhorst en 

landgoed Nieuw Leeuwenhorst bevinden zich in 

openbaar toegankelijk gebied en zullen zoveel 

mogelijk bestand zijn tegen vandalisme.

Kunstwerken voor deze biënnale worden zoveel 

mogelijk in opdracht gemaakt. Dat betekent 

dat de route bestaat uit nieuw werk, speciaal 

voor een locatie gemaakt. De kunstenaars 

onderzoeken de betekenis van de betreffende 

plek en geven deze binnen het thema van 

de tentoonstelling nieuwe betekenis. Dit 

creëert een veelzijdige route waarbij meerdere 

perspectieven op het landschap van Noordwijk 

en vergezichten voor de toekomst worden 

Tien nieuwe kunstwerken 
op de route 

Hoofdstuk III Selectie kunstenaars 
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gegeven. De veelzijdigheid zit niet alleen in 

de verbeelding van het onderwerp van de 

tentoonstelling maar ook in het divers gebruik 

van materialen. Het uitgangspunt van de 

openluchttentoonstelling is dat de kunstwerken 

een nieuwe ervaring bieden, een nieuwe kijk op 

de omgeving en de beleving van de natuur.

 

Kunstwerken in bruikleen
Voor de biënnale worden ook kunstwerken 

in bruikleen gevraagd die passen bij het 

thema van de tentoonstelling. Te denken 

valt aan kunstwerken uit de collectie van 

privéverzamelaars, bedrijfscollecties, musea  

en kunstenaars.

Landart 
Met één groot landart kunstwerk zullen de 

vier dorpskernen visueel met elkaar worden 

verbonden. Landart kunstenaar Gerard ten 

Broek is gevraagd om een schetsontwerp te 

maken voor een kunstwerk in het landschap 

van de Gemeente Noordwijk. 

Performances en randprogramma
Performances in de vorm van livemuziek, 

theater of dans, geven de biënnale een 

dynamisch karakter, zorgen voor verbinding 

met lokale initiatieven en geven de mogelijkheid 

bezoekers te betrekken. Het is daarmee een 

goede manier om de biënnale bij het publiek 

onder de aandacht te brengen en zorgt voor 

draagvlak in de gemeente Noordwijk. 

De performances hebben een relatie met het 

onderwerp van de biënnale en geven een extra 

dimensie aan de kunstroute. Te denken valt 

aan een doorlopend performance programma 

in het weekend op verschillende locaties. Het 

Koetshuis van landgoed Calorama leent zich 

bijvoorbeeld goed voor performances. Bezoekers 

kunnen gelijk een kijkje nemen in de prachtige 

historische tuinen van deze landgoederen. 

Hoofdstuk III Selectie kunstenaars 
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Route, locaties en kunstenaars 
Hoofdstuk IV 14



15

De route begint bij het historische centrum van Noordwijk-Binnen 

op het plein voor het Gemeentehuis en vervolgt haar route naar de 

Oude Jeroenskerk. Vervolgens vervolgt de route via de Voorstraat en 

Gooweg tot de locatie Nieuw Leeuwenhorst om verder te gaan richting 

het centrum van Noordwijkerhout om vervolgens te eindigen in de 

Zilk als laatste dorpskern. De Gooweg is de verbindingsweg tussen 

Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk en betreft een doorgaande weg 

en wordt omringd door landgoed & historische gebouwen. Deze route 

is zowel lopend als per fiets of auto goed bereikbaar, biedt voldoende 

parkeergelegenheid en maakt het om die redenen zeer geschikt voor een 

route met kunstwerken en installaties. Noordwijkerhout wordt bij de route 

betrokken met een kunstopdracht voor de tuin rondom de Witte Kerk in 

het oude centrum. En de Zilk wordt betrokken met een kunstopdracht voor 

de Heilige Hart van Jezus Kerk. Een groot Landart kunstwerk zal de vier 

dorpskernen uiteindelijk visueel met elkaar verbinden.3

5

6

1 2 3

4 5

6

Oude Jeroenskerk Oude Raadshuis Landgoed Calorama

Landgoed Klein Leeuwenhorst Landgoed Nieuw Leeuwenhorst

De Witte Kerk

2 1

Hoofdstuk IV Route, locaties en kunstenaars 

4

7

7

De Heilige Hart van Jezus Kerk
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Locatie 1 - Gemeentehuis/Het Raadhuis, plein.

Locatie 1

GEMEENTEHUIS/HET RAADHUIS 

Voorstraat 42, Noordwijk Binnen

Historische achtergrond: 

Het Oude Raadhuis is gebouwd in 1887 in  

Neo- Renaissance stijl naar ontwerp van  

architect Nicolaas Molenaar.

Kunstenaars

Paul Vendel & Sandra de Wolf

Kunstenaarsduo Paul Vendel en Sandra de 

Wolf zijn geselecteerd voor het maken van 

een installatie op het centrale plein voor het 

Gemeentehuis. Dit plein vormt het hart van 

het centrum van Noordwijk Binnen. Het is 

een zichtbare plek waar een monumentaal 

kunstwerk tot de verbeelding zal spreken.

1

Hoofdstuk IV Route, locaties en kunstenaars 

Locaties op de route geschikt voor kunstopdrachten en/of bruiklenen
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2

Locatie 2 - Oude Jeroenskerk, natuurtuin

Locatie 2

OUDE JEROENSKERK

Noordwijk-Binnen

Historische achtergrond: 

De Oude Jeroenskerk (1303) is een Gotische kruiskerk in de historische kern 

van Noordwijk-Binnen. De kerk is genoemd naar de martelaar Jeroen, die 

door de Noormannen in 856 werd onthoofd, omdat hij zijn geloof niet wilde 

afvallen. In 980 bouwde men een Romaanse kapel ter ere van Jeroen. Deze 

kapel werd een bedevaartsoord. In 1303 bouwde men op de plek van deze 

kapel een grote stenen kerk: De middeleeuwse, Gotische St. Jeroenskerk.

Kunstenaar

Müge Yilmaz 

De omheinde aangelegde natuurtuin rond de Oude Jeroenskerk is zeer 

geschikt voor de plaatsing van een tijdelijk kunstwerk. Evenals het Wim 

Dielemanpad langs de kerk is bijzonder als (kunst)locatie. Kunstenaar 

Müge Yilmaz is geselecteerd om een installatie te presenteren in de 

kerktuin. Het betreft het werk 'Goddess Theory' (2021-2022) dat zij eerder 

voor een tentoonstelling voor Museum Arnhem maakte. Voor de biënnale 

zal dit werk in bruikleen worden verkregen.

Hoofdstuk IV Route, locaties en kunstenaars 
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3

Locatie 3 - Koetshuis Calorama

Locatie 3

LANDGOED CALORAMA 

Gooweg 21, Noordwijk Binnen

Historische achtergrond: 

De buitenplaats Calorama is ontstaan uit een 

18e eeuwse kruiden- en bloemenkwekerij. Het 

hoofdgebouw, Huize Calorama, heeft de status  

van rijksmonument en ligt binnen een historische 

tuin en park.

Het koetshuis op landgoed Calorama

Het koetshuis op landgoed Calorama zal dienen 

als informatiecentrum en tentoonstellingsruimte 

voor presentatie van video’s over het onderwerp 

van de biënnale. Buiten het koetshuis in de 

tuin rondom wordt werk gepresenteerd van 

kunstenaar Marieke Bolhuis. 

Videokunstenaars:

Cristina Lucas, Melanie Bonajo, Margit Lukacs 

en Persijn Broersen, e.a.

Hoofdstuk IV Route, locaties en kunstenaars 
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Locatie 4 - Landgoed Klein Leeuwenhorst

Locatie 4

BOS LANDGOED KLEIN LEEUWENHORST

Gooweg 45, Noordwijk

Historische achtergrond:

Het huis ‘Klein Leeuwenhorst’ werd in 1858 gebouwd. Tot het landgoed 

behoren verschillende historische huizen, boerderijen, weilanden en bos en 

telt in totaal 100 hectaren grond. De lanen maken deel uit van het eeuwenoud 

wegenpatroon op een oude strandwal.

Dit bos, dat vanwege de begroeiing en inrichting een sprookjesachtig 

karakter heeft, is geschikt voor kunstwerken met een sferisch karakter. 

Op deze locatie zal werk worden getoond van Lisa van Casand, Esther 

Bruggink en Esther Jiskoot. 

4

Hoofdstuk IV Route, locaties en kunstenaars 
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Locatie 5 - Bos Nieuw Leeuwenhorst

Locatie 5

BOS NIEUW LEEUWENHORST

Tussen Gooweg en Westeinde Noordwijkerhout

Historische achtergrond:

Op het gebied Nieuw Leeuwenhorst lag ‘Huize 

Leeuwenhorst’, gebouwd in 1880. Het landgoed zelf 

werd in 1884 gesticht en ligt in Noordwijkerhout 

direct naast de bollenvelden. Het landgoed kent 

zowel een bos als een landschapspark en wordt bij 

de entree aan de Gooweg gemarkeerd door het nog 

bestaande koetshuis.

Bij de ingang van het bos Nieuw Leeuwenhorst 

met zicht op het koetshuis verrijst een 

kunstwerk van Henk Visch. Dit beeld van een 

denkende figuur refereert aan het overdenken, 

het stilstaan bij de huidige ontwikkelingen en 

nodigt uit tot het verkennen van het bos met 

kunstwerken.

Open veld in het bos Nieuw Leeuwenhorst

Op een open, weids veld in het bos zal 

kunstenaar Will Beckers een installatie maken 

die bestaat uit een tweetal grote sculpturen.

Leeuwenhorst eiland

Josua Wechsler wil een installatie maken op 

een eiland in het bos omringd door varens. 

Het werk dat hij voor de biënnale zal maken is 

geïnspireerd op varens. 

Bos Nieuw Leeuwenhorst 

Marjan Laaper zal een kunstwerk maken voor 

de bunkers bij de uitgang van het bos.

Vijver

De vijver verbindt de route. Voor deze locatie is 

de wens om een kunstenaar uit te nodigen voor 

het maken van een van een sculptuur.

5

Hoofdstuk IV Route, locaties en kunstenaars 
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Locatie 6

DE WITTE KERK (WITTE KERKJE)

Dorpsstraat 7, Noordwijkerhout

Historische achtergrond:

De Witte Kerk is zeer kenmerkend voor de dorpskern van Noordwijkerhout. 

Deze aan Petrus en Paulus gewijde kerk werd verwoest tijdens de Tachtigjarige 

oorlog en pas na 1618 herbouwd. Het halfronde stenen muurtje aan de zijkant 

van de kerk verraadt nog de omvang van het vroegere romaanse koor. De Witte 

Kerk bestaat grofweg uit 3 delen; de toren, het schip en het koor.

In de kerktuin zal Merijn Bolink een nieuw werk maken. 

6

Locatie 6 - Kerktuin bij De Witte Kerk (Witte Kerkje)

Hoofdstuk IV Route, locaties en kunstenaars 
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Locatie 7

DE HEILIGE HART VAN JEZUS KERK

Beeklaan 13, De Zilk

Historische achtergrond: 

De rooms-katholieke Heilig Hart van Jezuskerk, 

gebouwd in 1919-1920, ligt langs een doorgaande 

weg met aan de overzijde weids uitzicht over 

bollenvelden. De kerk is een belangrijke plek 

binnen de gemeenschap en bepalend voor de Zilk.

In deze kerk zal Lynne Leegte een kunstwerk 

maken. 

Locatie 7 - De Heilige Hart van Jezus Kerk

7

Hoofdstuk IV Route, locaties en kunstenaars 
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Land-art
Hoofdstuk V 23
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Gerard ten Broek
Verbinding vier dorpskernen

Voor het verbinden van de vier dorpskernen 

is Land-art kunstenaar Gerard ten Broek 

uitgenodigd een kunstwerk voor het 

landschap van de gemeente Noordwijk te 

maken. Het Land-art project zal als een 

participatiekunstwerk worden gerealiseerd. 

Inwoners van de Gemeente Noordwijk 

of bezoekers kunnen bijdragen aan de 

totstandkoming van het werk. Het kunstwerk 

als landmark wordt een van de beeldbepalende 

kunstwerken van de biënnale. 

Hoofdstuk V Land-art

Gerard ten Broek



25

Periode (seizoen) 
biënnale Noordwijk

Hoofdstuk VI 25
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Noordwijk is van oudsher een toeristisch-

recreatieve badplaats. Strand, boulevards, 

duinen en evenementen (zoals de beide 

bloemencorso’s in april/mei en augustus) 

trekken jaarlijks vele dag- en verblijfstoeristen 

naar Noordwijk. In tegenstelling tot tientallen 

jaren geleden bezoekt men nu niet alleen in de 

zomerperiode het strand, maar is het seizoen 

verlengd tot de periode vanaf het voorjaar tot 

in het late najaar. In het voorjaar floreren de 

bollenvelden, opent het Keukenhof en vindt het 

bloemencorso plaats. Ook het congres toerisme 

is van groot belang voor Noordwijk, omdat 

het doordeweeks zorgt voor een hoge(re) 

bezettingsgraad van hotels.

Met een biënnale startend in het voorjaar, 

doorlopend tot het begin van de zomer, 

draagt het evenement bij aan het verlengde 

toeristische seizoen met een verbreed 

aanbod voor recreatie -op cultureel vlak- in 

de Gemeente Noordwijk. Om een sfeervolle, 

energieke en inspirerende ervaring te bieden 

is het belangrijk de natuur op haar best 

te presenteren, zodat de kunstroute een 

onthaastende en inspirerende ‘beleefroute’ 

wordt. Op 21 maart doet de lente haar entrée. 

De natuur maakt een frisse start en bereidt 

zich voor op een levendig seizoen vol bloemen, 

strandleven en groene natuur. 

Gedurende 5 maanden van 
21 maart t/m 21 augustus 
2023 

Hoofdstuk VI Periode (seizoen) biënnale Noordwijk
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Planning uitvoering
Hoofdstuk VII

De biënnale van de gemeente Noordwijk is te zien in de lente en de 
zomer van 2023 gedurende vijf maanden.

27
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Looptijd organisatie biënnale 

Opstartfase t/m juli 2022

• Ontwikkelen artistiek conceptplan -medio 

april (inmiddels akkoord bevonden door 

de Gemeente Noordwijk, stichting en de 

klankbordgroep).

• Optuigen van de Stichting biënnale Noordwijk 

(voor fondsenwerving)

• Het inrichten van de organisatie met op 

financieel, zakelijk en organisatorisch 

vlak met oog op voor het aanvragen van 

fondsen, vergunningen, communicatie en 

marketingplannen voor de organisatie van de 

biënnale Noordwijk 2023. 

• Research deelnemende kunstenaars voor 

opdrachten en bruiklenen

Contentfase september-november 2022

• Selecteren en uitnodigen kunstenaars voor 

kunstopdrachten

• Huisstijl en marketingplan ontwikkelen

• Start fondsaanvragen

• Selecteren kunstwerken in bruikleen

• Vaststellen definitieve locaties route biënnale 

• Per locatie beoogde kunstenaar voorstellen 

(koppelen locatie aan kunstenaar)

• Presentatie ontwerpen door kunstenaars

• Technische vereisten voor plaatsing 

kunstwerken voorbereiden 

• Vergunningsaanvragen voorbereiden

• Participatie en performance programma 

uitwerken 

Uitvoeringsfase kunstopdrachten december 

2022-februari 2023

De periode van de opbouwfase van de kunst- 

werken is afhankelijk van de mogelijkheden 

vanwege het broedseizoen. Duur van opbouw 

kunstwerken: ongeveer drie weken. Voor de 

opening van de biënnale op 21 maart zullen de 

kunstenaars begin maart opbouwen.

Hoofdstuk VII Planning uitvoering
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Kunstenaars en locaties
Hoofdstuk VIII 29
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Esther Bruggink
(Groningen, 1971)

Website: www.estherbruggink.nl/

CV: www.estherbruggink.nl/?textmenu=menu1/

Hoofdstuk VIII Kunstenaars en locaties

Esther Bruggink, Rusalka, polyesterfilm, borduurzijde, metaal, glas, 140 x 70 x 80 cm, 2006

4 Klein Leeuwenhorst 

http://www.estherbruggink.nl
http://www.estherbruggink.nl/?textmenu=menu1
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Esther Jiskoot
(Breda, 1963)

Website: www.estherjiskoot.com/

CV: www.estherjiskoot.com/indexhibit/

Hoofdstuk VIII Kunstenaars en locaties

Esther Jiskoor, Memblua, keramiek, glas, glaskralen, nylondraad, h198 x b50 cm, 2022

4 Klein Leeuwenhorst 

https://www.estherjiskoot.com/indexhibit/index.php/project/
http://www.estherjiskoot.com/indexhibit/
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Gerard ten Broek
(Den Haag, 1955)

Website: www.beachlandart.com

About: www.beachlandart.com/?page_id=867

Hoofdstuk VIII Kunstenaars en locaties

Gerard ten Broek, Landart project, Kijkduin, 2022

• Verbinding vier dorpskernen (locatie in onderzoek)

https://beachlandart.com/
http://www.beachlandart.com/?page_id=867
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Henk Visch 
(Eindhoven, 1950)

Website: www.henkvisch.nl/

CV: www.henkvisch.nl/category/biography/

Hoofdstuk VIII Kunstenaars en locaties

Henk Visch, Moeder, brons, 2,80 m hoog x 60 cm breed (in bruikleen)

5  Bos Nieuw Leeuwenhorst

http://www.henkvisch.nl/
http://www.henkvisch.nl/category/biography/
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Josua Wechsler 
(Zwitserland, St Gallen, 1986)

Website: www.josuawechsler.com/

Hoofdstuk VIII Kunstenaars en locaties

Josua Wechsler, I am the mountain, hout, staal, cement, 2018

5  Bos Nieuw Leeuwenhorst

http://www.henkvisch.nl/
http://www.josuawechsler.com
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Lisa van Casand
(Den Haag, 1990)

Website: www.lisavancasand.nl/

CV: www.lisavancasand.nl/CV/

Hoofdstuk VIII Kunstenaars en locaties

Lisa van Casand, 2022

4 Bos Klein Leeuwenhorst 

http://www.henkvisch.nl/
https://lisavancasand.nl/
https://lisavancasand.nl/CV
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Marieke Bolhuis
(Hilversum, 1962)

Website: www.mariekebolhuis.com/site/

CV: www.mariekebolhuis.com/site/biography/

Hoofdstuk VIII Kunstenaars en locaties

Marieke Bolhuis, Sisters, H 2,5 m, 2021, Lustwarrande Tilburg 2022

3 Koetshuis, Landgoed Calorama

http://www.henkvisch.nl/
http://www.mariekebolhuis.com/site/
http://www.mariekebolhuis.com/site/biography/
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Marjan Laaper
(Rotterdam, 1971)

Website: www.marjanlaaper.com/

CV: www.marjanlaaper.com/files/information/

Hoofdstuk VIII Kunstenaars en locaties

Marjan Laaper, 'Encounter', video, Soestdijk

5  Bos Nieuw Leeuwenhorst

http://www.henkvisch.nl/
http://www.marjanlaaper.com
http://www.marjanlaaper.com/files/information.html
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Müge Yilmaz
(Turkije, 1985)

Website: www.mugeyilmaz.com/

Hoofdstuk VIII Kunstenaars en locaties

Müge Yilmaz, onderdeel installatie Goddess Theory, Museum Arnhem (2022) 

1 Kerktuin Oude Jeroenskerk

http://www.henkvisch.nl/
https://www.mugeyilmaz.com/
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Paul Vendel 
(Haarlem, 1964) 
en Sandra de Wolf
(Leiden, 1966)

Website: www.vendelendewolf.nl/

CV: www.vendelendewolf.nl/cv.shtml

Hoofdstuk VIII Kunstenaars en locaties

Paul Vendel en Sandra de Wolf, Whole hole, Light Festival, Amsterdam 2021 en 2017
Copyright Janus van den Eijnden

2 Plein Oude Raadhuis

http://www.henkvisch.nl/
http://www.vendelendewolf.nl/news.shtml
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Will Beckers
(NL, 1967)

Website: www.willbeckers.com/

CV: www.willbeckers.com/bio/

Hoofdstuk VIII Kunstenaars en locaties

Will Beckers, Mysteries van de Helperzoom, Groningen, 2019

• Verbinding vier dorpskernen (locatie in onderzoek)

https://www.willbeckers.com/
https://www.willbeckers.com/bio
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Merijn Bolink
(Amsterdam, 1967)

Website: www.merijnbolink.nl/

CV: www.merijnbolink.nl/bio/

Hoofdstuk VIII Kunstenaars en locaties

Merijn Bolink, Scenes from the Post Anthropocene II, 100 x 45 x 120 cm (gepatineerd brons), 2021-2022

6  Kerktuin De Witte Kerk

https://www.willbeckers.com/
http://www.merijnbolink.nl/
http://merijnbolink.nl/bio/
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Lynne Leegte
(Engeland, Luton, 1965)

Website: www.lynneleegte.com/

CV: www.lynneleegte.com/cv/

Hoofdstuk VIII Kunstenaars en locaties

Lynne Leegte, Flight, bewerkt papier; elke bladzijde is 30x 40 cm, 2012, 
collectie Doopsgezinde Singelkerk Amsterdam

7 Heilige Hart van Jezus Kerk

https://lynneleegte.com/
 http://merijnbolink.nl/bio/
https://lynneleegte.com/cv/
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