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1. Projectdefinitie  
 
Achtergrond  
De initiatiefnemers van Stichting Landoog presenteren u met enthousiasme de plannen voor 
Landoog Beeldenroute 2022: Een tijdelijke fiets- en wandelbeeldenroute in het landschap nabij de 
Grebbelinie van Renswoude, Veenendaal en Ederveen van 14 mei 2022 t/m 16 oktober 2022.  
 
De beeldenroute heeft als thema Rampjaar 1672, verhaal verbeeld en zal ca 9 km worden, waarbij de 
bezoeker van kunstwerk naar kunstwerk gaat met behulp van een speciaal hiervoor vormgegeven 
routekaart met achtergrondinformatie over de kunstwerken en het gebied (cultuurhistorisch, 
natuur). Er zullen 12 kunstwerken worden geplaatst, uiteraard in overleg met grondeigenaren en 
belanghebbenden. De deelnemende kunstenaars laten zich inspireren door het thema 
Transformatie.  
 
Ons doel is:  

a) Een brug slaan tussen bezoeker, kunst, erfgoed en natuur; 
b) een breed publiek kennis laten maken met de verhalen achter het Rampjaar 1672, de 

prachtige natuur van de Vallei en daarbij ouderen stimuleren weer de buitenlucht in te 
gaan; jongeren kunst laten beleven in het landschap en het publiek de rust en schoonheid 
van de natuur laten ervaren verrijkt met kunst; 

c) tijdens drie weekeinden zal er locatietheater, (onversterkte) muziek, poëzie en dans zijn 
rondom de kunstwerken. Hierdoor kan opnieuw verbinding ontstaan tussen deze 
verschillende kunstvormen en het publiek kan de meerwaarde in de natuur ervan beleven;  

d) zoals in onze oprichtingsakte staat, werken wij waar mogelijk vanuit duurzaamheid, 
bewustwording, verbinding en educatie;  

e) Wij streven hierbij naar de mogelijkheid om sociale minderheidsgroepen te betrekken en 
inclusiviteit te bevorderen;  

f) vanwege de beperking van de Coronaperiode met deze route de beleving van kunst en 
cultuur weer opnieuw op de kaart zetten;  

g) wij beogen de effectiviteit van onze doelstellingen te evalueren door middel van het meten 
van het bezoekersaantal en een korte vragenlijst. 

 
Het belang van de beeldenroute 
De beeldenroute zet (beeldende) kunst en cultuur en een deel van de Vallei op de kaart. We brengen 
verschillende initiatieven met elkaar in contact doordat Stichting Landoog aansluiting zoekt met 
diverse organisaties en kunstvormen zoals onder andere ‘Doortrapgemeente’ en ‘Wandelstad’ in de 
gemeente Veenendaal en Renswoude. De routekaart wordt gratis verstrekt op een aantal 
uitgiftepunten in het gebied, waardoor de route laagdrempelig is en toegankelijk voor alle lagen van 
de bevolking. De beeldenroute zal jong en oud aanspreken en zal veel (nieuwe) bezoekers naar dit 
gebied trekken. Op deze manier kan de fietser of wandelaar zelf ervaren dat het gebied rijk is aan 
historie, natuur en mooie ontwikkelingen. 
 
Coronamaatregelen 
De beeldenroute is een buitenluchtactiviteit die in de lente 2022 van start gaat. Omdat de gehele 
beeldenroute zich buiten afspeelt en de bezoekers individueel of in kleine groepjes (in 
familieverband) deze zullen fietsen of wandelen, is de risicofactor laag. Wij gaan ervan uit dat de 
beeldenroute in 2022 door kan gaan. Mocht dat wegens coronamaatregelen niet in de geplande 
vorm kunnen, dan houden we rekening met de op dat moment geldende coronamaatregelen. We 
zullen ons aanpassen of in het minst gunstige geval, doorschuiven naar 2023.  
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Ouderen 
Vanuit het belang van beweging en buitenlucht voor stressvermindering en ter stimulering van een 
positieve kijk op het leven, steunen wij graag projecten om ouderen langer in beweging te houden. 
Partners waarmee wij samenwerken zijn Sportservice Veenendaal en de Gemeente Veenendaal met 
respectievelijk Doortrapgemeente en Wandelstad 2022. Ook de Rotary zal ons initiatief onder de 
aandacht brengen op hun Facebookpagina van de Heuvelrug wandelroute die zij jaarlijks organiseren 
en waarvoor zij veel aandacht krijgen.  

 
Educatie 
Om ook jongeren te bereiken wordt er voor de 
basisscholen voor groep 7 en 8 een educatiefproject 
gemaakt speciaal voor deze beeldenroute. Een project 
waarin zij kennis maken met erfgoed, geschiedenis, 
aardrijkskunde en kunst. Hiervoor hebben we 
samenwerking gezocht met School en Cultuur. Wij geven 
groep 7 en 8 de mogelijkheid in groepjes de route te 
fietsen en bij elk kunstwerk leren ze iets nieuws en doen 
ze een opdracht om vanuit verschillende perspectieven 
naar het kunstwerk te kijken. Er wordt vooraf 

geïnstrueerd en achteraf geëvalueerd met de leerlingen. Leerlingen van het voortgezet onderwijs in 
de omgeving kunnen de route verkennen door middel van door de school verzorgde opdrachtkaarten 
of kijkwijzers. Hiervoor zullen wij ook zelf de betreffende coördinatoren per school benaderen. 
Begeleiding door kunstenaars tijdens de route behoort tot de mogelijkheden. 
 
Verbinden 
Landoog heeft als nevendoelstelling het verbinden van belanghebbende partijen in het gebied, zoals 
bewoners, ondernemers, horecagelegenheden, coöperaties, Staatsbosbeheer, Waterschap, Utrechts 
landschap en de gemeenten. Deze worden in een vroeg stadium betrokken bij het proces en 
uitgenodigd voor de centrale opening van de beeldenroute. 
 
Doelstelling voor het publiek 

 Het publiek (opnieuw) kennis laten maken met het Rampjaar 1672.  
 Het publiek laten kennismaken met dit deel van de Vallei als prachtig interessant gebied, rijk 

aan historie en natuurwaarde.  
 Beeldende kunst breed in de belangstelling van het publiek plaatsen. 
 Mensen met elkaar verbinden. 
 Uitdragen dat kunst een wezenlijk onderdeel is van ons bestaan en mensen prikkelen en 

inspireren met de verhalen rondom het thema. 
 De combinatie natuur en erfgoed verbinden met kunst, waardoor mensen dit beter leren 

kennen en waarderen. 
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Kunstenaars 
Er zullen 12 kunstwerken te zien zijn, gemaakt door 12 kunstenaars. Wij beogen bij de selectie dat zij, 
wanneer ze aan onze indicaties voldoen, (liefst) uit deze omgeving en de provincie Utrecht komen. 
We letten daarbij op dat zij zo veel mogelijk vanuit verschillende disciplines werken, zodat ook het 
kunstaanbod gedurende de fiets-wandelbeeldenroute divers is en zij elkaar kunnen inspireren of 
aanvullen.  

Onze wens is de kunstenaars en uitvoerenden een eerlijke vergoeding te geven voor hun onkosten 
en geïnvesteerde uren. Aan de andere kant vraagt dat een omvangrijke begroting waardoor er kans 
is dat de beeldenroute en onze intenties met de beeldenroute niet gewaarborgd zouden zijn. We 
zoeken kunstenaars en uitvoerend kunstenaars die zich verbinden met deze zienswijze en onze 
insteek als stichting om vooral kunst en cultuur te geven, ook voor mensen die dat normaal anders 
niet kunnen beleven, omdat de drempel te hoog is of zij daarvoor niet de middelen bezitten.  
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Doelstelling voor de kunstenaars 
 Een kunstwerk maken geïnspireerd op het thema Rampjaar 1672 
 Ontmoetingen en samenwerking realiseren tussen kunstenaars die grotendeels uit de 

provincie Utrecht komen, van gevestigde namen tot startende kunstenaars.  
 Ontmoetingen en samenwerking realiseren tussen kunstenaars met verschillende discipline. 

Er wordt gewerkt met verschillende materialen, waarbij uitwisseling onderling een 
versterkend leereffect heeft.  

 In samenwerking met elkaar zo veel mogelijk duurzame en vernieuwende concepten 
ontwikkelen en presenteren. 

 Uitgedaagd worden in het creatieve proces bij de uitwerking van het thema 
 Het stimuleren van de artistieke ontwikkeling en de ontwikkeling van de talenten. 

 
Locatievoorstellingen 
Tijdens drie weekeinden, verspreid over de 5 maanden, hebben wij locatietheatervoorstellingen, 
muziek, dans en poëzie op het programma staan, die tevens geïnspireerd zijn op het thema Rampjaar 
1672. Doordat alles in de openlucht plaatsvindt zal dit een bijzondere ervaring zijn.  
 

Gewenste uitkomst 
Het realiseren van een verrijkende, interessante 
en kwalitatief hoogstaande tijdelijke beeldenroute 
in de lente en zomermaanden van 2022. De 
beeldenroute en de voorstellingen zijn gratis 
toegankelijk, waarbij we ongeveer 15.000 
bezoekers willen verwelkomen verspreid over de 
vier maanden. We zullen dit evalueren aan de 
hand van een vragenlijst en tellen van de 
bezoekers gebaseerd op schatting en uitgifte van 
de routekaarten.  

 
 
2. Projectaanpak  
Onderstaand treft u een schema met de doorlooptijd van het project. 

Begroting en dekkingsplan Maart 2021 
Projectplan concept  Maart 2021 
Projectplan definitief April 2021 
Benaderen Kunstenaars Mei / Juni 2021 
Fondsen werven  April / Mei  
Benaderen landeigenaren Juli / Augustus 
Definitief selecteren Locatietheater, muziek, dans en poëzie Juli / Augustus 2021 
Toekenning Fondsen Augustus 2021 
Go / No go September 2021 
Draaiboek  September 2021 
Start maken kunstwerken  Oktober 2021 
Promotie – social media November 2021 
Marketing – doelgericht vvv’s  Februari 2022 
Opbouwen kunstwerken  Begin mei 2022 
Opening  Medio mei 2022 
Beeldenroute, muziek, poëzie en locatietheater Mei 2022-september 2022 
Evaluatieverslag Uiterlijk eind november 2022 
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3. Financiële toelichting  

Financiën  
Ons vermogen bestaat uit een beetje eigen vermogen en is verder volledig afhankelijk van donaties 
uit fondsen en giften van derden. Het komt volledig ten goede van het doel van de stichting om gratis 
kunst en cultuur te geven aan het publiek en bij eventuele opheffing van de stichting kan het 
vermogen alleen gedoneerd worden aan een andere stichting met ANBI status. Ons bestuur wordt 
niet bezoldigd, ontvangt onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld. De totale kosten 
zijn begroot op €50.000,- Om de beeldenroute financieel mogelijk te maken streven we ernaar de 
kosten zo laag mogelijk te houden. Zowel de beeldenroute en de voorstellingen willen we 
laagdrempelig houden en zullen gratis toegankelijk zijn. Om dit mogelijk te maken doen wij een 
beroep op subsidieverstrekkers, sponsoren en gulle gevers. Het bestuur wordt niet bezoldigd en 
alhoewel wij de kunstenaars een eerlijke vergoeding willen geven, is de vergoeding slechts een 
tegemoetkoming in de kosten en ook hun arbeidsvergoeding is een symbolisch bedrag.  
 
Fondsen en overheden  
Om een dergelijk evenement op cultureel vlak mogelijk te maken kan Stichting Landoog niet zonder 
de steun van fondsen en sponsoren die het belang van deze bijzondere beeldenroute inzien en dit 
initiatief willen ondersteunen. De gemeenten hebben net als de fondsen en sponsoren belang bij een 
kleurrijk plan in hun gebied. Hun zichtbaarheid vergroot door vermelding op posters en 

wandelkaarten. Veel mensen uit de omgeving en 
toeristen zullen de beeldenroute en voorstellingen 
bezoeken. De beeldenroute heeft daarnaast een 
maatschappelijke functie door aan verbinding bij te 
dragen en de beleving van het eigen gebied centraal 
te stellen. Het mag duidelijk zijn dat het realiseren 
van deze omvangrijke beeldenroute alleen mogelijk 

is met bijdragen van derden. 

Bedrijfsleven  
Er zullen contacten worden gelegd met het lokale bedrijfsleven. Op die manier hopen we sponsoren 
te vinden om de beeldenroute mede mogelijk te maken. Deze sponsoring kan ook in natura, zoals 
materialen voor de kunstwerken. 
 
Partners en mogelijke partners 
Landoog werkt samen met tal van andere partijen die ons plan graag ondersteunen. Allereerst de 
Provincie Utrecht, Waterschap Vallei & Veluwe, MAAK.Veenendaal, de Lionsclub Gelderse Vallei en 
de Gemeente Renswoude, maar ook De Grebbelounge, het Grebbelinie bezoekerscentrum,  
Sportservice Veenendaal, de Rotary Veenendaal en Stichting Grebbelinie.  
 

4. Organisatiestructuur  
Namen en verantwoordelijkheden 

rol deelnemers organisatie inzet 
Initiatiefnemers en  
artistieke 
projectleiding 

Biek van Galen, 
 
Pieter van Slooten, 
 
Joyce Willemse 

Bestuur Stichting 
Landoog 

Organisatie,  
verantwoordelijk voor 
artistieke kwaliteit en 
vaststellen programma 
en financiën 
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Artistiek team Kunstenaars Landoog 
 

Stichting Landoog 
 
 

Kunstwerken 
 
 
 

Contact Joyce Willemse Stichting Landoog eerste aanspreekpunt 
contactpersoon 
externe relaties 
notulen 
secretariaat 

Financiën Biek van Galen  Controle financieel 
plan en 
inkomsten/uitgaven 

 
5. Promotie en PR  

Aanleiding  
In de periode van 14 mei tot en met 16 oktober 2022 is de Landoog beeldenroute 2022 te bezoeken. 
Tevens zal waar mogelijk er locatietheater, muziek, dans en poëzie plaatsvinden op nader overeen te 
komen plekken en data. 
 
Doelgroepen  
De verschillende doelgroepen zullen benaderd worden met direct op hen gerichte marketing. 
 
Ouder publiek 
Wij steunen graag het belang voor ouderen om lang in beweging te blijven en werken daarom graag 
samen met organisaties die dit belang ondersteunen.  
 
De natuur centraal 
De Veluwe is een bekende en populaire natuuromgeving en wij ondersteunen met ons project graag 
de mogelijkheid om mensen meer naar de buitenranden zoals onze Vallei te brengen, zodat ook deze 
prachtige natuur over het voetlicht wordt gebracht.  
 
Jong publiek 
Leerlingen basisscholen en Voortgezet Onderwijs Veenendaal, Ederveen en Renswoude. 
 
Volwassenen 
Bezoekers bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg 
Inwoners van dorp en stad in de omgeving 
Gemeente Renswoude 
Gemeente Veenendaal 
Sociale media 
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Doelstelling marketing 
 Bewustwording van de beeldenroute in de periode van 14 mei tot en met 16 oktober 2022.  
 De doelgroep is bekend met de beeldenroute en voelt zich aangetrokken en is nieuwsgierig 

naar de beleving ervan.  
 De doelgroep ziet de beeldenroute als iets wat je niet mag missen.  
 De bezoeker weet dat er op verschillende data locatietheater zal plaatsvinden en wil deze 

graag bezoeken, omdat het een extra interessante en spannende beleving van het gebied zal 
geven. 

 Scholen laten weten dat wij een educatieve kunstroute aanbieden.  
 
Marketingstrategieën  
Mobiliseren van de eigen achterban via social media en mond-tot-mond reclame  
Het artistieke team van Stichting Landoog beschikt over een netwerk in de kunst-, dans-, muziek- en 
theaterwereld. Dit zal ingezet worden om mensen naar de beeldenroute en voorstellingen te 
trekken. De inzet van social media en mond tot mond reclame is daarbij van essentieel belang.  
De betrokken kunstenaars en de mensen uit hun netwerk worden persoonlijk benaderd en voorzien 
van marketingmateriaal om de beeldenroute te promoten bij hun achterban.  
 
Stichting Landoog heeft een eigen website, Facebookpagina, Instagram en Twitter account. Via deze 
kanalen worden mensen getriggerd om naar de website van Landoog te gaan waar nog meer 
concrete informatie te vinden is, zoals de routekaart, data voor verschillende activiteiten, de 
sponsoren en de kennismaking met de kunstenaars en hun werk alsmede het oog op het landschap. 
 
Basispakket communicatiemiddelen  
Er is een basispakket aan communicatiemiddelen (persberichten, artikelen, mailing, website, flyers, 
posters) beschikbaar om de ambassadeurs mee te voeden, maar ook de pers en overige media. Via 
alle samenwerkingspartners en bevriende organisaties zullen deze middelen worden verspreid.  
 
Website  
Het centrale punt waar alle informatie te vinden is en het laatste nieuws is te lezen. Deze wordt in de 
aanloop naar de beeldenroute regelmatig voorzien van nieuwe prikkelende informatie.  
www.Landoog.nl 
 
Zichtbaarheid in dorp of stad  
De beeldenroute moet een evenement worden waar niemand omheen kan. Niet alleen middels 
posters en ander beeldmateriaal, maar ook met kleine presentaties die een voorproefje geven van de 
beeldenroute.  
 
Samenwerkingspartners en deelnemende kunstenaars 
Samen met onze samenwerkingspartners zal gekeken worden naar de wijze waarop hun netwerk 
ingezet kan worden om de beeldenroute onder de aandacht te brengen.  
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Communicatiekanalen  
Ambassadeurs 
Website Stichting Landoog, Facebook, Instagram en Twitter 
MAAK. Veenendaal 
Kunstplatform Veenendaal 
School & Cultuur  
Cultuur coördinatoren Basisscholen en VO 
Deelnemende kunstenaars 
Sponsors 
Plaatselijke en regionale kranten 
 
Instellingen en organisaties  
Utrechts Landschap 
Staatsbosbeheer 
Stichting Grebbelinie 
RTV Utrecht 
Midland Radio 
Winkeliersverenigingen 
Regionaal Bureau Toerisme 
Waterschap Vallei & Veluwe 
MAAK.Veenendaal 
School en Cultuur Veenendaal 
De Cultuurfabriek 
Stichting Grebbelinie 
Utrechts Landschap 
VVV 
 
Uitvoering  
Voor de beeldenroute wordt een coördinator marketing en communicatie aangesteld die de 
planning, aansturing en (delegatie van) de uitvoering op zich zal nemen. 
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Tot slot 
We hopen als bestuur van Stichting Landoog een inspirerende, transformerende en verbindende 
beeldenroute op touw te zetten, waar jong en oud van kunnen genieten! 
 
Pieter van Slooten, Biek van Galen en Joyce Willemse  
 
 
Contactgegevens: 
 
Stichting Landoog 
Nieuweweg 127 
3905 LJ Veenendaal 
 
www.landoog.nl 
info@landoog.nl 
 
 


