
Werkplaats “Cultuur verbindt”; Cultuurstad Heerenveen 

 

Verslag bijeenkomst 6 maart: 

Op 6 maart  is de werkplaats  “Cultuur verbindt” bijeengekomen om zich verder te verdiepen 

in haar opdracht. Na een korte kennismakingsronde (mede aan de hand van de verzamelde 

‘slechte’ plekken vs. ideaalbeelden) is er een lijstje samengesteld met mogelijke  

inspirerende personen voor de sessie op 19 maart a.s.. Als input voor verdere discussie zijn 

de prezi’s van 9 februari  en de “blauwtjes” met de ‘opdrachten’ rondgedeeld. 

 

 De discussie: 

In een open gesprek over “cultuur in het centrum” passeerden zowel goede als slechte 

voorbeelden als ook verbetersuggesties de revue. Na wat doorpraten ontstond er een wolk 

met daarin de eerste contouren van een mogelijk plan voor een centrum waarin cultuur 

verbindt. 

De werkplaats is van mening dat door versterking van cultuur in het centrum er een grotere 

aantrekkingskracht van dat centrum zal ontstaan. 

 

De contouren van het plan: (de wolk) 

De werkplaats droomt van een plek in het centrum van Heerenveen, waar allerlei 

uitingsvormen van cultuur samenkomen en plaats vinden. Een plek waar altijd wel wat te 

doen is, die makkelijk te vinden en te bereiken is, en daardoor aantrekkelijk is om te 

bezoeken. 

Onze droomplek kent een openlucht gedeelte (plein) en een overdekt gedeelte (gebouw) 

met faciliteiten waar cultuuraanbieders hun activiteiten organiseren en afstemmen, maar 

waar zeker ook ruimte is voor spontane en minder gestructureerde culturele activiteiten. 

 

Hoe te verwezenlijken?: 

Om deze droom te verwezenlijken is het noodzakelijk om een eerste stap te zetten, om 

daarna door middel van vele vervolgstappen en stapjes te groeien naar de droom situatie.  

Sportstad Heerenveen (die feitelijk via toevallig samenvallende wensen is ontstaan en een 

magnetisch effect kreeg) zou wellicht als ‘model van aanpak’ kunnen dienen voor het laten 

ontstaan van “Cultuurstad Heerenveen”.  

Een voor de hand liggende locatie van onze droom lijkt de kwadrant te zijn waar de Heeren- 

veense School nu al huisvesting biedt aan  Afslag BLV, een fotografie-studio, een kunstenares 

(ter info: Mirjam Torenbeek), Ateliers Majeur, Museum Heerenveen, de Pronkkeamer en de 

VVV, mét het daaraan grenzende Ernst van Harenplein.  



Omdat té grote stappen remmend kunnen zijn voor het realiseren van eerste initiatieven 

denkt de werkplaats in eerste instantie aan ‘het plukken van laaghangend fruit’ de 

zogenaamde quick wins. 

Een logische beginstap zou dan ook kunnen bestaan uit de aanleg van het eerste deel van 

het openluchtgedeelte: een parkachtige ruimte waarin gedacht bij de aanleg alvast wordt 

voorgesorteerd op een later aan te leggen podium (podiumkunst en  muziek) en een 

toeschouwersvoorziening: een cirkelvormige ‘pit’ gevormd door zitelementen met verder 

bijvoorbeeld een (speel-)fontein en schaak/dam/go-borden/tafels.  

In een latere fase kan deze ‘pit’ ook een verkooppunt worden waardoor publiek tijdens de 

geboden voorstellingen kan genieten van georganiseerde en vrije cultuuruitingen met een 

hapje en een drankje.  

Naar de mening van de werkgroep zou het Ernst van Haren-plein hier de beste plek  voor 

zijn: centraal gelegen,  waarbij de aanwezigheid van meerdere cultuuraanbieders voor het 

ontstaan van synergie en een magnetisch effect kan zorgen.  

 

Deze wens lijkt aan te sluiten aan bij de onderwerpen van veel andere werkplaatsen.  

Vanwege de wat verscholen ligging van dit plein is het echter wel van groot belang dat in het 

plan tevens aandacht is voor het realiseren van een duidelijke en kunstzinnige routing op de 

belangrijke aanlooproutes.  Ook deze kunstzinnige routing valt onder de quick wins.    

 

Onze werkplaats heeft zich als doel gesteld deze stappen uit te werken in een realistisch 

plan.  


