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1. Feel the Night 
 
Het programma Feel the Night kent zijn ontstaan in de ontwikkeling van thema’s voor de Culturele 
Hoofstad 2018. Kern van Feel the Night is aandacht te geven aan de waarde en beleving van de 
nachtelijke duisternis. De ambitie om meerdere ‘duisternis gemeenschappen’ (dark sky communities) 
te laten ontstaan op plekken in Fryslân waar het nog steeds uitzonderlijk donker is zoals het 
Waddengebied. 
 
Gedachten over Nachttuinen zijn als volgt in de plannen van Feel the Night verwoord:  
 
“De essentie van de tuinen is de werking van de nacht op plant, dier en mens. Door de samenwerking 
van mens, dier en plant in ruimte en tijd krijgt iedere tuin zijn eigen uniciteit en kan er oneindig 
worden toegevoegd. Uitgangspunten zijn de elementen (oer), zintuigen, bewustzijn, synchronisatie 
(samenkomen van al deze aspecten) en ontwerpen vanuit fusie met landschap en cultuur. Er wordt 
gewerkt met (bedreigde) inheemse plantensoorten en hergebruik van materialen. Er kunnen thema’s 
aan de tuinen worden toegevoegd zoals geneeskrachtig, akoestisch, vertoeven, educatie, rituelen. 
Alle tuinen krijgen een eigen unieke inrichting en worden fysiek (wandel- en fietspaden) en 
energetisch (afstemming met dorpen, thema’s, arrangementen) met elkaar verbonden.” 

2. Duurzaam toeristisch product voor de Waddenregio 
 
Het Waddengebied heeft veel kwaliteiten, waaronder de duisternis. Om te zorgen dat de nachtelijke 
duisternis in het Waddengebied behouden blijft, hebben 43 noordelijke gemeenten, provincies, 
Waddenzeehavens en natuurorganisaties op 30 oktober 2016 een intentieverklaring getekend. Zij 
willen een Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee.  
 
Bij deze kwaliteit hoort ook een toeristisch aanbod dat daarop is afgestemd, oftewel een aanbod dat 
bewoners en bezoekers bewust maakt van de kwaliteit ‘duisternis’ en die de beleving van de nacht 
centraal stelt. Onderdeel hiervan is het creëren van fysieke plekken waar de nacht nog intenser 
beleefd kan worden dan in de directe omgeving. Plekken waar de nachtelijke natuur volop aan bod 
komt en waar kleinschalige culturele activiteiten niet de rust verstoren die bij de nacht hoort, maar 
de beleving van de nacht juist versterken. 
 
Nachttuinen zijn zulke fysieke plekken. Dit zijn de plekken waar het hele jaar door kleinschalige 
culturele of natuuractiviteiten worden georganiseerd. Bewoners van of bezoekers aan het 
Waddengebied beschouwen de nachttuinen als een unicum; een aanbod dat thuis hoort in de directe 
nabijheid van Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee. 
 
De doelgroepen voor Nachttuinen zijn de volgende: 
 
• Gezinnen met kinderen 
• Cultuurliefhebbers (alle leeftijden) 
• Natuurliefhebbers (alle leeftijden) 
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3. Nachttuinen: Fusie van natuur en cultuur 
 
Een nachttuin is een tuin die zich leent voor het nachtelijk leven en het laten beleven van de nacht. 
 
• Omgeving => de invloed van de nacht op de natuurlijke omgeving 
 
Dit vatten we samen als:  “De natuur van de nacht”. 
 
Dit deel van het project richt zich vooral op de bewustwording van de kwaliteit van de natuur in de 
nacht, maar ook het stimuleren van menselijk handelen in relatie daartoe. Er wordt steeds meer 
bekend over wat er zich ’s nachts in de natuur afspeelt en ook hoe mensen zich dat (bijvoorbeeld 
binnen de grenzen van een nachttuin) in positieve zin kunnen beïnvloeden door bijvoorbeeld de 
aanplant van bepaalde planten of bomen die nachtdieren aantrekken. Zo kunnen nachttuinen 
belangrijke concentratiepunten worden in een nachtelijk ecosysteem.  
 
• De mens  => invloed van de nacht op de mens 
 
Dit vatten we samen als: “De cultuur van de nacht”. 
 
Dit deel van het project richt zich vooral op de bewustwording van de invloed die de nacht op 
mensen heeft en het uitvergroten van de zintuiglijke waarneming. Met name de menselijke uitingen 
die geïnspireerd zijn door de nacht krijgen in dit deel van het project de aandacht. In bestaande of 
nog te ontwikkelen nachttuinen kan de nacht in optima forma beleefd worden. Hierbij kan gedacht 
worden aan diverse cultuuruitingen, zoals muziek en poëzievoordrachten, maar ook filosofie. 

4. Naar een natuurnetwerk van Nachttuinen 
 
Landschapsbeheer Friesland is trekker van het onderdeel ‘Natuur van de nacht’ en werkt hierbij 
nauw samen met De Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging. Ecologisch adviesbureau Altenburg & 
Wymenga, tuinontwerper Nico Kloppenborg en wilde plantenkweker Henk Pleiter, hebben een 
adviserende rol. 
In algemene zin is de natuurlijke diversiteit gebaat bij een robuust systeem, bijvoorbeeld een groot 
(natuur-) gebied met een grote variatie aan plant- en diersoorten, bestaande uit flinke, levensvatbare 
populaties. In het huidige intensief gebruikte cultuurlandschap langs de Waddenkust zijn natuurlijke 
verbindingen en ‘stepping stones’ voor veel plant- en dierpopulaties van levensbelang. Met elkaar 
vormen deze kleine gebiedjes een robuust systeem met levensvatbare populaties. 
  

4.1 Nachttuinen 
Een nachttuin die voldoet aan de criteria (zie 6.1) kan voor bijvoorbeeld vogels en zoogdieren een 
kerngebied vormen, dat wil zeggen dat er door deze soort zowel gegeten, voortgeplant als gerust 
wordt. Zo’n tuin, hoe groot ook, is bijna altijd te klein om de populatie op gebiedsschaal in stand te 
houden. Toch bevinden zich in een natuurnetwerk sterke en zwakke schakels. Laat de Nachttuinen in 
ieder geval sterke schakels zijn in een groter netwerk waar veel dieren van afhankelijk zijn binnen 
hun totale leefgebied. 
 
Binnen dit project wordt de eerste echte Nachttuin in het Waddengebied aangelegd, namelijk bij 
Zwarte Haan. 
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4.2 Schemertuinen 
Er moet uitwisseling mogelijk zijn met andere nachttuinen met een flinke omvang. Dieren hebben 
behoefte aan ‘stepping stones’ om deze afstanden te overbruggen. Voor zoogdieren zijn al gauw 
verbindingen nodig in de vorm van lijnvormige elementen zoals bomenrijen en struwelen. In het 
project wordt het netwerk van nachttuinen versterkt door het creëren van verbindingen en ‘stepping 
stones’ voor het nachtleven. Dit bevordert de natuurlijke diversiteit in het gebied en in de tuinen van 
mensen. Mensen kunnen hier een actieve rol in vervullen door hun eigen tuin zo in te richten dat het 
onderdeel gaat uitmaken van het netwerk van nachttuinen. Deze particuliere tuinen die het netwerk 
vullen noemen wij de schemertuinen. 
 
In het kader van dit project worden op 200 plekken langs de Waddenkust schemertuinen 
gerealiseerd. 
 

4.3 Vleermuisverblijven als herkenbare elementen 
Nachttuinen maken straks deel uit van het culturele aanbod langs de Waddenkust. Ze moeten als 
zodanig herkenbaar gemaakt worden door de toevoeging van herkenbare elementen.  
Ieder nachttuin krijgt zijn eigen folley, een bijzonder gebouwtje dat dient als vleermuizenverblijf, 
maar dat eveneens een rol heeft voor de beleving van vleermuizen. Evenals bij het ontwikkelen van 
de ‘Starbarns’ gaan jonge, veelbelovende architecten aan de slag om per tuin een dergelijke folley te 
ontwerpen. 
Veel mensen hebben wel eens gehoord van zogenaamde ‘batdetectors’, apparaatjes waarmee het 
ultrasone geluid van vleermuizen omgezet wordt in een voor mensen hoorbare frequentie. Met deze 
hoorbare geluiden kunnen de verschillende soorten vleermuizen op naam worden gebracht. Tot nu 
toe worden batdetectors alleen maar als draagbare apparaten gebruikt, maar in de nachttuinen 
krijgen ze een permanente plek als onderdeel van de folley. Zo kunnen bezoekers ’s nachts de 
vleermuizen horen. Een bijzondere natuurervaring! 
 
Er wordt een prijsvraag uitgeschreven voor jonge ontwerpers om vleermuisverblijven te 
ontwerpen. Het winnende ontwerp wordt uitgevoerd in Zwarte Haan,  9 anderen mogelijk in 
toekomstige tuinen. 
 

4.4 “Nachtnatuur”: Excursies en beleeftochten 
Het is binnen dit project van belang dat mensen de nacht kunnen beleven in een nachttuin met de 
natuur als rode draad binnen deze beleving. Er bestaat een goede kans om verschillende nachtdieren 
te treffen in tuinen, maar ook door 's nachts geuren en geluiden waar te nemen die overdag niet 
waargenomen worden. Samen met het IVN wordt een educatie- en excursieprogramma ontwikkeld 
waarin maximaal aandacht is voor de nachtelijke natuur. Dit programma is toepasbaar in alle 
toekomstige nachttuinen. 
 
Samen met het IVN wordt een natuureducatie- en excursieprogramma voor nachttuinen 
ontwikkeld. 

5. Naar een cultuurnetwerk van Nachttuinen 
 
De  Aerden Plaats is trekker van het onderdeel ‘Cultuur’ en  werkt hierbij nauw samen met 
communicatiebureau ‘Wij van PS’ en Uytland, Regio-marketing Noardwest-Fryslân.  

Wat doet de nacht precies met de mens? Wat gebeurt er met mensen als men niet meer kan 
vertrouwen op de visuele waarneming? Er zijn volop mogelijkheden om middels culturele 
activiteiten, met nachttuinen als decor, de zintuigen te prikkelen. Per zintuiglijke waarneming is er 
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een programma bedacht dat zich én af kan spelen in nachttuinen én een maximaal beroep doet op 
de zintuigen en daarmee de beleving van de nacht op deze bijzondere plekken.  

“ Fluisterend, met alle zintuigen op scherp, ontvankelijk voor het grote stille en het geheimzinnige 
duister. Ontdekkend dat geluiden ver dragen, het brede bereik van nuances, een versterkte subtiele 
smaakbeleving plus een gemoed dat open staat voor diepte, reflectie en introspectie. Activiteiten in 
de Nachttuinen zijn bedoeld als kennismaking met het natuurlijke nachtleven en als ervaring ter 
stimulering van de waardering voor dat natuurlijke nachtleven.” 

5.1  “Hear the night”: Muziek 
Voor de zintuiglijke waarneming ‘horen’ wordt samengewerkt met Stichting Compassie die een 
programma ontwikkeld heeft waarbij een beroep wordt gedaan op het hoor-zintuig en de beleving 
die daarbij hoort, namelijk 'Hear the Night’ een muziekproject, gericht op de akoestische beleving 
van de nacht. Compassie wil de luisteraar in een situatie brengen waardoor ze anders gaat luisteren 
en wel op een manier die hoort bij het beleven van de nacht. Want in de nacht krijgen geluiden een 
andere betekenis dus ook muziek. Dit wil Compassie bereiken door de muziek op een bijzonder 
locatie uit te voeren in een bijzonder setting, namelijk een nachttuin. De basis vormt een compositie 
geschreven voor accordeon, viool en cello, de bezetting van het trio RemoliNo, met een koor. “Hear 
the night” start in Zwarte haan en gaat op reis langs de Waddenkust. Zo mogelijk zal bij 
vervolgconcerten steeds worden samengewerkt met een koor ter plaatse.  

Tijdens het festival op 25 juli 2018 wordt een nachtconcert georganiseerd als voorproeve voor een 
concertenreeks langs de Waddenkust. 

5.2 “Nachtgedachten”: Filosofie, poëzie en verhalen 
De schemer, de donkerte, zodra de duidelijke dagelijkse dingen vervagen in de nacht, komen er 
vragen en gedachten op over het zijn der dingen. Over het leven en hoe we daar wijs uit worden. 
Filosofische gedachten. Een Nachttuin is de perfecte plek om met elkaar van gedachten te wisselen. 
Aan de hand van een thema en de juiste gespreksleider kunnen zo waardevolle momenten ontstaan.  

Het voordragen van poëzie, passend binnen de setting van tijdstip en belevenis. Een intiem gebeuren 
met ca. dertig a veertig personen publiek. Geen versterking, de stem is onderdeel van de stilte, de 
gedeelde woorden worden zonder afleiding gehoord en opgenomen. Enig lichtpuntje in de duisternis 
is het kleine leeslampje ten behoeve van de voordracht. 

‘Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. Hij vertelt poëtische verhalen met 
een biografisch of sprookjesachtig karakter, zowel voor volwassenen als voor kinderen. In zijn 
theatrale vertellingen visualiseert hij zijn verhalen met karakteristieke (vaak levensgrote) poppen en 
objecten. Hij wordt gefascineerd door de grote vragen en de kleine verhalen in het menselijk 
bestaan. Op zijn manier geeft hij daar vorm aan in zijn theater.’  

Het festival op 25 juli 2018 leent zich uitstekend voor filosofie, poëzie en verhalen. Deze maken dan 
ook deel uit van het nachtprogramma. 

5.3 “Nachtpicknicks”: Proeven in nachttuinen. 
Genoemde ervaringen (5.1 en 5.2) zijn goed te combineren met culinaire elementen. In het donker 
wordt het visuele onderscheidingsvermogen vervangen door een sterkere reuk- en smaakzin. Met de 
organisatie van Leeuwarden Smaakstad is een programma opgezet met zogenaamde nachtpicknicks 
in nachttuinen. Deze picknicks worden samengesteld door culinaire aanbieders uit het 
Waddengebied. Op zijn Engels zullen bezoekers genieten van  een ‘LateNightSouper’, dus een 
combinatie van lokale warme en koude hapjes. Om een en ander inhoudelijk aan te kleden kan deze 
nachtpicknick gecombineerd worden met de andere activiteiten in het kader van “Nachtnatuur”, 
“Hear the night” of “Nachtgedachten.”  

De Nachtpicknick wordt een van de hoogtepunten van het te organiseren festival.  
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 5.4 “Nachtnetwerk”: Een ontdekkingstocht langs de nachttuinen.  
Na verloop van tijd worden er langs de Waddenkust diverse nachttuinen ontwikkeld die samen een 
natuurnetwerkje, maar ook een cultuurnetwerk vormen. Dit netwerk wordt in zijn geheel beleefbaar 
gemaakt. Samen met de Stichting LWD Smaakstad wordt een geluidsontdekkingstocht ondernomen 
naar verschillende nachttuinen in het Waddengebied. Uitgangspunt van deze ontdekkingstocht is 
mysterie, het donker van de nacht. Via internetradiostation/ frequentie komen de bezoekers in de 
sfeer, zij worden aan de hand genomen, en in de stemming gebracht. Aangekomen bij de uitgekozen 
tuinen krijgen de bezoekers in iedere tuin een gerecht. De koks worden daarbij uitgezocht. De 
gerechten worden samen met de Middelbare Hotelschool(Friesland College) ontwikkeld.  

Dit onderdeel wordt pas in de toekomst uitgewerkt als er meerdere nachttuinen zijn. 

6. Inrichting Nachttuinen  
 
Het inrichten van nachttuinen vraagt om fysieke investeringen. Zo wordt er per tuin een 
inrichtingsplan gemaakt en uitgevoerd. Er wordt plantsoen aangeplant en er worden bijzondere 
elementen ontworpen en aangebracht die functioneel zijn voor het nachtelijk leven (bijv. voor 
vleermuizen) of voor kleine culturele activiteiten (bijv. een amfitheater of tuinhuis). Elk van deze 
elementen moet passen bij de ‘huisstijl’ van een nachttuin.  
 
Massale toestroom van toeristen is niet gewenst, maar wel kleine groepjes mensen die activiteiten 
bezoeken in een kleine, gezellige, huiselijke sfeer. Het gaat hier ten allen tijde om bijzondere 
beleefmomenten die mensen niet snel zullen vergeten. 
 

6.1 Criteria nachttuin 
Er gelden een aantal criteria / de 10 geboden. Tuinen zijn geschikt als nachttuin als.. 
 
1. .. ze langs de Waddenkunst liggen  
2. .. er (in de directe nabijheid) sprake is van aanwezigheid van voldoende grote, oude bomen 
3. .. er geen sprake is van rust-verstorende elementen, zoals de nabijheid van een drukke weg 
4. .. ze van een voldoende grootte zijn (groter dan 1000 m2) 
5. .. ze voldoende faciliteiten hebben voor het ontvangen van publiek 
6. .. de eigenaar de tuin voor publiek wil openstellen 
7. .. ze veel variatie kennen op het gebied van (inheemse) planten en struiken 
8. .. er nu al veel leven is wat betreft vogels, zoogdieren en insecten 
9. .. er mogelijkheden liggen voor het vergroten van de biodiversiteit 
10. .. er mogelijkheden zijn voor het verder ontwerpen, inrichten tot nachttuin waarbij gebruik 

gemaakt wordt van groene, rode en/of blauwe elementen (planten, ‘stenen’ en water) ter 
versterking van de nachtelijke biodiversiteit en/of de culturele activiteiten. 
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7. Zwarte Haan als pilot; een volwaardige nachttuin 
 
Om te komen tot het netwerk van Nachttuinen langs de Waddenkust wordt gestart met de aanleg 
van een nachttuin in Zwarte Haan.  
De locatie bestaat uit een terrein vlak onder de zeedijk. Er is één route naar Zwarte Haan, met op het 
eindpunt restaurant Zwarte Haan. Het restaurant grenst aan een met bomen beplant terrein 
waarvan de gemeente eigenaar is. De eigenaar van het restaurant heeft toestemming van de 
gemeente om er een recreatieterrein van te maken. Dat is het nu ook al wel ten dele, maar nooit 
geformaliseerd. Er is nu een akkoord voor wijziging van de bestemming. Een deel van het terrein zal 
worden ingericht voor camperplaatsen en een ander deel is bestemd voor het plaatsen van enkele 
trekkershutten.  
 

7.1 Ontwerp en uitvoering Nachttuin Zwarte Haan 
Het doel is te komen tot een kleinschalig terrein waarbij natuurlijke waarden en beleving voorop 
staan – uitgangspunten die aansluiten bij een doelgroep die daar komt voor de rust en stilte 
verbonden aan de wadden. Het sluit aan bij principes van slow toerisme. Kortom, dit vraagt om een 
inrichting als nachttuin. Binnen het ‘cluster Zwarte Haan’ wordt op hetzelfde terrein een 
zogenaamde ‘Starbarn’ ontwikkeld, eveneens als onderdeel van het programma “Feel the Night”. Dit 
vraagt om een integrale aanpak van beide te ontwerpen onderdelen. (Starbarn en Nachttuin). In de 
loop van 2017 krijgt de Nachttuin vorm, zodat deze in 2018 als decor kan dienen voor de ‘Nachttuin-
activiteiten’, waaronder het festival op 25 juli.  

 

7.2 Prijsvraag voor herkenbaar element 
Omdat er nog geen nachttuinen bestaan en er dus nog geen goede voorbeelden zijn, zal het 
bewerkstelligen van het toekomstige Nachttuinnetwerk sterk afhangen van het succes van de eerste 
aan te leggen tuin. Een herkenbaar element kan/zal zijn een vleermuizenverblijf, bestaande uit een 
klein gebouwtje opgetrokken uit baksteen. Een dergelijk gebouwtje kan natuurlijk vele 
verschijningsvormen hebben. Er wordt daarom een prijsvraag uitgeschreven voor jonge ontwerpers 
om een dergelijk vleermuisverblijf te ontwerpen. Het winnende ontwerp wordt in de Nachttuin van 
Zwarte Haan gerealiseerd. Naast het winnende ontwerp zullen er nog negen ontwerpen worden 
geselecteerd die kans maken om in de toekomstige nachttuinen uitgevoerd te worden. 
 

7.2 Presentatie van activiteiten op juli-festival 
In 2018, het jaar waarin Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is, geldt Zwarte Haan als 
eindpunt van de bekende pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, waarvan de Friese route 
bekend is onder de naam Jabikspaad. De diverse culturele en natuuractiviteiten die georganiseerd 
worden in de nachttuin passen goed binnen het programma van Culturele Hoofdstad 2018.  Ook de 
pelgrimsgasten zullen hier dankbaar gebruik van maken.  
 
Het activiteitenprogramma maakt dan ook nadrukkelijk onderdeel uit van het te organiseren festival 
op 25 juli 2018, omdat dit het voorbeeld is voor de overige te ontwikkelen nachttuinen langs de 
Waddenkust. Op deze wijze geeft de Nachttuin Zwarte Haan invulling aan de pilotstatus. 
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8. Begroting en dekking 
 

8.1 Begroting 
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8.2 Dekking 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


