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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van commissie FCBE van
27 februari 2019 over lntoNature 2018

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van
27 februari 2019 hebben wij toegezegd dat wij u informeren over de uitvoering van de

Drentse kunst biennale lntoNature, editie 2018. Met deze brief geven wij invulling aan

deze toezegging.

Wij sturen u hierbij het eindverslag van de Stichting lntoNature, waarin verslag wordt
gedaan van de uitvoering en resultaten in 2018, alsmede een overzicht van de verslag-
geving van het evenement in de regionale en landelijke media.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

rzitter

Bijlagen

lntoNature ein a92018
- lntoNature bijlage pers

km/coll



INHOUDELIJK VERSLAG EDITIE 2018





MET DANK 
Op 26 juli 2017 richtten vier Drentse cultuurinstellingen 
de Stichting Into Nature Drenthe op. Daarmee gingen we 
een avontuur aan: een tijdelijke internationale kunstroute 
realiseren in het Drentse landschap. Zonder de steun en 
het vertrouwen van de Provincie Drenthe was het ons niet 
gelukt. Vol enthousiasme gingen we met een geweldig 
team aan de slag. Wederom bleek dat beeldende kunst in 
het Drentse landschap een geweldige combinatie is. We 
kozen voor de gemeente Westerveld, die ons zeer gastvrij 
ontving. Het naoberschap was overal voelbaar. We hebben 
zoveel hulpvaardige mensen ontmoet in ons avontuur 
naar de uiteindelijke kunstroute. De gemeente zal voor ons 
nooit meer hetzelfde zijn. Er is iets bijzonders gebeurd. 
Een avontuur van donker naar licht. Alle inzet, steun en 
alle fantastische kunstwerken vormden betekenisvolle 
componenten van een overkoepelend verhaal:  
Into Nature: Out of Darkness.

Bezoekers uit binnen- én buitenland hebben kennisgemaakt 
met een voor velen onontdekt cultuurlandschap in 
Drenthe. Het team van curatoren heeft ook deze editie 
een spectaculaire groep internationale kunstenaars naar 
onze provincie weten te trekken. Te voet en op de fiets 
kwamen bezoekers kunstwerken tegen in het landschap 
die verrasten, die de zintuigen prikkelden en waarvan 
sommigen ’s nachts droomden. 

Het bestuur van Into Nature dankt iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd aan deze prachtige editie. Alle kunstenaars, 
vrijwilligers, curatoren, sponsoren, teamleden, bezoekers, 
instanties en ondernemers: dank voor de geweldige zomer!

Wij zien uit naar de volgende editie van Into Nature in 2020.

Graag tot ziens in Drenthe,

Marieke Vegt
Voorzitter Stichting Into Nature Drenthe
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Winnaar 
Into Nature 
Fotowedstrijd
Madelinde Tellegen uit Utrecht



MISSIE 
Door middel van samenwerking tussen culturele 
instellingen wil de provincie Drenthe met de 
kunstmanifestatie Into Nature de bijzondere kenmerken 
van Drenthe – cultuur, natuur en ruimte / landschap – onder 
de aandacht brengen bij een zo breed mogelijk publiek 
door daarop te reflecteren met internationale en nationale 
kunstenaars. 

Into Nature is een tweejaarlijkse manifestatie die telkens in 
een ander gebied van Drenthe plaatsvindt. Op deze wijze 
wordt het unieke en gevarieerde landschap onderzocht, 
gevisualiseerd, bevraagd en eventueel bekritiseerd.

Into Nature verbindt kunst met het landschap en gaat in 
dialoog met het cultureel erfgoed, archeologie, natuur 
en landschap, innovatie en technologie, landbouw en 
duurzaamheid, stedenplanners en landschapsarchitecten.





VISIE 
De mens ordent, interpreteert en manipuleert de natuur. Zij 
geeft deze vorm naar een heersend idee in de tijdsgeest, 
naar een maatschappelijke situatie of een wetenschappelijk 
inzicht. Het landschap is hierdoor voortdurend in transitie.

Het ordenen, interpreteren, vormgeven en manipuleren 
van de natuur naar een heersend idee of de tijdsgeest, 
maatschappelijke situatie of wetenschappelijk zienswijze is 
overal zichtbaar in de ons omringende omgeving. Het lijkt 
hierbij niet te gaan om de natuur zelf, maar om de idee van 
de natuur. Dit is de situatie in Drenthe én daarbuiten.

Uitgaande van de historische, geografische kenmerken van 
Drenthe als een provincie die grotendeels woest en ledig 
was, laat Into Nature zien hoe de potentiële (esthetische) 
elementen de provincie hebben gevormd tot wat deze 
nu is. Op zoek naar mogelijkheden van bestaan zagen 
bewoners eeuwen geleden de potentie van dit gebied en 
vormden ze deze provincie in de loop der tijd om tot een 
leefbare en prettige woonomgeving. Toen zij de natuur 
op plekken die hen daartoe uitnodigden naar hun hand 
gingen zetten, ontstond er een specifieke relatie tussen 
mens en landschap en was de natuur als ‘idee’ geboren. 
Opvattingen, aanpassingen en vertalingen van de natuur 
volgden elkaar op en kwamen tot uiting in verschillende 
combinaties van landhuizen en parken. De opvatting van 
het samengaan van idee en natuur samen zorgden voor het 
unieke beeld van Drenthe. 

Into Nature wil aan een groot en gevarieerd publiek door 
middel van een reis door het landschap en langs culturele 
instellingen zichtbaar maken hoe de mens de natuur in het 
verleden, heden en de toekomst steeds weer naar zijn hand 
heeft gezet of wil zetten. Kunst helpt die transformaties van 
natuur, ruimte en het landschap te ontdekken en daar met 
andere ogen naar te kijken. 

Into Nature begeleidt het met andere ogen kijken door 
middel van een uitgebreid educatief programma en 
informatie op locatie of via andere kanalen en publicaties. 





 INHOUDELIJK VERSLAG 
Into Nature is een tweejaarlijkse beeldende kunstroute 
in het Drentse landschap met werken van internationaal 
aansprekende kunstenaars. Na de fascinerende eerste 
editie in 2016 in Noord-Drenthe was Into Nature in 2018 te 
zien in de zuidwesthoek van de provincie. Van 1 juli t/m 16 
september  gingen bezoekers op zoek naar spectaculaire 
kunstwerken van onder meer Matthew Day Jackson, Hervé 
Youmbi, Sarah van Sonsbeeck en Alicja Kwade.

In 2018 was het thema Into Nature: Out of Darkness en 
fietsten en wandelden bezoekers langs de grens van 
Drenthe, Friesland en Overijssel. Er waren kunstwerken 
te ontdekken in uiteenlopende landschapstypes waar 
de mens al duizenden jaren zoekt naar zijn verhouding 
met de natuur. De route startte in Frederiksoord, 
midden in de Koloniën van Weldadigheid. De andere 
startlocatie was een van de donkerste plaatsen van 
Nederland: het Holtingerveld. Zo ontstond een contrast 
tussen Frederiksoord als product van de Verlichting en 
de duisternis van het Holtingerveld. Speciaal voor Into 
Nature zijn de schaapskooi, het Huis van Weldadigheid, 
het Sterrebos en de voormalige Tuinbouwschool -waar 
de natuur inmiddels zijn eigen weg gevonden heeft- 
beschikbaar gesteld als expositielocaties.

Het team van curatoren, onder leiding van Hans den 
Hartog Jager, heeft een internationale mix van zeventien 
vooraanstaande kunstenaars naar Drenthe weten te 
trekken. Zo bouwde Adrián Villar Rojas uit Argentinië voor 
Into Nature tientallen vogelnesten die op verschillende 
locaties langs de route geplaatst werden. Het Britse 
kunstenaarsduo Heather & Ivan Morison maakte een 
installatie op het Holtingerveld die ook te huur was als 
overnachtingslocatie. Onderweg kwam je een filminstallatie 
tegen die Anne Geene maakte met Arjan de Nooy. 

‘Af en toe ontstaat een clash met de Drentse cultuur.’
 De Volkskrant

Fe
m

ke
 H

er
re

gr
av

e 
(N

ed
er

la
nd

, 1
98

2)
17

57
 m

et
er

s 
an

d
 2

8,
50

0 
ye

ar
s 

ap
ar

t





De IJslandse kunstenaar Olafur Eliasson toonde een 
bijzonder lichtkunstwerk. En zo was er nog veel meer te 
zien: zoals de ‘remake’ van Jungle Book, een spectaculaire 
ingreep in de kassen in Frederiksoord en twee bijzondere 
kunstwerken bij de hunebedden op het Holtingerveld.

Het project is vrijwel geheel gerealiseerd zoals op voorhand 
beoogd. Into Nature als relatief nieuw tweejaarlijkse 
evenement is bestemd voor een omvangrijke doelgroep 
van geïnteresseerden in beeldende kunst, natuur en cultuur. 
Het is een unieke samenwerking tussen vier culturele 
organisaties in Drenthe die ieder hun eigen expertise en 
netwerk inbrengen in het project en zo een bijzondere 
meerwaarde creëren. Ook bij deze tweede editie zijn 
verdere stappen gezet voor de branding van het merk Into 
Nature. Niet alleen de zichtbaarheid die werd gecreëerd 
door de eigen marketing en communicatie-acties, maar 
ook de verbondenheid aan het hoofdprogramma van 
Leeuwarden-Fryslân 2018 droeg daaraan bij. Daarnaast 
ontlokte de hoge kwaliteit van het inhoudelijke programma 
bij de nationale pers veel positieve recensies in onder meer 
NRC, De Volkskrant, Trouw, De Telegraaf, Het Financieel 
Dagblad, RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden. 

Er was een uitgebreid randprogramma gericht op 
verschillende doelgroepen. Zo was er een programma 
voor scholen, konden bezoekers op stap met de curatoren 
langs de route en was er een bijzondere buitenbioscoop op 
het Holtingerveld. Het publiek werd geïnformeerd via de 
website, social media en verschillende nieuwsbrieven. Er 
is een hele serie video’s gemaakt waarin de afzonderlijke 
kunstwerken uitgelicht werden, vaak in aanwezigheid van 
de kunstenaar zelf. Ook was er een speurtocht naar de 
vogelnesten van Adrián Villar Rojas en een fotowedstrijd 
waarvoor talloze inzendingen toegestuurd werden. In 
samenwerking met verschillende lokale partners waren er 
arrangementen die bezoekers uitnodigden om hun bezoek 
aan Into Nature te combineren met een overnachting in de 
buurt. 

‘Genoten van @IntoNature_Art in Drenthe. 
Prachtige mix van uitdagende kunst in een historisch landschap.’ 

Tweet Robert van Asten
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Met een looptijd van 12 weken in de zomerperiode was 
de prognose dat Into Nature zo’n 15.000-20.000 bezoekers 
zou bereiken, waarvan ongeveer de helft een ticket zou 
kopen. Deze aantallen zijn inderdaad behaald. Het mooie 
aan een manifestatie met kunst in de openbare ruimte 
is dat er verschillende doelgroepen in aanraking komen 
met de kunstwerken. Mensen die misschien zelf niet naar 
een kunstroute zouden gaan, kunnen wel verrast worden 
doordat ze plotseling onderweg een bijzonder kunstwerk 
tegenkomen. De drempel is daardoor laag. Middels 
streekproeven is deze groep in kaart gebracht. Een ticket 
bood de ultieme Into Nature-ervaring waarbij de bezoeker 
alle informatie over de route én over de kunstwerken kreeg. 
Ieder die dat wilde, kon bovendien een gratis rondleiding 
volgen, verzorgd door de speciaal opgeleide gastvrouwen 
of gastheren. Ook waren er aantrekkelijke arrangementen 
met lokale toeristische ondernemers in combinatie met een 
Into Nature-ticket. 

Het evenement trok bezoekers uit de omgeving en de 
noordelijke provincies, maar daarnaast wisten opvallend 
veel mensen uit de Randstad en de rest van Nederland de 
kunstroute te vinden. Ook waren er internationale gasten 
uit onder meer Duitsland, België, Australië en Amerika. 
De gemiddelde waardering van de bezoekers voor Into 
Nature was hoog. Het effect van de goede recensies in de 
landelijke media en mond-tot-mond reclame was duidelijk 
waarneembaar in de bezoekersaantallen. De bezoekers 
waren zeer enthousiast over met name de inhoud van de 
kunstroute. Daarnaast werd de gastvrijheid in Drenthe zeer 
goed gewaardeerd. 
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 ‘@IntoNature_Art @blauwe haan 
Vele gasten van ons gaan naar Into Nature. 

Wat een geweldig succes!’ 
Tweet Camping De Blauwe Haan, Uffelte





Enige reacties van de pers en bezoekers aan Into Nature:

‘Niets is wat het lijkt. Van onzichtbaar tot imponerend, 
van subtiel tot heel heftig: de werken van internationale 
kunstenaars als Olafur Eliasson, David Claerbout, Anne 
Geene en Arjan de Nooy, verbazen, verontrusten, verlichten 
en verweven cultuur en natuur.’ 
Trouw

‘2 en halve dag cultuur en natuur geslurpt. Wat wás het 
mooi, ontroerend, indrukwekkend! Dank @IntoNature_art’
Tweet Harry Bos

‘Een geweldige expositie, Into Nature. Vooral de aan hun lot 
overgelaten kassen van de tuinbouwschool met daarin de 
beelden van Matthew Day Jackson vond ik fascinerend.’
E-mail van Fokje Russchen, Eefde

‘LS, 
Gisteren las ik het goed geschreven boekje / de catalogus 
Into Nature 2018 nog eens aandachtig door. Met liefde 
en plezier. Wat een prachtige tweedaagse wandel- en 
fietstocht maakte ik vorige week Into Nature, samen 
met een vriendin. Hulde en dank voor de bijzondere 
ontmoetingen met deze kunst in deze natuur. Wat een 
prachtkeuzes. […]’
E-mail van Marian van Steen

Het succes van Into Nature 2018 was niet mogelijk geweest 
zonder de steun en (financiële) bijdrage van fondsen, 
subsidiënten en regionale partners. In circa 1,5 jaar is 
een groot lokaal netwerk opgebouwd van organisaties, 
ondernemers en vrijwilligers. Wij danken iedereen voor 
het vertrouwen, de prettige samenwerking en het prachtige 
resultaat. 

Leerpunten van de eerste editie (zoals een aangepast 
organisatiemodel en compactere route) waren 
meegenomen in het proces en de nieuwe insteek pakte 
goed uit. Ervaringen van deze editie worden ook weer 
meegenomen bij de organisatie van de volgende route. 
Ook daarin streven we weer naar de hoge kwaliteit van de 
kunstwerken en de branding en zichtbaarheid van het merk 
Into Nature. We kijken terug op een succesvol project waar 
we zeer trots op zijn!
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CONCRETE

RESULTATEN



LOCATIES, 
KUNSTWERKEN EN 
KUNSTENAARS 

CONCRETE



UFFELTERVEEN

STARTLOCATIE

FREDERIKSOORD

HUIS VAN WELDADIGHEID

- Roderick Hietbrink
- Amar Kanwar
Femke Herregraven-

TUINBOUWSCHOOL

- Matthew Day Jackson
- Adrien Vescovi
- Laurence Aëgerter

STERREBOS

LANGS DE HELE ROUTE

HOLTINGERVELD

HANGAR

SCHAAPSKOOI

FREDERIKSOORD

- Alicja Kwade

- Adrián Villar Rojas

- Sarah van Sonsbeeck

- Susan Philipsz
- Olafur Eliasson
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1

1

1
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7
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35

3

- David Claerbout

VLEDDER

WAPSE

WILHELMINAOORD

WAPSERVEEN

HAVELTE

UFFELTE

DARP

FREDERIKSOORD

STARTLOCATIE

HOLTINGERVELD

HOLTINGERVELD

HOLTINGERVELD

HOLTINGERVELD

HOLTINGERVELD

- Edward Clydesdale Thomson

- Hervé Youmbi

- Heather & Ivan Morison

TOREN KOUDE OORLOG

- Lotte Geeven

11

Fietsen

Fietsknooppunt

Wandelen

Locatie

Startlocatie

5 1

29

08

41

29

72

31

33

71

WAPSERVEEN

- Anne Geene & Arjan de Nooy

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

- Sarah van Sonsbeeck

10

Data by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license.



ROUTE
Na de eerste verkenningen in het gebied rondom 
Frederiksoord en het Holtingerveld werd snel duidelijk 
welke locaties interessant waren voor de kunstenaars. Na 
de definitieve locatiebepalingen gingen de routebouwers 
aan de slag om, met de kennis en ervaring van de eerste 
editie van Into Nature, de werken op een zo avontuurlijk 
en toegankelijk mogelijke manier te verbinden. Dit 
resulteerde in drie gevarieerde routes: een wandelroute 
in Frederiksoord, een fietsroute om Frederiksoord en het 
Holtingerveld te verbinden en een wandelroute op het 
Holtingerveld. De reacties van het publiek op de route 
waren zeer positief. De routes werden als afwisselend 
ervaren en de markeringen waren duidelijk vindbaar. Een 
aantal bezoekers gaven aan dat ze graag meer werken op 
de fietsroute hadden gezien en dat de combinatie van twee 
wandelroutes en een fietsroute op een dag iets te intensief 
was. Om die reden koos een groot deel van het publiek om 
de fietsroute per auto af te leggen.

Wandelroute Frederiksoord | 2 kilometer | 3 kunstlocaties
Deze wandelroute startte in het Huis van Weldadigheid en 
ging via de voormalige Tuinbouwschool naar het Sterrebos. 
Het eindpunt was het Huis van Weldadigheid van waaruit 
de route vervolgd kon worden op de fiets richting het 
Holtingerveld.

Fietsroute | 30 kilometer | 4 kunstlocaties
De fietsroute kon zowel bij de startlocatie op het 
Holtingerveld als in Frederiksoord gestart worden. De route 
was zeer gevarieerd met weilanden, bossen, akkers, heide 
en zandverstuivingen. Onderweg waren verschillende 
kunstwerken te zien. 

Wandelroute Holtingerveld | 4 kilometer | 6 kunstlocaties
Deze wandelroute begon bij de startlocatie op het 
Holtingerveld. De route liep langs de kunstwerken bij 
de hunebedden, de schaapskooi, een bomkrater en een 
voormalige vliegtuighangar. 





Hoe lang heeft u over de route(s) gedaan?

Heeft u de fietsroute afgelegd?

Heeft u alle locaties bezocht?

Wat vond u van de routes?

Welk gedeelte van de route sprak u het meeste aan?

Wat vond u van de routebeschrijving?

Een halve dag

Een hele dag

Anderhalve dag

Twee dagen

Ja

Nee

Ja

Nee

Slecht / matig

Goed / Zeer goed

Wandelroute Frederiksoord

De fietsroute

Wandelroute Holtingerveld

Slecht / matig

Goed / Zeer goed

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Into Nature heeft onderzoek gedaan onder haar berzoekers. 
Aan dit onderzoek deden 64 respondenten mee. Daarnaast 
is van 4.366 bezoekers is de postcode geregistreerd. 



Adrián Villar Rojas

Anne Geene en Arjan de Nooy

Laurence Aëgerter

Femke Herregrave

Alicja Kwade

David Claerbout 

Lotte GeevenEdward Clydesdale Thomson

Amar Kanwar

Matthew Day Jackson

EEN GREEP UIT DE KUNST



Alicja Kwade

Adrien Vescovi

Olafur Eliasson

Heather & Ivan Morison Roderick Hietbrink 

Sarah van Sonsbeeck

Adrien Vescovi

Hervé Youmbi

Sarah van Sonsbeeck

Susan Philipsz





EDUCATIE  
Programma scholen
In verschillende groepen namen 285 leerlingen VO deel 
aan het educatieve programma van Into Nature voor 
scholen. Zij kwamen voor en na de zomervakantie. We 
hadden gehoopt op een hoger aantal, maar hoewel de 
belangstelling zeker aanwezig was, hadden veel scholen 
geen ruimte meer in het programma. Dit blijft ingewikkeld, 
omdat de planning voor scholen al in vroeg stadium 
gemaakt wordt, en het programma van Into Nature pas laat 
bekend is. Bij een volgende editie streven we ernaar om 
nóg eerder een programma te kunnen presenteren. 
De scholieren die het programma hebben gevolgd waren 
erg enthousiast. Feedback was dat zelfs de luidruchtige 
groepen hard aan het werk zijn geweest met het 
programma. Sommige kinderen lieten trots hun eigen werk 
aan de bezoekers van Into Nature zien en vertelden over 
hoe zij beïnvloed zijn door de kunstwerken. 

Rondleidingen
Naast de gratis rondleidingen door de speciaal opgeleide 
vrijwilligers die alle bezoekers dagelijks konden volgen, 
was er de mogelijkheid om een groepsarrangement te 
boeken. Destination Art verzorgde deze groepsontvangsten 
waarbij een professionele rondleider beschikbaar was. 
Partnerinstellingen, stakeholders en bedrijven zijn vooraf 
geïnformeerd over deze mogelijkheid om Into Nature 
gezamenlijk te bezoeken, eventueel in combinatie met 
een vergadering, lunch of borrel. De vakantieperiode is 
een lastig moment voor bedrijfsuitjes, maar we hebben 
een aantal groepen mogen ontvangen die een leuke dag 
beleefd hebben en daarover zeer positieve feedback gaven.  

Kunstenaar op de camping
Er was uiteindelijk één camping waar de workshop 
Kunstenaar op de camping heeft plaatsgevonden. Hoewel 
we natuurlijk hadden gehoopt op meer belangstelling, was 
dit een geslaagde middag waarop een nieuwe doelgroep 
op laagdrempelige wijze kennis heeft gemaakt met Into 
Nature. 





MARKETING & 
COMMUNICATIE
Inhoud voorop 
De basis voor een goede positionering van Into Nature is de 
sterke inhoud van het project. Met een brede selectie van 
vooraanstaande internationale kunstenaars was de kwaliteit 
van deze editie gewaarborgd en konden beloftes aan het 
publiek worden waargemaakt. Met de lovende recensies 
van de eerste editie in 2016 op zak kon Into Nature verder 
bouwen aan haar unieke kwaliteitslabel.  

Waardering bezoekers
Ook deze editie scoorde Into Nature hoog in 
kwaliteitswaardering door bezoekers. Zo gaven de 
bezoekers Into Nature gemiddeld een 8 als rapportcijfer en 
geeft 94% van de bezoekers aan Into Nature aan te raden 
bij anderen. 97% van de bezoekers is dan ook van plan de 
volgende editie weer te komen.
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Wat vond u van de kwaliteit van de kunst?

Zou u andere mensen Into Nature aanraden?

Zou u bij een volgende editie weer langskomen?

Slecht / Matig

Goed / Zeer goed

Ja

Nee

Ja

Nee

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%





Bezoekersprofiel
Uit eigen onderzoek is gebleken dat 70% van de bezoekers 
van buiten de provincie Drenthe komt. Een belangrijk 
deel van de bezoekers (ruim een derde) komt uit de 
Randstad. Hieruit blijkt dat Into Nature zorgt voor landelijke 
aantrekkingskracht naar de provincie Drenthe waarbij 
veel bezoekers kozen voor een meerdaags verblijf (30%). 
Driekwart van de bezoekers valt in de leeftijd van 55 jaar 
en ouder. Het merendeel van de bezoekers is vrouw. 
Into Nature kon ook op bezoekers van buiten Nederland 
rekenen. Deze bezoekers kwamen met name uit België, 
Duitsland en Frankrijk. 

Gezamenlijke aanpak 
Toen het projectteam was gevormd, ontstond er een 
slagvaardige organisatie, waarbij er korte en heldere 
lijnen waren tussen het inhoudelijk team van curatoren 
en het uitvoerende projectbureau. Het communicatie- en 
marketingdeel binnen het projectbureau profiteerde hiervan 
doordat er snel geschakeld kon worden om bijvoorbeeld 
kunstenaars te interviewen in verschillende fases van 
het project. Ook zorgde deze aanpak voor eenduidige en 
heldere communicatie naar het publiek. Daarnaast was er 
een prettige samenwerking op het gebied van marketing 
en communicatie met de partnerorganisaties zoals K&C, 
het Drents Museum, Museum De Buitenplaats, KiK, de 
Provincie Drenthe, Marketing Drenthe, de Maatschappij van 
Weldadigheid, Leeuwarden-Fryslân 2018, theaterspektakel 
Welstaat en tal van andere organisaties die een link hadden 
met het gebied en Into Nature.

Herkomst bezoekers naar postcode

30%

24%

18%

12%

6%

0%
 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99

Regio
Randstad (38%)

Regio
zuid (13%)

Regio
noord en oost (49%)
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Pers
Voorafgaand aan de opening van Into Nature zijn er een 
aantal achtergrondinterviews en reportages over het 
project verschenen. De meeste publiciteit ontstond rond 
de opening op 1 juli. De perspreview werd dan ook druk 
bezocht door landelijke en regionale journalisten. De 
artikelen die vervolgens verschenen (o.a. NOS, NRC, De 
Telegraaf en het Dagblad van het Noorden) waren unaniem 
lovend waardoor een breed publiek werd geactiveerd om 
Into Nature te bezoeken. Gedurende de zomer verscheen er 
nog een aantal grote landelijke artikelen in onder andere de 
Volkskrant, NRC en Trouw waardoor de publieksstroom nog 
verder aantrok. 

Hoe bent u bekend geworden met Into Nature? 
(meer antwoorden mogelijk)

Via de website van Into Nature

Via social media

Via flyers

Via posters

Via de Volkskrant

Via de Telegraaf

Via het NRC

Via het Dagblad van het Noorden

Via de Trouw

Via een markt/beurs

via een culturele instelling

Via RT Drenthe

Via mond tot mond reclame

Via Leeuwarden-Friesland culturele hoofdstad 2018

Via een lokale krant

Via de Into Nature nieuwsbrief

Via de eerste editie in 2016

Via een advertentie
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Hotel

Camping

Bed and breakfast

Escape Vehicle nr. 9

Ik heb niet overnacht in Drenthe

Ik woon in Drenthe



Facebook

Twitter

Instagram

Nieuwsbrief

0 500 1000 1500 2000

Social media

Website 36.184 bezoekers (1 februari 2018 t/m 1 oktober 2018)

  1869 volgers

229 volgers

 716 volgers

     1877 leden

Social media en website
De achterban van Into Nature op social media en 
abonnees op de nieuwsbrief (1.877 leden) blijft groeien. 
Met name Instagram (716 volgers) laat een sterke groei 
zien. Dit heeft onder andere te maken met het bijzondere 
beeldende karakter van de kunstwerken en het maakproces. 
Voorafgaand aan de opening is de trailer van Into Nature 
gelanceerd. Dit soort filmpjes, zoals ook de interviews 
met kunstenaars, zijn erg populair op social media en 
werden dan ook veel gedeeld. De website zorgde voor een 
overzichtelijke uitvalsbasis voor het plannen van het bezoek 
aan Into Nature. Zowel voor inhoudelijke als praktische 
doeleinden werd de site geraadpleegd door (potentiële) 
bezoekers.   

Arrangementen 
Omdat Into Nature uitermate geschikt is om 
meerdaags te bezoeken, ontstonden er verschillende 
samenwerkingsverbanden met arrangement-partners 
zoals hotels, campings en b&b’s. Er zijn meerdaagse 
arrangementen samengesteld waarbij bijvoorbeeld 
voor een pakketprijs een overnachting met ontbijt en 
tickets voor Into Nature geboekt kon worden. Naast de 
arrangement-partners hebben veel overnachtingslocaties 
en horecagelegenheden geprofiteerd van Into Nature. 
Sommige ondernemers meldden ons zelfs dat hun 
terrassen nog nooit zo vol hebben gezeten.  

Waar heeft u overnacht in Drenthe?
(meer antwoorden mogelijk)

Hotel

Camping

Bed and breakfast

Escape Vehicle nr. 9

Ik heb niet overnacht in Drenthe

Ik woon in Drenthe
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Media-inkoop
Vanaf een aantal maanden voorafgaand aan de opening 
van Into Nature tot aan de sluiting op 16 september is Into 
Nature zichtbaar geweest via een breed middelenpakket. 
Zo is er een serie advertenties geplaatst in landelijke 
media waar vaak ook een artikel over het project te 
lezen was. Daarnaast werd er ook in samenwerking 
met partnerorganisaties geadverteerd. Gedurende het 
project verscheen er een A0 postercampagne en werd er 
grootschalig een landelijke flyercampagne uitgerold. 

Ticket met reisgids
Voor 15 euro kochten bezoekers een ticket voor Into Nature. 
Studenten betaalden 10 euro en kinderen kregen gratis 
toegang. Tickets werden vanaf het voorjaar al verkocht 
via de website van Into Nature en vanaf 1 juli bij de 
startlocaties in Frederiksoord en het Holtingerveld, maar 
ook bij het Drents Museum, Museum De Buitenplaats, 
Rabotheater De Meenthe en via arrangementpartners waren 
kaarten te koop. Ook waren er ticketacties met Van Plan, de 
BankGiro Loterij en We are public. Bezoekers ontvingen een 
reisgids met routekaart en twee polsbandjes (voor twee 
zelf te kiezen dagen). Uit eigen onderzoek blijkt dat volgens 
de bezoekers de prijs-kwaliteit verhouding prima in balans 
was. Wel gaven sommige bezoekers aan dat, omdat een 
deel van de kunstwerken vrij te bezoeken was (openbare 
ruimte), ze betaalden voor iets waarvan een groot deel 
ook gratis toegankelijk was. De reisgids met routekaart 
gaf extra waarde aan het ticket en werd zeer positief 
ontvangen door de lezers. De reisgids gaf inhoudelijke 
achtergrondinformatie over het gebied, de kunstwerken, de 
kunstenaars en de routes.  
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Wat vond u van de prijs van een ticket?

Wat vond u van de reisgids?

Te  goedkoop

Precies goed

Te duur

Slecht / Matig

Goed / Zeer goed
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VRIJWILLIGERS
Een team, van ruim 30 enthousiaste gastvrouwen en 
gastheren onder leiding, van een zeer gemotiveerde 
vrijwilligerscoördinator was gedurende 12 weken hét 
visitekaartje van Into Nature. De groep had een diverse 
samenstelling van jong tot oud, van kunstprofessionals tot 
kunstliefhebbers, zowel uit de directe omgeving, als van 
wat verder weg. Voor de laatste categorie werd belangeloos 
door lokale partners een slaapplaats beschikbaar gesteld. 

Uitvalsbasis waren de twee startlocaties Frederiksoord 
en het Holtingerveld. In de weken voor de opening 
werden twee trainingsdagen verzorgd door Destination 
Art. Daarbij werden de gastvrouwen en -heren niet alleen 



op de hoogte gebracht van alle praktische zaken en de 
routes, maar ook actief inhoudelijk opgeleid. Zo konden 
zij zowel fungeren als aanspreekpunt voor bezoekers, als 
rondleidingen verzorgen voor kleine groepen. Elke week 
was er een evaluatiemoment waarbij succesverhalen en 
verbeterpunten meegegeven werden aan de organisatie. 
De gastvrouwen en -heren werkten nauw samen met de 
vrijwilligers van de Tourist Info op beide startlocaties.

De inzet en betrokkenheid van alle vrijwilligers is van 
doorslaggevend belang geweest voor het welslagen van 
Into Nature 2018.
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ORGANISATIE

Stichting Into Nature Drenthe is een 
samenwerkingsverband tussen verschillende culturele 
instellingen in Drenthe: Drents Museum, K&C, KiK en 
Museum De Buitenplaats. Het projectbureau is gevestigd bij 
het Drents Museum.

Bestuur
Voorzitter: Marieke Vegt (directeur K&C)
Penningmeester: Annelies Meuleman (zakelijk directeur 
Drents Museum)
Secretaris: Stina van der Ploeg (Bestuur KiK)
Algemeen bestuurslid: Patty Wageman (directeur Museum 
De Buitenplaats)

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd.
Stichting Into Nature Drenthe heeft geen personeel 
in dienst. Ingehuurd personeel wordt betaald op 
marktconform tarief. 

Stichting Into Nature Drenthe
Oprichtingsdatum: 26-07-2017

Projectbureau 2018
Artistieke leiding: Hans den Hartog Jager (onafhankelijk 
schrijver, kunstcriticus en presentator)
Curatoren: 
Monica Boekholt (Adviseur Kunst in openbare ruimte, K&C)
Toos Arends (Conservator Drents Museum)
Nils van Beek (artistiek leiding KiK)
Zakelijk leiding: Annemiek Rens (Drents Museum)
Coördinator Marketing & Communicatie: Marinus Pranger
Coördinator Productie: Ype van Gorkum
Coördinator Educatie: Peter Hiemstra
Coördinator Vrijwilligers: René Dito. 
Projectmedewerkers, vrijwilligers en stagiaires
Fotograven: Heleen Haijtema (o.a. campagnebeeld)  
en Sijtze Veldema

Bestuur

Zakelijke leiding Artistieke leiding

 Financiën Productie Marketing Vrijwilligers





Contactgegevens
Stichting Into Nature Drenthe
Brink 1
9401 HS, Assen
info@intonature.net
KvK: 69285764
RSIN: 8578.16.688

Governance
Het bestuur van Into Nature bestaat uit de directeuren 
van K&C (voorzitter), Drents Museum (penningmeester), 
KiK (de vice-voorzitter van KiK is secretaris) en Museum 
De Buitenplaats (lid). Zij zijn qualitate qua benoemd 
als bestuurslid. De Stichting Into Nature Drenthe en 
de organisaties die de bestuursleden leveren, hebben 
overkoepelende belangen. Met deze verstrengeling gaan 
wij zo integer mogelijk om. Belangrijkste daarbij is dat 
wij transparant communiceren naar alle betrokkenen. 
In geval van tegengestelde belangen wordt een externe 
geschillencommissie ingeschakeld. Dit is in 2017-2018 niet 
nodig geweest.

Het bestuur legt verantwoording af over het bereiken van 
de doelstellingen en de efficiënte besteding van (publieke) 
middelen. De stichting heeft geen eigen personeel. Het 
bestuur is aansprakelijk voor een goed opdrachtgeverschap 
van freelancers om de nodige werkzaamheden te 
realiseren. 

Het jaarverslag van de organisatie en de jaarrekening 
worden op de website gepubliceerd. Het jaarverslag geeft 
een getrouw beeld van: de toestand van de organisatie 
op de balansdatum; de ontwikkelingen gedurende het 
boekjaar; de inhoudelijke en financiële resultaten van de 
organisatie.

Bestuursleden wordt financieel niet beloond voor het 
bestuurswerk van Into Nature. 
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OVER DE DEELNEMENDE 
INSTELLINGEN
Drents Museum
Het Drents Museum in Assen is de plek voor grote nationale 
en internationale tentoonstellingen en vaste presentaties 
op het gebied van archeologie, Drentse geschiedenis, Kunst 
1885-1935 en Hedendaags realisme. Ook heeft het museum 
Het Grootste Poppenhuis van Nederland waarin bezoekers 
kennismaken met het Drenthe van de 18de eeuw en de 
familiebelevenis Codename: Energy. 

K&C
K&C is expertisecentrum en projectorganisatie op 
het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie, 
cultuurinnovatie en cultuurbeleid. K&C werkt vanuit 
en met de kunsten aan het versterken van de culturele 
infrastructuur en de culturele omgeving in Drenthe, 
Groningen en daarbuiten. K&C adviseert overheden en 
bedrijfsleven over het bevorderen van de ruimtelijke 
kwaliteit via kunst in de openbare ruimte. K&C werkt in 
opdracht van de provincies Drenthe en Groningen en de 
gemeenten in beide provincies, maar ook in opdracht van 
scholen, culturele instellingen, bedrijven en particulieren.
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KiK
KiK is gevestigd in voormalige zuivelfabriek ‘De Venen’ 
in Kolderveen, Drenthe. Hier verblijven en presenteren 
hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland. Ze 
worden op basis van een voorstel uitgenodigd om deel 
te nemen aan het artist in residence (AiR) programma. De 
stichting wil ruimte bieden aan onderzoek, ontwikkeling 
en verdieping door te reageren en te reflecteren op 
ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst en zich 
vanuit de beeldende kunst te richten op projecten die 
op het platteland actueel zijn (zoals krimp, duurzame 
energie, water en voedsel, herinrichting ). Daarbij is er 
een toenemende focus op de fysieke en sociale omgeving 
van KiK. Zo wil de stichting haar eigen unieke ligging 
in het Drentse, landelijk gebied beter benutten. Naast 
de AiR, initieert, ontwikkelt, begeleidt en realiseert KiK 
verkenningen, onderzoek en presentaties van hedendaagse 
beeldende kunst in een bredere context en werkt ze samen 
met andere organisaties om projecten zoals o.a. deze  
kunstmanifestatie te realiseren.

   
Museum De Buitenplaats
Museum De Buitenplaats is een uniek complex dat bestaat 
uit een tentoonstellingspaviljoen, barokke tuin en het 
monumentale Nijsinghhuis. Het museum organiseert vier 
tentoonstellingen per jaar en volgt daarbij de seizoenen van 
de tuin. Eens in de twee weken vinden er concerten op zaal 
plaats en in de zomermaanden zijn er op het buitenpodium 
MuseumSessies. Museum De Buitenplaats is er voor 
iedereen: van bezoekers met liefde voor kunst, tuinen, 
muziek, theater en literatuur tot liefhebbers van historische 
en moderne architectuur. Museum De Buitenplaats wil door 
zijn vier seizoenenprogrammering jong en oud bewust 
maken van de rol van kunst, natuur en architectuur in de 
samenleving en ze inspireren tot vrij en autonoom denken.





FONDSEN, SPONSOREN, 
SUBSIDIËNTEN EN 
PARTNERS
Betrokkenheid van (lokale) partners en goodwill is van 
groot belang geweest bij het succesvol realiseren van 
de plannen. In een relatief kort tijdsbestek is de tweede 
editie van Into Nature uitgerold. Deze steun maakte 
onmisbare onderdelen uit het project mogelijk, denk aan: 
vergunningen, bewegwijzering, ticketing, fietsverhuur, 
vrijwilligers, overnachtingen, arrangementen, maar 
ook de inhoudelijke programmering, de spectaculaire 
openingsceremonie en nog veel meer. Deze ervaringen en 
het gecreëerde netwerk worden meegenomen naar een 
volgende een editie van Into Nature.

Into Nature werkte samen met de volgende partners
Maatschappij van Weldadigheid
Tourist Info
Staatsbosbeheer
Stichting Holtinger Schaapskudde
Defensie
Destination Art
Rabotheater De Meenthe
Marketing Drenthe
Natuurmonumenten
Natuurvriendenhuis Het Hunehuis
Stichting Land Art Contemporary
Theaterspektakel Welstaat
Charmelogies De Nijenshof
Fietsplus Noordwolde

Into Nature werd mede mogelijk gemaakt door
Drents Museum
K&C
Stichting KiK
Museum De Buitenplaats
Provincie Drenthe
Gemeente Westerveld
Mondriaan Fonds
Het Mondriaanfonds droeg daarnaast middels het 
experimenteerregelement bij aan het honorarium van de 
kunstenaars
Prins Bernhard Cultuurfonds | Fonds Laboratorio
Stichting Beringer Hazewinkel
BPD cultuurfonds
Leeuwarden-Fryslân 2018
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BIJLAGE PERSUITINGEN



DvhN 23 april 2018

RTV Drenthe 10 april 2018

2018



RTV Drenthe 16 mei 2018

Elle Magazine 13 juni 2018

DvhN 27 juni 2018

Noordland 24 juni 2018



Meppeler courant 28 juni 2018

Drenthe magazine voorjaar 2018

Op Fietse juni 2018



RTLZ 30 juni 2018

RTV Drenthe 1 juli 2018

NOS 30 juni 2018



Leeuwarder courant 2 juli 2018



DvhN 2 juli 2018

NRC 4 juli 2018





Telegraaf 4 juli 2018

RTLZ 2 juli 2018





NRC 5 juli 2018



Financieel Dagblad 7 juli 2018





Seasons juli 2018



NRC 18 juli 2018

Kunstkijken 13 juli 2018



Noorderbreedte 27  juli 2018



Deezen 30 juli 2018

Leeuwarder courant 1 juli 2018



Metropolis M 3 augustus 2018

RTV Drenthe 9 augustus 2018

Volkskrant 9 augustus 2018



Trouw 10 augustus 2018



Mister Motley 17 augustus 2018

Volkskrant 10 augustus 2018



Mister Motley 17 augustus 2018

Kunstspot 3 september 2018



RTV Drenthe 17 september 2018

NRC 14 september 2018



DvhN 20 september 2018

Meppeler courant 24 september 2018






