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Lichtkunst en vaarplezier 
in en rondom Sneek voor 
de donkere tijd van het jaar



1/ Inleiding

Goud in handen
36% water en 64% land 

/// 25 stranden /// ruim 

45 natuurgebieden /// 841 

kilometer aan fietsknooppunten 

van vijfsterrenkwaliteit /// 1.035 

kilometer aan wandelroutes 

/// 20 kilometer aan gratis 

aanmeerplaatsen /// 57 veilige 

MarBoei-ankerplaatsen /// 127 

historische kerken /// 1 van de 

10 Nationale Landschappen 

van Nederland /// 133 dorpen 

/// 7 unieke steden /// 1.021 

Rijksmonumenten /// 29 

musea en bezoekerscentra 

/// netwerk van vaarwegen, 

Friese meren, brekken en 

poelen /// 46 historische molens 

en 26 klokkenstoelen /// 2 

UNESCO Werelderfgoederen: 

Ir. D.F. Woudagemaal en de 

Waddenzee.
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In het najaar 2022 dooft de binnenstad van Sneek de lichten. Om de maan te laten schitteren 

en alle aandacht te vestigen op zorgvuldig geplaatste lichtpunten in de vorm van licht- en 

mediakunst rondom de waterwegen in de stad. Twee weekenden en de daartussen liggende 

week lang wordt de stad kunstzinnig en verrassend belicht. In en langs de grachten die het 

centrum omsluiten, zijn er boeiende videokunst en lichtobjecten te zien. Publiek maakt een 

magische wandeling of een boottocht door de mooie stad en kiest daarbij zelf een route langs 

de werken. Deze zijn zo ver uit elkaar geplaatst zijn dat ook de stad zelf, haar architectuur en 

wateren veel aandacht krijgen.

Veel monumenten en bijzondere plaatsen zijn ‘s avonds al belicht. Een aantal bijzondere 

plekken wordt tijdens LUNA WATERSTAD extra met lichtdesign in scène gezet. Het gebied dat 

met LUNA WATERSTAD wordt bespeeld is ook zo groot dat het loont om meerdere avonden aan 

de wandel te gaan en telkens ook neer te strijken in een van de vele gezellige cafés die de stad 

rijk is. Sommigen bieden een culturele randprogrammering aan, waar mogelijk in samenwerking 

met Cultuur Kwartier Sneek. Alle elementen bij elkaar vormen een nachtelijke artistieke 

belevenis voor een breed publiek, van jong tot oud en van toerist tot eigen inwoner. 

We nemen je graag mee in dit plan voor LUNA WATERSTAD wat is ontstaan door een initiatief 

van VVV Waterland van Friesland en Media Art Friesland.

LUNA 
wATERSTAD
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Voor Sneek maakt de organisatie van LUNA Leeuwarden graag de stap 

van de vaste wal naar het water. Samen met de VVV Waterland van 

Friesland, de Gemeente en ondernemers uit Súdwest-Fryslân wordt het 

project LUNA WATERSTAD (werktitel) voor de stad Sneek ontwikkeld 

waarbij hier de nadruk ligt op de beleving van de waterpartijen en 

in de randprogrammering het leven met, in en rondom het water de 

centrale rol speelt. LUNA WATERSTAD is nadrukkelijk geen kopie van 

LUNA Leeuwarden, maar een geheel op de stad Sneek en haar heel eigen 

karakter afgestemd nieuw nachtelijk kunstavontuur. Door de concentratie 

water en licht opent zich een volledig nieuw landschap.

Achtergrond LUNA
LUNA is hét Leeuwarden Urban Night Adventure, een nachtelijk avontuur 

dat de mooie stad laat schitteren door licht- en mediakunst. Ook in 

Leeuwarden maakt het publiek een verrassende wandeling door de 

nachtelijke stad en stuit daarbij steeds weer op mooie, soms uitdagende 

kunst van internationaal vooraanstaande makers en van toppers en nieuw 

talent uit de regio. De focus ligt in Leeuwarden op de veelzijdigheid van 

het centrum van de stad met haar grote pleinen, nauwe steegjes, parken, 

hofjes, parkeergarages, kelders, kerken en andere bijzondere locaties.

LUNA is een begrip
Ook al staat de ‘L’ van LUNA oorspronkelijk voor ‘Leeuwarden’, is LUNA 

intussen ook tot een begrip uitgegroeid dat staat voor kwalitatief 

hoogwaardige en breed aansprekende lichtkunst voor projecten elders. 

Onder de naam ‘LUNA Collective’ hebben de creatieven van Stichting 

Media Art Friesland, de organisatie achter LUNA, de afgelopen jaren 

projecten ontwikkeld voor diverse plaatsen in Friesland, Drenthe en ook 

Tunesië en exporteren deze aansprekende titel nu graag ook naar Sneek.

LUNA NAAR SNEEK
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Sneek is de ‘hoofdstad’ van de 

regio Waterland van Friesland, de 

toeristische naam voor de regio 

Zuidwest Friesland. De toeristische 

sector in Waterland van Friesland 

drijft van oudsher vooral op 

watersport en -recreatie. Dat 

maakt haar erg afhankelijk 

van het vaak (te) drukke 

zomerseizoen. Het korte seizoen 

en de overwegend weersgevoelige 

logiesproducten maken de sector 

kwetsbaar. Temeer daar de 

concurrentie toeneemt en de trend 

van meer korte vakanties, het jaar 

rond, doorzet. Het laatste vaak 

gecombineerd met uiteenlopende 

activiteiten en een voorkeur voor 

beleving en het nodige comfort. 

Helaas is er buiten het seizoen 

in onze regio nog (te) weinig te 

doen en beleven. Het ontbreekt 

aan activiteiten, evenementen 

en gastvrijheid. Ook op en 

rond het water. Zoals het nu is 

georganiseerd, voelen (te) weinig 

mensen zich geroepen om deze 

regio buiten de vakanties te 

bezoeken. Een gemiste kans. Een 

evenement is veelal een geweldige 

eerste stap om seizoenverlenging 

op gang te brengen. Kijk 

als voorbeeld naar de 

Waddeneilanden waarbij (sport)

evenementen hebben geleid naar 

jaarronde recreatiemogelijkheden.

 Met LUNA halen we een prachtig 
evenement naar Sneek en creeeren 

we naast de welbekende Sneekweek nog 
een reden om onze mooie stad te bezoeken 

en cultureel te ontdekken.  

Wiebren Buma - Cultuur Kwartier Sneek
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DATA LUNA wATERSTAD
We koersen op een pilot versie van LUNA 

WATERSTAD van 14 tot en met 22 oktober 2022. 

Mogelijke aanpassingen worden gedaan in 

overleg, bijvoorbeeld richting herfstvakanties 

andere regio’s van Nederland ter bevordering 

van toerisme.
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Kanalen, havens, boten, strandjes, steigers, kortom: water 

speelt een belangrijke rol in de stad Sneek - voor het 

aangezicht, het toeristisch aanbod, de vele zeilers die in 

de zomer genieten van stad en omgeving, de natuur, de 

sportieve mogelijkheden en het bijzondere culturele land-

schap rondom het water. Water fascineert, het is de bron 

van leven en bedrijvigheid. Het pure zien ervan, het ver-

wijlen langs het water of het maken van een boottochtje 

brengen inwoners en bezoekers direct in een ontspannen 

vakantiestemming.

Kunst en watersport trekken samen op
Ondernemers en kunstenaars willen hier nog meer aan-

dacht besteden en het plezier van verblijven in een wa-

terrijke omgeving ook buiten het toeristisch hoogseizoen 

delen. In de donkerste en normaal gesproken meest rus-

tige maanden van het jaar trekken zij samen op. Bootei-

genaren laten hun boten net iets langer in de binnenstad 

liggen en verlichten die mooi. Media Art Friesland kiest 

samen met lokale en internationale makers mooie plekken 

langs en op het water waar kwalitatief hoogwaardige 

lichtkunst wordt gepresenteerd.

Maar deels weersafhankelijk
Naast het buitenprogramma is er in cafés, kroegen 

en culturele centra een programma van kleinschalige 

podiumkunsten te beleven: muziek, literatuur en korte 

theateracts nodigen uit om op binnenlocaties te verwij-

len, bij een drankje op te warmen en daarna de lichtkunst 

wandeling voort te zetten. Op deze manier is publiek 

verzekerd van een veelzijdige, warme belevenis en is het 

evenement slechts deels weersafhankelijk.  Zodoende 

wordt optimaal gebruik gemaakt van de duisternis en de 

relatieve rust in die tijd van het jaar om de schoonheid 

van de stad en de kunst ‘in een ideaal licht’ te plaatsen. 

Daarbij dragen de samenwerkende partijen actief bij aan 

de spreiding van het toeristische en culturele seizoen.

Water verbindt
Sneek is historisch een handelsstad. Sinds begin van haar 

geschiedenis vond er levendige uitwisseling plaats. De 

markt bestaat sinds het begin van het bestaan van de stad; 

het eerste Japanse bedrijf dat zich ooit in Nederland wilde 

vestigen, koos voor Sneek en is er nog steeds naast tal van 

andere internationale bedrijven die samen met traditionele 

Sneker ondernemingen voor een aantrekkelijk woonklimaat 

in een mooie stad zorgen. Zoals in veel handelssteden is ook 

in Sneek het culturele leven goed ontwikkeld met meerde-

re aantrekkelijke kunstpodia, diverse media die in de stad 

gevestigd zijn, er zijn verschillende religieuze centra en er is 

een grote variatie aan festivals.

Handel en het water
De allereerste editie van LUNA WATERSTAD nodigt kun-

stenaars die met hun werk inspelen op het gegeven dat 

handel een belangrijke rol speelt in Sneek. Handel draagt 

bij aan stabiliteit, maar zorgt ook voor diversiteit en dat 

zorgt voor een sterk en veelzijdig cultureel leven. Verdeeld 

over het centrum van de stad wordt ingespeeld op thema’s 

als reizen, vreemd-zijn, diversiteit, inclusie en samensmel-

ten, de vraag ‘wat is natuurlijk’? Een aantal pakhuizen en 

andere bijzondere locaties die herinneren aan de levendige 

handel geschiedenis van de stad worden bijzonder onder de 

aandacht gebracht. De alles verbindende factor is water: 

leven van, om, in en met het water. Elk werk van LUNA 

WATERSTAD is op zichzelf te beleven en indrukwekkend. 

Bezoekers die zich op het gehele avontuur inlaten worden 

geïnspireerd om de rijkdom van het leven aan, met, van en 

in het water vanuit allerlei perspectieven te doordenken en 

beleven. De deelnemende kunstenaars brengen dit op uit-

eenlopende, aansprekende en prikkelende manieren onder 

de aandacht.

HET VERHAAL VAN HET wATER

Niet voor niets noemen we de regio Zuidwest 

Friesland ook Waterland van Friesland. Hier bieden 

water en land unieke mogelijkheden om te fietsen, 

varen of wandelen. Alles is hier verbonden door 

water. Het is de regio van de Friese meren, de kust 

langs het IJsselmeer en 7 Elfstedenstadjes. Meer 

en meer ontdekken toeristen dat water niet iets 

is waar je in de zomer van kunt genieten. In LUNA 

WATERSTAD wordt het water in deze regio nog meer 

omarmd als een kwaliteit en er door middel van 

kunst wordt dit extra belicht.
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LUNA WATERSTAD zal verschillende positieve effecten hebben op Sneek 

en de regio Waterland van Friesland. Het gaat om artistieke effecten, 

economische effecten en effecten op het imago van de stad. Ook wordt 

gekeken naar een brede doelgroep, want zowel toeristen als inwoners 

genieten van LUNA WATERSTAD.

Artistieke effecten
LUNA WATERSTAD biedt kansen voor kunstenaars van lokaal tot 

internationaal. Het artistieke team zet Sneek graag in een bijzonder licht 

en draagt hiermee bij aan het imago van cultuurstad. LUNA WATERSTAD 

is een extra vliegwiel voor talentontwikkeling, artistieke ontwikkeling en 

versterking van het culturele klimaat in Sneek en Friesland.

Economische effecten
Buiten het hoogseizoen is er in Nederland, dat sterk leunt op 

watertoerisme en de attractie van de grote steden, relatief weinig aanbod 

voor toeristen. Waarschijnlijk is het daarom dat zowel Eindhoven als 

Amsterdam met lichtfestivals honderdduizenden bezoekers trekken. Het is 

niet de ambitie om het massale karakter van Amsterdam of Eindhoven te 

kopiëren, en zelfs die steden zijn op zoek naar nieuwe formules die minder 

nadruk leggen op kwantiteit als wel op beleving, kwaliteit, aandacht 

voor de schoonheid van de steden en de natuur. Met LUNA WATERSTAD 

wordt, het voorbeeld van het Leeuwarden Urban Night Adventure volgend, 

juist de stad als speelveld omarmd, de architectuur bijzonder onder de 

aandacht gebracht en worden de karakteristieke waterpartijen podia voor 

kunst.

Deze cijfers zijn gemiddelde  

bestedingen zoals die landelijk bekend 

zijn uit het verleden. Sinds het begin van 

de coronacrisis is het aantal bezoeken 

en zijn de bestedingen van binnenlandse 

toeristen behoorlijk gegroeid. Het 

is uiteraard lastig te voorspellen of 

deze trend door gaat zetten en bij een 

blijvende verbetering van de situatie 

stabiliseert. Wel kan gezegd worden 

dat lichtkunst evenementen relatief 

coronaveilig georganiseerd kunnen 

worden. Juist de evenementen die 

niet op massa zetten konden ook de 

afgelopen twee jaar doorgaan. Zeer 

grote evenementen zoals Glow Eindhoven 

hebben nieuwe formules gevonden 

waarbij bezoekers meer verspreid worden 

over een groter gebied van de stad in 

plaats van dicht op elkaar een vaste 

route te lopen. Niet alleen vanwege 

de coronaveiligheid, maar vooral om 

het belevingsaspect kiest ook LUNA 

WATERSTAD voor een losse spreiding van 

kunstwerken en binnenlocaties over het 

gehele centrum van Sneek.

Effecten op het imago van de stad

LUNA WATERSTAD zet Sneek op de 

kaart als aantrekkelijke stad waar 

hoogwaardige, bijzondere culturele 

belevenissen het hele jaar door mogelijk 

zijn. Het evenement versterkt het imago 

van Sneek als stad van lichtjes in de 

duisternis, water, duurzaamheid en 

daadkrachtige samenwerking tussen 

bedrijfsleven en culturele makers.

Effecten op de regio 

Waterland van Friesland

De regio Waterland van Friesland is 

wat betreft toerisme vooral gericht 

op het hoogseizoen. Door een 

evenement te organiseren in het 

zogeheten schouderseizoen wordt 

er weer een stap gezet in het jaar 

rond aantrekkelijk maken van deze 

regio. Sneek als grootste stad van 

Waterland van Friesland heeft een grote 

aantrekkingskracht op toeristen. Een 

evenement in het schouderseizoen kan 

zorgen voor overnachtingen in de gehele 

regio Waterland van Friesland, maar ook 

zeker in Sneek zelf. Toeristen zien vaak 

Zuidwest Friesland als één bestemming, 

waar Sneek onderdeel van is.
Vitaliteitsonderzoek logiesaccommodaties Fryslân

Toerisme Alliantie Friesland (TAF)

 Eigenlijk is heel Zuidwest 
Friesland één grote 

vakantiebestemming. Deze 
regio heeft toeristisch goud in 

handen.  

POSITIEVE EFFECTEN
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Aantal bezoekers
Er wordt gemikt op ca. 20.000 bezoekers bij de eerste 

editie. Dit cijfer baseert op de verwachting dat ongeveer 

de helft van de inwoners van Sneek in aanraking komt 

met LUNA WATERSTAD (16.500). Verder zal dit evenement 

aantrekkingskracht hebben op heel Zuidwest Friesland 

én uiteraard op toeristen. Maar dit zal uiteraard moeten 

groeien. Daarom houden we het voor de eerste editie eerst 

op een relatief lage verwachting van 20.000 bezoekers.

Overnachtingen
De verwachting is dat een groot deel van de bezoekers een of 

meerdere overnachtingen koppelt aan het bezoek aan Sneek 

en omgeving. Door het waterevenement in een periode te 

organiseren waar de hotels een relatief lage bezettingsgraad 

hebben en ook de andere ondernemingen in de horeca 

ruimte genoeg hebben levert het evenement direct een 

bijdrage aan de lokale economie. Uitgangspunt is dat van 

de mensen die het evenement bezoeken 25% dit combineert 

met 1 of meerdere overnachtingen en de overige 75% dit als 

dagjestoerist doet, maar mogelijk wel combineert met een 

bezoek aan een restaurant of café.

In cijfers:

• Dagtoeristen: € 36,- pp per persoon per dag

• Verblijfstoerist: € 120,- per persoon per dag

Ter vergelijking:

•  Aantal bezoekersaantal LUNA Leeuwarden 2018: 100.000 

(bron slotmeting LF2018)

•  Aantal bezoekers Amsterdam Light Event  

gegroeid van 375.000 in 2012 naar 900.000 in 2018

•  Aantal bezoekers Glow Eindhoven gegroeid  

van 45.000 in 2006 naar 770.000 in 2019

POSITIEVE EFFECTEN

doelgroepen
•   inwoners van de gemeente  

Súdwest-Fryslân en heel  

Waterland van Friesland

•  toeristen

•  cultuurtoeristen

•   cultuurliefhebbers uit Friesland en  

de wijdere Noordelijke omgeving

•  vaarpubliek

•   kunstenaars, studenten en 

kunstprofessionals uit Noord-Nederland

•  zakenleven
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SAMENWERKEN EN BEGROTING

Het programma van LUNA WATERSTAD wordt gedragen door 

verschillende partijen. Media Art Friesland staat garant voor 

licht- en mediakunst. Cultuur Kwartier Sneek programmeert 

samen met de Werkgroep Binnenstad, podia en horeca 

de muziek en literatuur. Daarnaast is er het participatieve 

programma langs en op het water waarbij schepen belicht 

kunnen worden en zelfs varen door de binnenstad tot de 

mogelijkheden behoort. Greenjoy in Sneek en Easterlittens, 

uitbater van elektrosloepen en meer watersport aanbod 

draagt hier actief aan bij. Het Fries Scheepvaart Museum 

in Sneek ondersteunt het plan en participeert graag in het 

programma van LUNA WATERSTAD. VVV Waterland van 

Friesland en Sneek Promotion investeren tijd in de promotie 

van LUNA WATERSTAD en betrekken hierbij Visit Friesland.

Organisatie
Initiatiefnemer Media Art Friesland presenteert sinds 2000 

licht- en mediakunst in Friesland en daarbuiten. Sinds 2016 is 

het jaarlijkse LUNA een hoogtepunt voor publiek en makers 

in Leeuwarden. Voor programmering en productie van LUNA 

WATERSTAD werkt Media Art Friesland samen met lokale en 

internationale kunstenaars en lichtdesigners.

LUNA WATERSTAD wordt mede georganiseerd door de 

plaatselijke horeca en culturele instellingen in Sneek 

en omstreken. De marketing is idealiter in handen van 

VVV Waterland van Friesland en Sneek Promotion in 

samenwerking met Visit Friesland.

Begroting
Om LUNA WATERSTAD te kunnen bekostigen is er een in 

verhouding bescheiden budget nodig die we hier beknopt 

weergeven. De uitgebreide begroting is op aanvraag 

beschikbaar.

Organisatiekosten € 30.300,-

Programmakosten €  98.400,-

Productiekosten € 44.500,-

Marketing/PR €  32.900,-

Onvoorzien €  10.000,-

  ------------

Totaal €  216.100,- excl. BTW

Tijdpad
November/December 2021  Concepting en werven 

partners

Januari/Februari 2022  Fondsenwerving, eerste 

sondering

22 Februari   Evaluatie eerste verkenning 

draagvlak

Mei   Go-/No-go beslissing

Juli t/m September   Pre-productie, eventueel 

vergunningen, verzekeringen, 

start PR

Oktober  Uitvoering

November  Evaluatie

Meewerken aan LUNA wATERSTAD?
Wil je als ondernemer, kunstenaar, investor of leverancier van materialen of diensten bijdragen  
tot het slagen van LUNA WATERSTAD? Neemt u dan contact op met Media Art Friesland voor een  
persoonlijke verkenning van de mogelijkheden via mediaartfriesland@gmail.com of 058 21 25 25 7.
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COLOFON
Dit plan is opgesteld door Stichting Media Art Friesland in samenwerking met VVV Waterland van Friesland.

Disclaimer
Copyright © 2022, Media Art Friesland en VVV Waterland van Friesland. Overname van informatie uit deze publicatie 

is toegestaan, mits bronvermelding. Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorgvuldigheid betracht. 

Media Art Friesland en VVV Waterland van Friesland zijn echter niet aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade 

als gevolg van de aangeboden informatie uit deze publicatie.
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