
 

 

Kunsthuis Waterland 2022 in vogelvlucht 
Het jaar 2022 is voor Kunsthuis Waterland een positief en productief jaar geweest waar alle vrijwilligers trots op 
mogen zijn, zowel in het verrichten van activiteiten ten behoeve van de kunstuitleen als in het organiseren van 
interessante tentoonstellingen. Kunsthuis Waterland wordt hierdoor meer zichtbaar in Purmerend, Regio 
Waterland en landelijk. Met het mooie resultaat dat openingen van de tentoonstellingen goed worden bezocht, 
bezoekersaantal gestaag stijgt, zo ook aanmeldingen voor het lidmaatschap van Vereniging Museum Waterland. 
 
Kunstuitleen 
In 2022 hebben we het inventariseren van kunstwerken in Kunsthuis Waterland afgerond met als laatste de 
ladekast waarin o.a. kunstwerken die eigendom van de kunstuitleen zijn. Een gedeelte hiervan is in november en 
december 2022 tijdens de Salon verkoop tegen gereduceerde prijzen te koop aangeboden, een geslaagde actie!  
Tijdens de zomersluiting werden alle kunstwerken uit het depot geïnventariseerd, waaronder opnieuw de Collectie 
Waterland. In de kunstuitleen zijn alle kunstwerken op alfabetische volgorde van de kunstenaars gezet, waardoor 
het voor abonnees overzichtelijk is waar dat bepaalde kunstwerk van die kunstenaar staat.  
 
Tentoonstellingen  
In de mooie tentoonstellingszaal zijn zeven interessante en ook uitdagende tentoonstellingen georganiseerd, 
hiervan werden vier tentoonstellingen geopend door tot de verbeelding sprekende gastsprekers die allen in de 
cultuursector werkzaam zijn.  
Onderstaand een beknopt overzicht van de tentoonstellingen en de gastsprekers in 2022. 
Kunst en Design, wegens corona verlengd tot 12 februari 2022, met aantrekkelijke kortingen op kunstwerken uit 
de collectie van de kunstuitleen en designartikelen. 
Een nieuwe locatie, een nieuw Perspectief met werk van 30 kunstenaarsleden die, na paar jaar stilte wegens 
verhuizing en corona, van 19 februari t/m 2 april hun recente werk presenteren in de nieuwe zaal met het mooie 
bovenlicht.  
Voorbeeld - Nabeeld, een expositie van 20 kunstenaarsleden van Galerie de Ploegh Amersfoort. 
Van 6 april tot 14 mei en in samenwerking met LKG De Ploegh. Opening 8 april door Lex van de Haterd, 
voorzitter van de vereniging LKG De Ploegh Amersfoort. 
Driftige Sferen met Baukje Spaltro en Chris Baaten, van 3 juni t/m 16 juli. Opening op 16 juli door  
Moncef Beekhof, directeur van het Purmerends Museum. 
Zomersluiting 
Werken door Wachten van Ciro Duclos, 2 september t/m 8 oktober. Opening op 2 september door  
Julie Hengeveld, kunsthistoricus en bestuurslid Edams Museum.  
Groot’s Grafiek ONTmoeten met werk van 10 vrouwelijke grafici, 12 oktober t/m 19 november. 
Opening op 19 oktober door Joyce Gabeler, bestuurslid van stichting Grafein, initiatiefnemer en facilitator van 
Grafiek2022. 
Salon verkoop, inclusief voordeel designwinkel, 23 november t/m 7 januari 2023. 
 
Etalageproject 
In de etalage van Kunsthuis Waterland wordt maandelijks, soms wekelijks, de presentatie van kunstwerken 
gewisseld met het werk van kunstenaars die hiervoor zijn uitgenodigd, kunstwerken uit tentoonstellingen en 
kunstuitleen, designartikelen. Het heeft een trekkend effect op het winkelende publiek, voorbijgangers blijven met 
belangstelling voor de etalage staan en met regelmaat lopen mensen Kunsthuis Waterland binnen. 
 
Website www.kunsthuiswaterland.nl  
Kunstuitleen 
Ook in 2022 is veel aandacht besteed aan de website. In de digitale catalogus van de Kunstuitleen onder 
Beschikbare werken zijn een aantal nieuwe kunstwerken toegevoegd en bij Winkel (alleen te koop) ruim 70 
kunstwerken uit de Salon verkoop. In de kunstuitleen is een TV en laptop geplaatst waar abonnees en bezoekers 
de collectie digitaal kunnen zien en werken waarvoor men interesse heeft direct in de kunstuitleen kan bekijken.  
Tentoonstellingen 
Bij iedere wisseling van tentoonstellingen wordt de website geüpdate met een nieuwe film en afbeeldingen van de 
geëxposeerde kunstwerken en informatie aangepast. Bij blokje tentoonstellingen wordt de agenda bijgewerkt en 
zijn de tentoonstellingen met de activiteiten goed te volgen. 
 
PR via Facebook, Instagram, on line reclame, kranten en artikel   
Facebook en Instagram zijn belangrijke kanalen om Kunsthuis Waterland bij een groot publiek onder de aandacht 
te brengen, er worden met regelmaat berichten gepost over onze activiteiten en tentoonstellingen. Ook worden 
cultuurladder, kranten, pers, etc. geïnformeerd. September 2022 stond het mooie artikel in Noord Hollands 
Dagblad in het Cultuur Magazine: Kunsthuis Waterland heeft haar plek gevonden!  
 
Visie op de (nabije) toekomst 
In 2022 zijn vele activiteiten verricht en boeiende tentoonstellingen georganiseerd om Kunsthuis Waterland goed 
op de kaart te zetten. Naar de toekomst toe gaan we voortvarend verder om Kunsthuis Waterland te profileren als 
een interessante toonaangevende kunstlocatie voor Noord Holland, het bezoeken waard! 


