
Skype-overleg Nederlandse Delta 

1-4-2020 

 

Oeds leidt in: 

- Erfskip, landskip, mienskip 

- Collectie Fryslân > collectie verhalen > wat zijn de verschillen, nu veelal dezelfde verhalen 

- Verhalen aan de hand van mensen, locaties, beleving, bewustwording 

- Dit verbinden zodat er een totaal programma ontstaat 

- Boeiende ingrediënten voor 3 slag: 

o Ode aan Nederlandse landschap 2021 (NBTC; niet alleen voor toeristen om 

schoonheid te tonen, ook voor professionele bezoeker om dialoog aan te gaan over 

het landschap) 

o Triënnale 2022-2028 

o Landschapstriënnale 2023 

- Vruchtbare bodem om succesvol programma te ontwikkelen voor deze 

landschapsactiviteiten 

 

Els voegt toe  

- Erfgoedensemble Hegebeintum 

- Landschapsbiografie >  

- Hoe kunnen we kernkwaliteiten benutten voor cultuurtoerisme/ leefbaarheid 

- Leefbaarheid 

➢ Potentie van het gebied groot > samenhangende projecten en samenwerking, maar toch 

stagneert het 

➢ Wat werkt wel samen? 

➢ Samenhangende structuur van het landschap koppelen aan cocreatie? Werkgelegenheid  

 

Jan: 

- Leader NO Fryslân 

- Beleef de Waddendijk 

- 2 erfgoeddeals 

- Provincie Fryslân: Integraal ontwikkelingsplan Waddenkust 

 

Hans Achterbosch: 

- Blue Zone 

- Friese erfgoed i.r.t. toerisme beter in beeld brengen (gesprek met provincie) > 

herbestemming/ hergebruik leegstaande kerken, boerderijen, fabrieken 

- 1 kerk gerealiseerd in Nes, 1 kerk in Workum en nog 1 derde kerk 

 

Sjoerd: 

- Dokkum/ Paessens Moddergat-Nes/ Hegebeintum:  

- Ank Bijlsma > lokale bewoner verhaal te laten vertellen in theatrale zin > driehoek/ tour van 

bekende Friesen/ way of fame/ fietstocht/ tour langs de plekken waar deze mensen vandaan 

komen. In theatrale setting landschap beleven 

- Gidsengilde 



Klaas Sietse 

- Blauwe Delta > gezamenlijk narratief voor gehele zone is nodig; om alle projecten en 

initiatieven in te kunnen passen 

- Niet alleen op gebied van landschap en erfgoed, maar ook maatschappelijk 

- Nodig is bovenliggend narratief 

- Triënnales zouden geweldige middelen zijn om verhalen te vertellen/ ontwikkelingen te 

koppelen aan narratief 

 

➢ In context van grote infrastructurele projecten financiering filteren voor culturele 

ontwikkelingen 

 

Hans Achterbosch:  

- Authentiek bos toevoegen SBB voor hout in de bouw; waar kan dat in Fryslân/ hoe kan dat 

gekoppeld worden aan historie? 

- Hout in de bouw als nieuw materiaal 

 

Toekomstige opgaven meenemen in de aanvraag/ programma. Het moet niet alleen om het erfgoed 

gaat, maar ook innovatieve uitstraling hebben. 

Wat is gebiedsspecifiek? Wat is themagericht als majeure opgave? 

 

Wat is de scope? 

- Fryslân of Noord Nederland 

- Waddenlandschap of dieper het land in? 

- Geografisch/ organisatorisch  

- Scherp profiel 

 

Ambities goed verbinden 

 

De Rode Draad > Landschapstriënnale 

- Dijkverzwaring > internationale uitstraling? Gaat in 2023 van start 

- Rode Draad: dynamische delta 

- Scope: er is contact met Groningen en Noord-Holland. Maar de vraag is wie wil aanhaken in 

het project 

- Voordeel om Groningen en Noord-Holland erbij te betrekken, die zijn verder in uitvoering 

- Interdisciplinaire en interactieve aanpak / van onderop gebiedsgericht aanpakken – expeditie 

langs de kust – methode voor verzinnen – tentenkamp langs de Waddenkust  

o Gebiedsprogramma 

 

- Vanuit de bijzondere kwaliteiten van de regio tot resultaten te komen > kwaliteiten beperken 

zich niet tot cultuurhistorie, maar hebben ook betrekking op   

 

2021: beleving van het landschap 

2022: cultuur en het landschap (SoP?) 

2023: landschap als opgave? Wat wil ik in het landschap? 

Perspectief 2028-2030 > Wat is de ambitie op de lange termijn? 



Delta als metafoor > moet geen veelheid aan initiatieven worden (nu al groene en blauwe delta) 

Collectiviteit aanwakkeren, om het gezamenlijk te dragen 

Symboliek: terp van de toekomst/ opzoek naar rituelen / iedereen een rol geven 

 

Regiodeals sluiten hierbij aan 

- Energielandschap met respect landschap en erfgoed 

- Herbestemming van erfgoed in buitengebied 

 

Integraal Ontwikkelingsplan Waddenkust > wat wil de provincie hiermee (ambitie in akkoord) >  

 

Noodzaak van een eigen slagvaardigheid  

- Waar zit de beweging in vanuit welke organisaties? 

- Wie neemt leiding/ verantwoordelijkheid voor 2021 – 2022 – 2023 – 2030  

- Werken naar samenwerkende coalitie 

 

Digitaal platform om initiatieven te delen > onderlinge koppelkansen 

 

➢ Welke rechtspersoon wordt de aanvrager landschapstriënnale 

➢ Afhankelijk van nota van inlichtingen 

 

- Quickscan van projecten die komende jaren in het gebied gaan spelen > overzicht van  

o Wybren: inventarisatie? Els maakt  

- Wie doet dat voor Groningen en Noord-Holland? 

 

Korte termijn draagvlak voor 3slag 2011-2022-2023 +  2028/2030 

Wybren maakt overzicht op basis van shortlist 

Wie is de initiatiefnemer Ode aan het Landschap? > Merk Fryslân? 

 

Volgende keer ook Martin Cnossen en Sjoerd Boonsma aanhaken 

 

 


