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Noord-Nederland is voor ons de plek op aarde waar wij vanuit onze relatie met water en 

landschap werken aan een duurzame toekomst. Een gebied waarin volgende generaties goed 

kunnen werken, wonen en leven. Een regio waar we ons laten uitdagen en inspireren door de 

veranderende opgaven van onze tijd. Zoals ook onze voorouders dat in hun tijd deden. Dat doen 

we omdat we ons hiervoor ten diepste verantwoordelijk voelen. We zoeken een hernieuwde 

verbondenheid met de grond waarop we leven. Om mee te kunnen bewegen op de golven van de 

tijd en te anticiperen op de veranderingen in de wereld, ver weg en dichtbij. Met deze 

zoektocht geven we nieuwe betekenis aan wie en wat we zijn. Dit is onze plek op aarde. Onze 

Blue Delta.

Culturele verhaal voor de Blue Delta bouwen we langs de fundamenten van iepen-lanskip, iepen-

mienskip en iepen-erfskip. Dit doen we door culturele manifestaties te verbinden aan het lange 

termijn perspectief van de Blue Delta.



BLUE DELTA
Een groei verhaal in 10 episodes

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kenmerk Marketing 

campagne

1e triënnale. 

Artistiek  / 

cultureel 

programma

April-juli 2022

Landschap 

triënnale:

2e triënnale 3e triënnale

Lead Merk Fryslân LF2028 Collectief LF2028 LF2028

Thema “Ode aan het 

landschap”

“Leven op de 

bodem van de 

zee”

“Waddendijk 

als belvedere”

“Circulair”

Gebied

focus

Noord Fryslân 

(Hallum-

Ferwerd-Blija-

Holwerd, 

Noorderleech). 

Project

onderdelen

Holwerd aan 

Zee, Terp Blija, 

Hogebeintum, 

Zilte landbouw, 

Vitale wadden, 

Noorderleech, 

Sense of Place, 

..



ODE aan het landschap

Planning: 
• 2021

Gebied oriëntatie:
• N.t.b.

Kern idee:
• N.t.b. 

Vorm van het programma:
• N.t.b.



Planning: 
• April-aug 2022

Gebied oriëntatie:
• Fryslân (van veenweide gebied tot kust)

Kern idee:
• Inspiratie uit grote transitieopgaves rond circulair en sociaal

• Met beoogde effecten op:

• Cultuur toerisme

• Innovatie

• Emancipatie

Vorm van het programma:
• Blockbusters

• Kunsten programma 

• Participatie

• Kennis & dialoog

2022: Leven op de bodem van de zee

Partners:
• Oerol / ITGWO

• Sense of Place

• Silence of the Tides

• Verdriet van het Ijsselmeer (Orkator)

• etc



Planning: 
• September 2023 (jaar van dijkversterkingsactiviteiten)

Gebied oriëntatie:
• Noord Fryslân (Marrum- Noorderleech-Hallum-Ferwert-Hegebeintum-Blija-

Holwerd-Paesens)

Kern idee:
• Waddendijk als belvedère. Icoon van het werelderfgoed, dijkenlandschap, 

waterveiligheid en watererfgoed. De dijk als kijkpunt richting zee en richting 

land

• Aspecten: innovatieve toekomstbestendige dynamiek van zout-zilt-zoet, eb & 

vlid, leven bij de Waddenzee (cultuur & Natuur), culinair, kunst

Vorm van het programma
• N.t.b

2023: Waddendijk als belvedère

Partners:
• Holwerd aan Zee

• Sense of Place

• Noorderleech

• Hogebeintum

• …


