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LF2018 ONDERWEG NAAR 2028 
Leeuwarden / Fryslân is gestart met het werken aan de legacy van het jaar 2018, 
het jaar waarin ze culturele hoofdstad van Europa was (LF2018). 2018 was het 
hoogtepunt  van een ontdekkingsreis die startte in 2008 met als nieuwe horizon 
2028. De opdracht die  is geformuleerd richt zich op de regionale toekomst en een 
open Europese samenleving; de Iepen Mienskip (2028). Hierbij worden  culturele  
en artistieke interventies gebruikt om ons te verhouden tot de regionale vertaling 
van globale opgaves. In Fryslân vervolgen we deze zoektocht onder de noemer 
‘Panorama2028’ in een regio die zich (internationaal) wil profileren als de ‘Blue 
Delta’1.  

MAATSCHAPPELIJKE URGENTIES VERDIEPT
We zien een toenemende urgentie om met die ingeslagen weg verder te gaan. De 
urgenties rond globale problemen als klimaat (water, energie, CO2 uitstoot) en bio-
diversiteit (landbouw, natuur) vergroten en hebben grote impact op het landschap 
en de rol van het rurale gebied. Immers veel van die opgaves zullen hun antwoord 
moeten vinden in de manier waarop we ons landschap gaan inrichten. En dat 
gelijktijdig in een sociale context waarbij het platteland krimpt en de stad groeit en 
de sociale samenhang tussen stad en platteland, ook in Nederland, verscherpt en 
onder druk staat. De toenemende moeite waarmee we maatschappelijk tot lange 
termijn beleid komen vraagt om nieuwe inspiratie en benaderingen voor het samen 
vormgeven en verbeelden  van onze toekomst.

PANORAMA2028: NIEUWE VERHALEN VOOR NOORD NEDERLAND
Die opgaves vragen dus, naast veelal technische inrichtingsvraagstukken, een 
manier van nieuwe samenwerking om te komen tot passende ruimtelijke plannen. 
Een nieuw verbond tussen stad (gebouwde omgeving) en platteland. Een hernieu-
wd contract tussen de boer, als grootste landschapsbeheerder, en de burger (New 
Deal Boer & Maatschappij2). Het gesprek over onze rurale rol in die Blauwe Delta 
krijgt een plek  in de Leeuwarder Kanselarij3  dat zich daarmee ontwikkeld als een 
kennis-dialoog platform voor innovatie (als een ‘ruraal Pakhuis de Zwijger’) onder 
de noemer Panorama20284.   Via het perspectief van de  SDG’s (Sustainable 
Development Goals) zal hier worden gewerkt aan de lange termijn vraagstukken 
voor Noord Nederland in de ontwikkeling naar een countryside –metropolis.

1 Het idee achter Panorama2028 heeft zijn oorsprong in o.a. het LF2018 programma Places of Hope 
en gelieerde MinBZK-programma “Wij maken Nederland”, maar ook de maatschappelijke inter-
venties zoals burgerinitiatief Kening fan’e Greide heeft bewerkstelligd rond het thema biodiver-
siteit. In die landmakers-initiatieven kwamen landmakers, ontwerpers, ambtenaren, studenten en 
betrokken bewoners bij elkaar om plannen te maken onder het motto: ‘Zin in de toekomst’, ‘een 
nieuw perspectief op het Nederland van morgen.’

2 Thema Rijk Boerenland uit “Panorama Nederland”, College Rijksadviseurs (dec 2018) https://
www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland

3  De kanselarij is een open community in Fryslân waar het onderwijs, het bedrijfsleven en de over-
heid elkaar ontmoeten in een bijzonder rijksmonument. www.dekanselarij.nl   

4 Er is de afgelopen jaren geëxperimenteerd in de Kanselarij met de zogenaamde ‘soft-space’ 
benadering voor de invulling van complexe en gevoelige ruimtelijke vraagstukken zoals bijvoor-
beeld de opgave rond de veenweidegebieden in Nederland. Door een open context te scheppen 
waarin de verschillende gebiedspartners in een onafhankelijk en open inspirerend werkatelier 
samen komen kan op nieuwe manieren naar de problematiek worden gekeken en ontstaat er een 
constructieve open sfeer, die voorbij de individuele belangen, naar collectieve oplossingen zoekt. 
Deze aanpak willen we verder uitbouwen als methode om het perspectief van de regio naar 2028 
verder vorm te geven en deze ‘soft spaces’ ruimtelijk te verbeelden. Places of Hope, M. Hajer 2018.

INLEIDING



Panorama2028 – ROMTE vormt een onderdeel van het overkoepelende 
Panorama 2028-programma en legt de focus op de toekomstige Noord-
Nederlandse opgaves in ruimtelijke, maar ook maatschappelijke zin. Door deze 
ruimtelijke opgaven op een vernieuwende en creatieve wijze te verbeelden en te 
agenderen middels inspirerend ontwerpend onderzoek. 

En daarmee is Panorama2028 – ROMTE aanvullend op b.v. beleids-
ontwikkelingen rond de omgevingsvisies die op rijks-, provinciaal en gemeentelijk 
niveau ontwikkeld worden. Rijksbouwmeester Floris Alkemade5  heeft met 
Panorama Nederland hiervoor in het voorjaar van 2019, in de Kanselarij,  het 
startschot gegeven met de oproep om vooral op de regionale schaal , de actue-
le en urgente maatschappelijke opgaves  ruimtelijk en sociaal te vertalen.  Deze 
handschoen wordt opgepakt in Friesland 

PANORAMA2028 – ROMTE

5 Artikel Leeuwarder Courant (mei 2019) https://www.lc.nl/friesland/Rijksbouwmeester-pleit-voor-
New-Deal-om-landschap-te-redden-24490144.html

Panorama2028 – ROMTE bestaat uit 3 onderdelen:
FASE 1: EXPEDITIE (q1 & q2 2020)
• 7 Landschappen/dorpen steden in de noordelijke regio.
• ruimtelijke ontwerpers zoeken in de lokale ‘soft space’ naar 
 Ruimtelijke Toekomstbeelden 
FASE 2: VERDIEPING (q2 & q3 2020)
• Verdiepend kennis en dialoog-programma (werkateliers) in de 
 Kanselarij over de Ruimtelijke Toekomstbeelden 
• De ontdekking van de ‘Scenius Loci’ 
• Bouwen aan een overkoepelende Blue Delta-verbeelding 
FASE 3: MANIFESTATIE: (q4 2020)
• Exposeren van de samengebrachte Ruimtelijke Toekomstbeelden in  
  een centrale publieksmanifestatie te Leeuwarden – Panora                 
 ma2028 – (teater fan ‘e) ROMTE 



“We willen de rurale vraagstukken niet op zichzelf staand 
benaderen. Nadrukkelijk willen we de landschappelijke 
kwaliteiten van de regio’s in het Noorden verbinden aan 
de stedelijke kernen/het bebouwde gebied. Het wordt 
steeds noodzakelijker deze opgaves voor de toekomst 
aan te gaan, door een nieuwe synthese tussen stad en 
land  te formuleren. Die relaties in de Blue Delta noem ik 
wel ‘Lines to the landscape’.

We gaan anders wonen, zullen ons anders gaan 
verplaatsen, ons voedsel verandert en we moeten 
andere energie gaan gebruiken. Willen we de 
kwaliteiten van het landschap naar de stad toe brengen, 
dan moeten we andersom de steden open maken, om 
de relaties tussen beiden voelbaar, tastbaar en 
functioneel te krijgen. De kwaliteit die je in de periferie 
en in het landschap vindt is namelijk vaak afwezig in de 
steden. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de 
zintuigen ‘aan’ staan en je je bewust bent van de 
omgeving. 

Door ‘Lines to the landscape’ willen we plekken 
maken waar je de kwaliteiten van het rurale kunt voelen 
en ervaren. Hierdoor willen we werken aan een groter 
bewustzijn waardoor de noodzaak om te veranderen 
richting een nieuwe toekomst als vanzelfsprekend en 
aantrekkelijk wordt gezien. 

Met de juiste verbeeldingskracht kunnen we nieuwe 
verbindingen in zowel fysieke als mentale zin laten 
ontstaan. Op die manier kunnen we kwaliteiten van het 
buitengebied op een podium in de stad plaatsen en vice 
versa. Zo creëren we nieuwe ervaringen waarin het be-
bouwde gebied en omliggend landschap één natuurlijk 
geheel vormen.”

Lines to the Landscape; 7 plekken en kun ruimtelijke waardes

De Potmarge; Historisch een lijn in het landschap. Een potentiele lijn naar het land-
schap. Hier ervaar je de natuur en het water midden in de stad. Uit project ‘Communi-

ty-plan Potmarge’ door NOON.

ALEX VAN DE BELD: “LINES TO THE LANDSCAPE”



FASE 1: EXPEDITIE

Q1 & Q2 2020

• 7 Landschappen in de dorpen en steden in de noordelijke regio 
• Ontwerpers/expeditieleiders  zoeken samen met locals naar 
Ruimtelijke Toekomstbeelden 

7 ateliers krijgen tijdelijk een plek in de omgeving door de aanwezigheid 
van een ‘panorama segment’ in 7 verschillende stads- of rurale land- 
schappen. Het object biedt uitzicht op het werkelijke ruimte  en markeert 
het onderzoek- en ontwikkelproces ter plaatse , onder leiding van een 
Expeditieleider . Deze  gaat samen met lokaal betrokkenen  op zoek naar 
een ruimtelijk verhaal over toekomst van specifieke plek/ omgeving . (Met 
extra aandacht wordt er gekeken naar diversiteit van de lokale communities 
en ligt de nadruk op de jongere generatie (‘Generatie 2028’) als belangrijke 
verschilmakers voor de realisatie van toekomstige veranderingen.)

De expeditieleiders  wordt gevraagd om een authentiek proces te faciliter-
en en te komen tot een ‘spatial narrative’. Hiervoor heeft deze  persoon 
een ronde ontwerp/werktafel tot zijn/haar beschikking opgebouwd uit de 
17 perspectieven van de SDG’s (Sustainable Development Goals).De SDG’s 
vormen hiermee een kijkvenster naar de toekomst.

Aan deze ronde tafel worden deze globale doelstellingen met lokale 
gebiedsopgaves verbonden, met als resultaat: een aantrekkelijk 
gebiedspanorama waarin  de belangrijkste transformaties op weg naar de 
toekomst van de plek als onderdeel van de Blue Delta worden verkend.

Segment van het panorama welke als tijdelijk atelier op locatie fungeert. 
Deze segmenten worden tijdens Fase 2 verder uitgewerkt als opmaat naar het to-
tale Panorama2028 – (teater fan ‘e) ROMTE als grote publieksmanifestatie (fase 3)



De 7 gebiedsopgaves:

1. Spoordok Leeuwarden  Open landschap in het centrum van de stad
2. Wonen tussen stad en land         Stadsranden als verbindingszones
3. Hegewarren    Veenweide opgave ‘nieuwe synthese’ 
4. Skrok & Skrins   Terpen van de toekomst 
5. Waddenzone   ‘Leven op de bodem van de zee’ 
6. Noardlike Fryske Walden / Mar & Klif Nationaal park als ‘Bio Sphere’
7. Fryslân Bosstrategie (klimaatakkoord) Klimaatlandschappen ‘smartscapes’
    

Er wordt reeds in q4 2019 gestart met een pilotcase waarbij 50 architectuur-
studenten Technische Universiteit Lund (Zweden) als creatief ontwerpers 
starten in resp. veenweidengebied (De Hegewarren) en het spoordokgebied in 
het centrum van de stad Leeuwarden. Expeditieleider is Alex van de Beld.

CASUÏSTIEK 



FASE 2: VERDIEPING

De expeditieleiders  presenteren hun deelpanorama’s en verhalen 
(spatial narratives) in de Kanselarij te Leeuwarden. Dit gebouw zal in 2020 als open 
werkplaats fungeren waarin overheid, ondernemers, burgers en onderwijs/kennis 
instellingen i.s.m. deskundigen samen denken en werken aan de 
toekomst van de Noordelijke regio. 

De expeditieleider zal samen met een representatieve groep van zijn/haar 
mobiele atelier, in een  ‘creatieve arena‘ het ‘spatial narrative’ verbeelden, 
presenteren, opvoeren en verdedigen.

Q2 & Q3 2020

• Verdiepend kennis en dialoog-programma (werkateliers) te 
 Kanselarij over de ruimtelijke toekomstbeelden 
• De ontdekking van de Scenius Loci
• Opmaat naar een overkoepelende Blue Delta-verbeelding 

Hier onstaat de werkplaats , waar via kennis/dialoog/werkateliers de 
‘stapeling’ van de verschillende gebiedspanorama’s wordt bediscussieerd 
en verrijkt. Hier wordt samen gewerkt aan de ‘scenius loci’. Dat wil 
zeggen dat de ‘geest van de plek niet alleen door een persoon of vanuit 
een perspectief wordt begrepen (de genius loci) maar het resultaat is van 
groepsgeest ‘de scenius’.

Er  wordt gebouwd aan het integrale  resultaat van de individuele 
gebiedsinterventies/panorama’s en er ontstaat de definitieve inhoud van 
de uitzonderlijke presentatie’ Panorama 2028’ – (teater fan ‘e) ROMTE  
“living in the Blue Delta” (Fase 3). 

De ruimtelijke toekomstbeelden uit de zeven gebieden worden samengebracht in de 
Kanselarij. Waar de beelden verder worden gebracht dmv de dialoog en verbeelding.



FASE 3: GEBOUWD MANIFEST

TEATER FAN ‘E ROMTE

De apotheose is een uitzonderlijke presentatie in het centraal gelegen 
spoordokgebied in Leeuwarden. In dit ontwikkelingsgebied zal het 
Panorama2028 ‘teater fan ‘e ROMTE worden opgebouwd als ‘gebouwd 
manifest’ en als place –maker voor de omgeving fungeren7. Het centrale 
360°panorama wordt niet alleen een verbeelding van de toekomst in de 
Blue Delta, maar deze zal ook een intersensorische ervaring mogelijk 
maken. 
De presentatie  gaat daarmee over het belang van werkelijke ervaringen, 
met al onze zintuigen, waardoor we ons bewust zijn van onze 
leefomgeving en die  kunnen waarderen, koesteren en verder ontwikkelen. 
Panorama Romte 2028 zal daarom de bezoeker  uitdagen om als het ware 
‘met de ogen te voelen en met de huid te kijken’. In het theater van de 
Romte neemt de bezoeker deel  aan de voorstelling over het leven in de 
Blue Delta.

Q4 2020

• Exposeren van de samengebrachte Ruimtelijke Toekomstbeelden   
  in een monumentale publieksmanifestatie – Panorama2028 – 
 (teater fan ‘e) ROMTE 

Panorama2028 – (teater fan ‘e) ROMTE is opgebouwd uit alle deelpanorama’s en vertelt 
biedt hiermee een visionair en inspirerend toekomstbeeld van de Blue Delta. 

De middelste cirkel toont een spectaculaire 360° verbeelding van onze toekomst-
perspectief. In de achterliggende kamers/ateliers is een verdiepend programma ingericht.

7  De presentatievorm leent zich uitstekend om als meerweeks festival te fungeren. Daarbinnen kan 
er op diverse manieren geprogrammeerd worden. We denken daarbij aan culturele programmering 
(muziek, film, poëzie e.a.) in samenwerking met o.a. partners als LF2028 en SDG netwurk Fryslân. 



AANSLUITING BIJ 1E TRIËNNALE IDEEËN VAN LF2028

We zien de slotpresentatie ook als onderdeel van de ambitie van LF2028 
(legacy organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van 
Europa (LF2018)) om vorm te geven aan het thema ‘Leven op de bodem 
van de zee’ in de eerste triënnale periode tussen 2020 en 2022. Onder 
de noemer Generatie2028 werkt LF2028 aan een aantrekkelijk artistiek 
programma met maatschappelijke impact. Bij uitstek is Panorama2028 – 
ROMTE in essentie een zoektocht naar ‘leven op de bodem van de zee’. 
Immers de klimaatstijging (IPCC 2019) leidt tot scenario’s waarbij grote 
delen van Nederland, inclusief de Noordelijke Blue Delta regio, met grote 
water opgaves te maken krijgen. Panorama2028 – ROMTE gaat met ge-
bieden in gesprek over die toekomst in de Blue Delta.

AANSLUITING BIJ 1E TRIËNNALE IDEEËN VAN LF2028



ACHTER DE COULISSEN

‘We dragen bij aan het vergroten van het bewustzijn van 
de mensen omtrent de kwaliteiten van hun 

leefomgeving. Het is deze scenius loci, het collectieve 
bewustzijn die de specifieke kwaliteit en de toekomst 

van de omgeving bepaalt.’

Het tijdens LF2018 geconstrueerde Waddenpanorama met een 
diameter van 20 meter (ontwerp Alex van de Beld in het kader van 
Landschapskunst-programma Sense of Place) zal als basis dienen voor deze 
presentatie. De constructie wordt opnieuw opgebouwd en bestaat uit 
elementen die als ‘kamers/ateliers‘ met elkaar een ringvormige route 
vormen. Deze route omarmt de centrale ruimte van het Panorama2028 – 
(teater fan ‘e) ROMTE. In de 20 kamers zullen de afzonderlijke Ruimtelijke 
Toekomstbeelden (creatief) worden gepresenteerd. Gekoppeld aan de 
SDG’s en vertaald op een artistieke wijze8. 

8  Stap voor stap vormen zich onder de noemer ‘Coöperatie2028’ een maatschappelijke coalitie 
gebaseerd op de SDG’s. In de 20 kamers/ateliers in het grote panorama zullen de deelpanorama’s 
en spatial narratives worden gepresenteerd vanuit de diverse gebiedsinterventies Mede gevormd 
door de betrokken SDG-allianties die tezamen Coöperatie2028 vormen. Voor burgerinitiatief ‘Kening 
fan ‘e Greide’ (SDG 15 Life on land), als illustratie, werd de grutto als symbool voor wereldwijde 
biodiversiteitsproblematiek ingezet. Die grutto vertelt in de regionale achtertuin het grote globale 
ecosysteem probleem. Muziek, via o.a. componist Sytze Pruiksma, vormde een belangrijke artistieke 
vertaling van de thematiek met o.a. veel samenwerking met betrokken partners en partijen. Dergeli-
jke programmering kan gekoppeld worden aan de slotmanifestatie, deels ook vormgegeven in de 
kamers/atelier.


