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De Landschapstriënnale is een manifestatie op basis van een flexibel format met exposities, seminars, 

debatten, excursies, optredens en andere bijeenkomsten, gericht op verleden, heden en toekomst van 

het Nederlandse landschap. De triënnale is elke drie jaar te gast in een andere regio, zodat steeds 

een focus kan worden gelegd op specifieke opgaven, ontwikkelingen en thema’s.

De Stichting Landschapstriënnale heeft de volgende doelstellingen:

•	 Verbreden van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap door nieuwe partijen de 

gelegenheid te bieden hun verantwoordelijkheid te nemen.

•	 Verdiepen en bestendigen van inzichten over het landschap door het op een creatieve manier te 

onderzoeken, te verbeelden en de opgedane ervaringen te delen.

•	 Versnellen van de ontwikkelingen in het landschap door het bieden van een podium voor innovatie, 

het leggen van verbindingen en het stimuleren van initiatieven.

De organiserende regio is trekker van de het programma en de activiteiten en regisseert de voorbereiding. 

De Stichting Landschapstriënnale staat voor de signatuur, de kwaliteit en het format, adviseert de 

gastregio, ondersteunt de communicatie en brengt haar (inter)nationale netwerk in.
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DYNAMISCHE DELTA FRIESE WADDENKUST
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DYNAMISCHE DELTA FRIESE WADDENKUST

De dynamische delta van eb en vloed staat centraal in de Landschapstriënnale van 2023. Natuurlijk staan we stil bij 

Unesco Werelderfgoed de Waddenzee. Maar veel meer nog, willen we aandacht voor het landschap achter de dijken. 

Geulen en slenken presenteren hier de dynamiek van eb en vloed. De tweeduizend jaar geleverde strijd tegen het 

water te ervaren in een mozaïeklandschap van terpen en wierden. Het rijke culturele leven manifesteert zich in een 

horizon van monumentale kerken. 

In dit schitterende vlakke landschap verraadt de grootte van de boerderijen de vruchtbaarheid van de bodem; 

aflopend van de klei, via het veen naar het zand. Met als verbindende schakel een uitgekiend stelsel van waterwegen, 

noodzakelijk voor de afvoer van water, onmisbaar om het gebied aan te sluiten op de rest van de wereld. 

Dit landschap is toe aan zijn volgende levensfase. Nieuwe dammen en dijken zijn nodig voor een veilige toekomst. 

Maar ook leeft het besef dat harde grenzen tussen zout en zoet niet zijn vol te houden. Dit wekt opnieuw de 

pioniersgeest van de streek tot leven, zoals in het van onderop georganiseerde initiatief Holwerd aan Zee. 
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1 LANDSCHAPSTRIËNNALE 2023

EERSTE FASE

De organisatie van de Landschapstriënnale bestaat uit drie fasen. De eerste fase, de competitiefase, 

hebben we achter de rug. De belangrijkste onderdelen van deze fase waren de brochure met daarin 

ons plan op hoofdlijnen, het gesprek met de jury en de toelichtende presentatie die de basis was voor 

dit gesprek. In de toelichtende presentatie is een matrix gepresenteerd die de vijf thema’s en de drie 

programmalijnen voor de Landschapstriënnale 2023 omvat. Deze matrix is de basis voor de opbouw van 

het werkboek in de tweede fase.

TWEEDE FASE

De tweede fase begint met het ondertekenen van de Intentieverklaring, opgesteld door de stichting 

Landschapstriënnale. Hiervoor wordt een kleinschalig evenement georganiseerd. Namens de 

initiatiefnemers zullen Els van der Laan en Oeds Westerhof de intentieverklaring ondertekenen. Daarna 

volgt het ontwikkelen van een werkboek, dat dient te zijn afgerond in maart 2021. Dit werkboek wordt 

samen met de oprichtingsakte van de Stichting Dynamische Landschapstriënnale ondertekend door het 

bestuur van de Landschapstriënnale, de belangrijkste stakeholders en de initiatiefnemers tijdens de 2021 

editie van de Landschapstriënnale in Brabant. 

DERDE FASE

Vanaf mei 2021 begint de voorbereiding van de Landschapstriënnale 2023. De opening van de 

manifestatie wordt voorzien in het voorjaar van 2023 met een hoogtepunt in de maand september van 

dat jaar, tevens de maand waarin de sluiting zal plaatvinden.
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2 WERKBOEK DYNAMISCHE WADDENDELTA

Voor de Landschapstriënnale 2023 stellen we een werkboek op. Het werkboek heeft als doel inzicht te 

geven in alle stappen die moeten worden gezet in de periode van oktober 2020 tot april 2021 om tot 

een overtuigend programma in 2023 te komen.  Het werkboek Landschapstriënnale 2021 – 2023 kent de 

volgende onderdelen:

•	 Programma

•	 Organisatie

•	 Belanghebbenden

•	 Marketing

•	 Financiën

Deze onderdelen worden hieronder toegelicht.

PROGRAMMA

Voor de inrichting van het programma is de matrix DYNAMISCHE DELTA leidend; langs de horizontale en 

verticale as worden projecten ingevuld die samen het programma van de Landschapstriënnale 2023 

vormen. Deze projecten kunnen bestaande activiteiten zijn, bijvoorbeeld de Waddenexperience op de 

Afsluitdijk, activiteiten die door de organisatoren worden gericht op de Landschapstriënnale, bijvoorbeeld 

symposia van de Waddenacademie, activiteiten die speciaal voor de Landschapstriënnale worden 

ontwikkeld door partners, bijvoorbeeld onderzoekslabs door Campus Fryslân, activiteiten die voor het 

Waddengebied worden ontwikkeld en goed passen in het programma van de Landschapstriënnale, 

zoals het ontwikkelingsprogramma voor de regio van de provincie Fryslân, activiteiten die annex zijn met 

de ruimtelijke ontwikkeling in de regio, bijvoorbeeld voorlichtingsactiviteiten omtrent de dijkverzwaring 

van het Wetterskip of speciaal voor de Landschapstriënnale ontwikkelde activiteiten. Het is de opdracht 

een breed en divers programma samen te stellen dat als geheel coherent is en past bij de verschillende 

publieksgroepen van de Landschapstriënnale. 

PARTNERS EN PARENTS 

Voor de organisatie wordt een stichting in het leven geroepen. Deze stichting heeft een relatie met 

de belangrijke partners. Het plan van aanpak presenteert een besturingsmodel voor de stichting, de 

personele inrichting, de vorm van de relaties met de verschillende belanghebbenden, een proces voor 

de inrichting van de werkzaamheden en een personele bezetting. De organisatie wordt ontwikkeld 

in nauwe afstemming met de belanghebbenden (parents) en de initiatiefnemers. Ook zal (financiële) 

risicobeheersing in het plan worden opgenomen.

CO-CREATIE EN PARTICIPATIE 

Als leidend organisatiemodel geldt een netwerkorganisatie. De Landschapstriënnale zal uiteindelijk een 

systeem van samenwerking zijn, waarin mensen en organisaties vanuit heel verschillende ambities 

samenkomen. Het programma is veel meer de optelsom van succesvolle co-creatie processen dan van 

programmering door een beperkte groep programmamakers. 
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PLAN VAN AANPAK

Het plan van aanpak geeft een uitputtende opsomming van de belanghebbenden. In die 

opsomming is ook beschreven wat de aard van de relatie met de belanghebbenden is. Daar waar de 

belanghebbenden concreet gaan bijdragen aan de realisatie van de Landschapstriënnale, wordt dit 

minimaal op het niveau van een intentieverklaring vastgelegd, zo mogelijk in een sluitende afspraak. Met 

elke belanghebbende wordt gesproken over de locatie/activiteit die mogelijkerwijs in het programma 

wordt opgenomen en hiervan zal een fact sheet worden samengesteld. De informatie daaruit wordt 

gepresenteerd op overzichtskaarten, die inzicht geven in het programma. Deze presentatie zal online 

zijn en krijgt regelmatig een update, het programma groeit onder de handen van de organisatie en is te 

volgen door de belanghebbenden.

MARKETING

Met de marketingpartners in het Waddengebied, met Merk Fryslân als penvoerder, wordt 

een marketingstrategie ontwikkeld en worden afspraken gemaakt over de marketing van de 

Landschapstriënnale. Deels gaan deze afspraken over de bijdrage die de marketingpartners in kind of in 

cash bijdragen aan de marketing van de Landschapstriënnale, deels gaan deze over het proces waarin 

gezamenlijk wordt gezocht naar aanvullende mogelijkheden de Landschapstriënnale voor het voetlicht te 

brengen. Dit leidt tot meer afspraken met andere partners – bijvoorbeeld mediapartners – die ook zoveel 

mogelijk worden vastgelegd, minimaal op intentieniveau.

FINANCIERING

Voor de Landschapstriënnale wordt een begroting opgesteld. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen de kosten voor de basisorganisatie en de investeringen die gemoeid gaan met de activiteiten en 

de bijdrage die de verschillende partners aan deze activiteiten zullen doen. De Landschapstriënnale 2023 

heeft betrekking op de gehele Waddenkust, van Den Helder, via Dokkum tot Delfzijl. Geografisch ligt het 

centrum van het programma rond Blija, aan de Friese Waddenkust. Heel verschillende partijen die actief 

zijn in dit gebied, worden uitgenodigd bij te dragen aan het programma. Met activiteiten, met inzet van 

mensen, met middelen. Dit betekent dat de financiering van de activiteiten van de Landschapstriënnale 

voor het grootste deel niet door de begroting van de Landschapstriënnale zal lopen. Daarom zal naast 

een begroting ook een overzicht van de financiering van de Landschapstriënnale worden opgesteld, zodat 

de impact zichtbaar wordt.

SAMENWERKING

Om het werkboek in een periode van zes maanden met alle partijen te kunnen samenstellen is een 

samenwerkingsmodel en een stappenplan nodig. Het samenwerkingsmodel is afgestemd op de vele 

partijen en initiatiefnemers die er zijn langs de Waddenkust en met name in de gemeente Noardeast 

Fryslân, het focusgebied van de [L]2023.

Voor het samenwerkingsmodel onderscheiden we: 

1. Projectteam

2. Kernteam

3. Expertmeetings

4. Klankbordgroep
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ORGANISATIE

Voor het samenstellen van de organisatie vindt een gedachtewisseling plaats in het Kernteam en in de 

Klankbordgroep. Dit leidt tot een concept beschrijving van de organisatie. Vanuit het Kernteam worden 

verkennende gesprekken gevoerd met de relevante bestuurders over deze conceptinrichting van de 

organisatie. De opbrengsten van deze verkennende gesprekken worden verwerkt, waarna een definitief 

inrichtingsvoorstel plaatsvindt dat wordt vastgesteld in het kernteam, na akkoord bevonden te zijn door de 

betrokken belanghebbenden.

Projectteam

Voor de realisatie van het plan van aanpak wordt een projectteam ingericht dat ervoor zorgt dat het 

plan van aanpak met de hierboven beschreven resultaten wordt gerealiseerd. De projectleiding berust 

bij Els van der Laan (N0.0RDPEIL) en Oeds Westerhof (Common Ground  Common Sense). Zij schakelen 

ondersteuning in voor de verschillende onderdelen. Het projectteam wisselt op dagelijkse basis uit en 

zorgt ervoor dat de verschillende onderdelen worden gerealiseerd.

Kernteam

Voor de afstemming is een kernteam ingericht, waarin naast Els van der Laan en Oeds Westerhof, ook Jan 

van der Weij (van zichzelf), Sjoerd Wagenaar (Common Ground Common Sense) en namens de Provincie 

Fryslân Wybren Jorritsma en Rosanne van Bodegom zitting hebben. Er wordt nog gezocht naar een lid 

namens Wetterskip Fryslân. Het kernteam komt tweewekelijks (via ZOOM of live) samen om de voortgang 

te bespreken en eventuele knelpunten op te lossen.

Expertteam

In de maanden oktober, november en december zal het projectteam samen met vijf stakeholders op 

de inhoudelijke thema’s een expertmeeting organiseren. De organisaties die gevraagd worden om per 

inhoudelijk thema een expertmeeting te organiseren zijn:

•	 Waterveiligheid & Klimaat    Wetterskip Fryslân

•	 Natuur & Landschap     It Fryske Gea

•	 Natuurinclusieve Landbouw & Verzilting  Living Lab Landbouw

•	 Leefbaarheid & Leegstand    DBF

•	 Recreatie & Toerisme     Merk Fryslân

Het doel van de expertmeetings is de achterbannen op de verschillende thema’s te inspireren over de 

Landschapstriënnale en informatie op te halen die kan worden meegenomen voor het programma. De 

locaties of activiteiten die worden genoemd, worden na afloop met de deelnemers uitgewerkt in een 

factsheet. Voor de volledigheid: het gaat hier met name om de koppelkansen in beeld te brengen welke 

al in de planning staan of wat aan kansen wordt gezien.
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Klankbordgroep

Voor brede afstemming wordt een brede kring van belanghebbenden ingericht, waarmee de voortgang 

van het project wordt afgestemd. Hierin zitten bij aanvang: Hans Achterbosch (div. Waddeninitiatieven), 

Kees Terwisscha (div. Waddeninitiatieven), Klaas Deen (Waddenacademie), Karin Hofmeijer (Merk Fryslân), 

Joop Mulder (Sense of Place), Age Kramer (Provincie Fryslân Toerisme), Sjoerd Bootsma (Arcadia 2022), 

Willemieke Ottens (Noordpeil), Klaas Sietse Spoelstra (Blue Delta), Martijn Iping en Martijn Rienstra 

(beiden provincie Fryslân). De Klankbordgroep met belanghebbenden wordt gestaag uitgebreid. In de 

bijeenkomsten worden de belanghebbenden geïnformeerd over de vorderingen, brengen ze hun ideeën 

en plannen in en wisselen ze voor de Landschapstriënnale wezenlijke zaken uit hun eigen organisaties 

uit. De Klankbordgroep komt gemiddeld eens in de zes weken samen.

Belanghebbenden

Als belanghebbenden identificeren we in ieder geval de onderstaande organisaties. Deze lijst is een 

dynamische lijst, er zullen organisaties aan worden toegevoegd.

•	 De Waddenorganisaties Waddenraad, Beheerraad Waddenzee, Programma Rijke Waddenzee;

•	 De provincies Fryslân, Noord-Holland en Groningen, op ambtelijk en bestuurlijk niveau;

•	 De waterschappen Wetterskip Fryslân, Hollands Noorderkwartier, Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s;

•	 Rijkswaterstaat;

•	 De Waddengemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân, Harlingen, Waadhoeke, 

Noardeast-Fryslân, Het Hogeland en Delfzijl; 

•	 Het Waddenfonds;

•	 LEADER Noord-Holland, Oostergo, Westergo en Oost-Groningen;

•	 Grote Projecten in het Waddengebied; De Nieuwe Afsluitdijk, Holwerd aan Zee, Dark Sky;

•	 Culturele initiatieven in het gebied; Sense of Place, Alde Fryske Tsjerken, Groninger Kerken, 

Museumfederatie;

•	 Natuur- en Landschapsorganisaties It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Groninger Landschap, 

de Waddenvereniging, Vogelbescherming, stichting WAD, Vereniging Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, Nationaal Park Lauwersmeer, Milieufederaties, Unesco Werelderfgoed;

•	 Kennisinstellingen Waddenacademie, RUG en RUG Campus Fryslân, NIOZ, NHL-Stenden.

MERK FRYSLÂN EN VISIT WADDEN

Marketing Fryslân organiseert een tweetal expertmeetings met belangrijke stakeholders op het gebied van 

marketing, toerisme en recreatie in het gehele gebied. Deze expertmeeting heeft als doel het informeren 

van de experts die werkzaam zijn in het gebied, het uitwisselen van ideeën, het inventariseren van 

koppelkansen en het uitwerken van de opbrengst in de expertmeetings in een strategisch marketingplan. 

Onderdeel van dit plan is een financiële vertaling van de strategie en het beschrijven van de dekking 

hiervan. 
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STAPPENPLAN DYNAMISCHE WADDENDELTA

Voor het stappenplan werken we met vele partijen aan een kansenkaart van de Dynamische 

Waddendelta, waarbij we op verschillende wijze de partijen erbij willen betrekken door:

1. Interviews (formuleren de opgave en de onderzoeksvragen)

2. Introductie-animatie en website

3. Digitaal Dossier

4. Café Blije, schetsen aan de kansenkaart met het expertteam en de Rijksadviseurs [L]2023

5. Retour Delfzijl – Dokkum – Den Helder (regionale kracht van de kansenkaart, benutten van   

 toekomstige scenario’s)

Interviews

In de periode 1 september 2020 – 1 januari 2021 (met uitloop tot 1 maart) houden de projectleiders, 

daarbij ondersteund, een serie interviews met belangrijke organisaties in het gebied dat de 

Landschapstriënnale bestrijkt. Als leidraad geldt de lijst met belanghebbenden zoals die in dit 

document staat. De lijst met belanghebbenden is een dynamische lijst, er zullen steeds organisaties 

aan worden toegevoegd. We rekenen vooralsnog met een vijftigtal belanghebbenden die moeten 

worden geïnterviewd. De interviews worden in CORONA-stijl zoveel als mogelijk digitaal gehouden. 

Hiervoor wordt een Landschapstriënnale ZOOM-omgeving ingericht. De interviews worden afgenomen 

door het Projectteam, waarbij alle onderwerpen van een vooraf opgesteld script de revue passeren. 

Van elk interview wordt middels een vast format een verslag gemaakt. Van locaties of activiteiten 

die geïnterviewden aandragen wordt direct een publicabele samenvatting gemaakt die zal worden 

opgenomen op de Kansenkaart. In de begroting worden vijftig interviews voorzien.

Introductie-animatie 

Ter inleiding van interviews en bijeenkomsten wordt een korte introductie-animatie samengesteld waarin 

wordt uitgelegd wat de Landschapstriënnale is, wat het doel ervan is, wat de thema’s zijn voor 2023 en 

hoe de organisatie zal plaatsvinden. Deze introductie-animatie dient uiterlijk 1 november 2020 gereed te 

zijn. 

Digitaal portaal en website

In een beheerde, interne werkomgeving worden alle relevante documenten en verslagen geordend 

opgeslagen en voor Kernteam, Stakeholders en Klankbordgroep ter beschikking gesteld in een digitaal 

portaal, die deels ook publiekstoegankelijk is in de vorm van een website.
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Café Blije

Vanaf januari 2021 organiseert het projectteam elke week Café Blije (voorheen Herberg Veldzicht), een 

brainstorm over het programma van de Landschapstriënnale 2023. De ene week is Café Blije fysiek in het 

gelijknamige café (in CORONA-setting), de andere week een Zoom-meeting. Elke bijeenkomst heeft een 

vergelijkbare opbouw. Elke bijeenkomst start met een korte filmische pitch waarin de Landschapstriënnale 

wordt uitgelegd, de manier van werken in Café Blije en een presentatie van de ideeën die tot dan toe zijn 

opgehaald. Dan worden de deelnemers van die avond (minimaal tien – maximaal twintig) in rap tempo 

voorgesteld door de moderator. Deelnemers worden ad random aan elkaar gekoppeld en vertellen elkaar 

hun idee voor de Landschapstriënnale. Samen proberen ze het idee zo concreet mogelijk te maken. Dat 

kunnen kleine en grote ideeën zijn. De ideeën worden verwerkt in een korte pitch die de deelnemers 

plenair delen en volgen reacties van andere deelnemers. Op basis van de pitch en de reacties van de 

deelnemers schrijven de deelnemers een korte samenvatting van hun pitch en leveren dat aangevuld met 

kerngegevens en kengetallen in bij de organisatie. De bijdragen komen in blow up op de wanden in Café 

Blije. Uit alle bijdragen wordt het programma samengesteld. Voor de volledigheid, het gaat hier ook om 

ideeën die nog werkelijkheid moeten worden en die met behulp van de Landschapstriënnale tot leven 

kunnen worden gewekt.
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Kansenkaart Friese Waddendelta

Een digitale kaart van het gehele gebied, met daarop alle locaties waar (voorziene) activiteiten gaan 

plaatsvinden. De kaart groeit met steeds nieuwe informatie, bijvoorbeeld uit de interviews. De kaart 

heeft meerdere lagen, de verschillende themalijnen hebben een eigen laag en dit geldt ook voor de 

programmavormen (experience/platform/lab). Ook zullen worden toegevoegd de ondersteunende locaties 

die een bezoeker nodig heeft, zoals horecavoorzieningen, fietsverhuren, OV-haltes en dergelijke. De 

Kansenkaart is de digitale presentatie van de Landschapstriënnale en zal tevens fungeren als digitaal 

platform.
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Retour Den Helder – Dokkum – Delfzijl 

Vanaf januari 2021 start een reis van de Landschapstriënnale langs de locaties in het landschap, 

de dorpen en steden langs de Waddendijk, van Delfzijl via Dokkum tot aan Den Helder en terug. 

Deze reis heeft een informerend en inspirerend karakter om de kansenkaart en de regionale kracht 

met  bewoners en ondernemers aan de dijk te benutten. Tijdens deze reis wordt materiaal verzameld 

voor de Landschapstriënnale. Dit kunnen objecten zijn, verhalen, foto’s, interviews met bewoners. Op 

elke plek waar de reis heeft gepauzeerd, wordt een merkteken Landschapstriënnale achtergelaten. 

Langzaam vult zich een kar met spullen die de inspiratiebron zijn voor een intensiever traject waarin 

de locaties langs de dijk worden onderzocht en waar tentoonstellingen of performances mee gemaakt 

worden. Deze kar met spullen bevat het decor voor de ondertekening van het Plan van Aanpak van de 

Landschapstriënnale 2023. Tegelijkertijd zal het materiaal ook een plek krijgen als illustratiemateriaal in de 

kansenkaart, waarop zichtbaar is wat voor rol de betreffende locatie gaat innemen in het programma. De 

inventarisatie van de locaties wordt in een vijftal dagen gemaakt, gebruikmakend van het materiaal van 

de projectleiding, de belanghebbenden en de opbrengsten uit de interviews. Elke beschrijving is direct in 

een publicabel tekstformat. 
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Van september tot en met februari wordt de informatie uit interviews, expertmeetings, bijeenkomsten met 

stakeholders, café Blije en retour Delfzijl – Dokkum – Den Helder systematisch verzameld. Deze informatie 

wordt verwerkt in concrete programmaonderdelen voor de Landschapstriënnale, te verdelen over de vijf 

thematische lijnen en de drie programmalijnen. 

Sommige informatie kan één op één worden omgezet in een programmaonderdeel. Een veel groter deel 

moet stevig worden uitgewerkt in ontwerpend onderzoek. Hier betreft het in de regel kansen op een lab, 

platform of experience, maar alleen als de activiteit in nauwe samenwerking met stakeholders wordt 

uitgewerkt. In de werkboekfase wordt hiervoor een robuust raamwerk Waddendelta ingericht.

Het brede programma van de dijkverzwaring leent zich voor platformen en labs. Die zullen alleen tot 

stand komen in nauwe afstemming met de partijen die verantwoordelijk zijn voor de dijkverzwaring. Dit 

geldt evenzeer voor de versterking van de regio die de provincies met tal van programma’s nastreven; 

sommige van de activiteiten in dit kader vinden al plaats in labs of platformen, andere zijn daartoe om te 

vormen. De verwachting is dat het beoogde beleid met de Landschapstriënnale een stevige impuls krijgt. 

Vanuit het robuuste raamwerk, weergegeven in de kansenkaart, wordt dit zichtbaar. 
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14-08    Startoverleg Stichting Landschapstriënnale, Eric Luiten en Rob van Aerschot

01-10    Plan van aanpak Werkboek Dynamische Waddendelta

COMMUNICATIEPLAN DYNAMISCHE WADDENDELTA

INTERVIEWS/ OPHALEN VAN DE OPGAVE/ AMBITIE

              

Aanvragen

•	 Waddenfonds/ PRW/ LEADER/ Mienskipfunds/ Regiodeal

20-10    Waddengebied overleg 2021, 2022, 2023

              

Week 26-31 okt Intentieovereenkomst tekenen, PERSMOMENT, Café Blije

5 THEMATSICHE AMBITIES

Natuur en landschap     IFG                       KWELDERCENTRUM

Leegstand en herbestemming    DBF     CAFE BLIJE

Waterveiligheid                Wetterskip   HOLWERD AAN ZEE

Landbouw            Kringlooplandbouw           OUDE BILDTZIJL

Recreatie en toerisme       Merk Fryslân/ VISIT WADDEN     DOKKUM

15-12 KANSENKAART ROBUUST RAAMWERK FRIESE WADDENDELTA

Samenwerkingsovereenkomst, Nieuwe Netwerk Waddendelta

15-01/15-03      Retour Den Helder -  Dokkum - Delfzijl

•	 Programma Waddenpodium

•	 Programma Waddenbeleving, Common mapping

•	 Programma Waddenlaboratorium, kennisdelen RUG Stenden 2050, Waddenacademie

15-03  AFRONDEN WERKBOEK/ PROGRAMMA

                          

1 april    Intentieovereenkomst Brabant
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BIJLAGE INTENTIEVERKLARING

Concept intentieovereenkomst Landschapstriënnale 2023 
 
Rob van Aerschot 
18 augustus 2020 
 
De Stichting Landschapstriënnale, vertegenwoordigd door Eric Luiten, voorzitter, en de Stichting … , 
vertegenwoordigd door ... , verklaren hierbij het volgende te zijn overeengekomen: 
 
De Stichting Landschapstriënnale is rechtspersoon achter en initiatiefnemer van de 
Landschapstriënnale [L]. Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale als publieke manifestatie  ergens 
in Nederland gehouden, in 2023 voor de zesde maal. De [L] speelt zich altijd af in een gebied waar het 
landschap een wezenlijke transitie doormaakt. De [L] geeft momentum aan die transitie: ze verbreedt 
de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap, verdiept het inzicht in wat zich daar voordoet 
en versnelt de ontwikkeling in een gewenste richting. Het programma intensiveert het gesprek tussen 
belanghebbenden, belangstellenden en professionals over de beoogde landschappelijke kwaliteit, 
over de kansen, de ontwikkeling, de samenwerking en de oplossingen voor het landschap van de 
toekomst. 
 
Het gebied aan weerszijden van de Waddendijk, van Den Helder tot Delfzijl, is een fenomenaal 
landschap waar een reeks grote en urgente opgaven samenkomen. De zeespiegelstijging manifesteert 
zich in de versterkingsopgave van de waterschappen, waarvan de uitvoering start in 2023. De 
vernieuwing van de Afsluitdijk nadert dan zijn voltooiing. Deze dijken vormen nu nog een harde 
scheiding tussen groot zoet water en grootschalige landbouw aan de ene kant en uitgestrekte 
Waddennatuur aan de andere, een scheiding die steeds meer nuance krijgt. De zoektocht naar een 
duurzaam agrarisch perspectief, naar het toeristische laadvermogen, naar blijvende leefbaarheid in de 
regio met reële perspectieven voor bewoners en ondernemers zal de kwaliteit van het landschap ook 
serieus moeten nemen. Hoe ziet de balans tussen het karakteristieke cultuurlandschap en het 
landschap van de toekomst er uit? 
 
In samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en LF2028 en met 
betrokkenheid van culturele, maatschappelijke en kennispartners in het gebied, is door de Stichting 
Lânskip, Erfskip en Mienskip aan de Stichting Landschapstriënnale een voorstel voorgelegd voor de 
organisatie van de Landschapstriënnale 2023 op en langs de Waddenkust. In het voorstel ligt de focus 
op vijf inhoudelijke thema’s en wordt een aanpak geschetst langs drie lijnen, zoals weergegeven in 
onderstaand schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22



BIJLAGE INTENTIEVERKLARING

Op basis van dit voorstel is door de Stichting Landschapstriënnale het gebied geselecteerd als 
gastlocatie voor de Landschapstriënnale 2023. Het voorstel is als bijlage bij deze overeenkomst 
gevoegd. 
 
De in de aanhef genoemde partijen spreken af in de komende maanden de inhoud en de organisatie 
van de Landschapstriënnale 2023 verder uit te werken. Daartoe zullen zij: 
- kennis en ervaring bundelen die nodig is voor het organiseren van een aantrekkelijk 

programma met (inter)nationale en regionale betrokkenheid; 
- relevante partners, waaronder partners uit Noord-Holland, Groningen en Friesland, verleiden 

zich hierbij aan te sluiten; 
- de operationele doelen van de Landschapstriënnale 2023 formuleren en nadere uitwerking 

geven aan het concept en het programma; 
- een werkplan opstellen waarin organisatie, taken en verantwoordelijkheden, alsmede 

benodigde middelen en hoe die te verwerven, zijn uitgewerkt; 
- ten behoeve van de verdere organisatie een Stichting Landschapstriënnale 2023 in het leven 

roepen. 
 
De werkverhouding is daarbij de volgende: de Stichting Landschapstriënnale staat voor het concept 
“Landschapstriënnale”, voor het merk, het format en de betekenis van de nationale dimensie van 
landschappelijke vraagstukken en opgaven. De Stichting begeleidt het proces vanuit die optiek en zet 
daartoe haar contacten en netwerk in. De gastregio draagt zorg voor de optimale vertaling van concept 
en format naar de regionale context. De op te richten Stichting Landschapstriënnale 2023 is 
verantwoordelijk voor het realiseren van een succesvolle editie 2023 binnen de kaders en afspraken 
zoals die tussen de vertegenwoordigers van de gastregio en Stichting Landschapstriënnale worden 
vastgelegd.  
 
De als uitwerking van deze intentieovereenkomst te maken afspraken worden opgenomen in een 
samenwerkingsovereenkomst, welke volgens planning ondertekend zal worden in april 2021 door 
vertegenwoordigers van de Stichting Landschapstriënnale en de gastregio, ten tijde van de 
Landschapstriënnale 2021 in Midden-Brabant. 
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