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dynamische waddendelta
op weg naar een toekomstbestendig kustlandschap

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 áchter de dijken. 

Geulen en slenken presenteren hier de dynamiek van eb en vloed. Het mozaïeklandschap van terpen en wierden 

laat tweeduizend jaar samenleven met en strijden tegen het water zien. 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 ontwikkelt zich naar een volgende levensfase. Nieuwe dammen en dijken zijn nodig voor een veilige 

en duurzamer toekomst. De harde grenzen tussen zout en zoet vragen met de toenemende verzilting nadrukkelijk 

aandacht. De pioniersgeest van de regio komt weer tot leven.

verleidelijk perspectief
De Landschapstriënnale [L]2023 is zowel een beloning als een grote kans voor de Waddenkust 

met haar bijzondere landschappen. Dit Nederlandse kustlandschap grenst aan het Werelderfgoed 

Waddenzee en is door de dynamiek van de getijden van de zee gevormd. De Waddenzee is 

het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa en het grootste getijdengebied 

ter wereld. Om met de dynamiek van eb en vloed te kunnen leven is een ‘hand-made’ 

kustlandschap van dijken, wierden en terpen ontstaan. [L]2023 DYNAMISCHE WADDENDELTA zet 

dit landschap in de schijnwerpers om antwoorden te vinden op de grote opgaven van deze tijd: 

klimaatverandering, biodiversiteit, energietransitie, waterveiligheid, landbouw en leefbaarheid. 

Langs de Waddenkust spelen al deze opgaven. Met [L]2023 plaatsen we dit bijzondere historische 

cultuurlandschap en haar huidige bewoners op een podium.  

We zetten de triënnale in om dit Nederlandse werelderfgoed-kustlandschap als robuuste oostwest 

verbinding op de kaart te zetten. Dit doen we door de beleving en het bewustzijn voor het publiek 

te verbreden, de maatschappelijke betrokkenheid te verdiepen en processen te versnellen via drie 

programmalijnen, Waddenbeleving, Waddenplatform en Waddenlaboratorium. We halen lokale 

en regionale resultaten op en geven die een Waddenbreed integraal en internationaal podium. 

Daarvoor benutten we de verbeeldingskracht van kunst en cultuur in het landschap. Daarmee 

gaan we op zoek naar nieuwe netwerken om antwoord te geven op de vraag: ‘Van wie is de 

Waddenkust in 2050?’.

van wie is de waddenkust in 2050?
Om antwoord te geven op deze vraag plaatsen we in mei 2023 voor de Waddendorpen 

en -steden aan de voet van de Waddendijk een zeecontainer. Bewoners en ondernemers, 

kunstenaars en vormgevers, studenten en experts op het gebied van landschap, natuur, 

landbouw, waterbeheer, energie en toerisme richten de container in met het verhaal, de trots en 

dilemma’s van hun dorp of stad. We creëren nieuwe netwerken met jongeren die zich betrokken 

voelen bij dit werelderfgoed-kustlandschap door het verzamelen van objecten, foto’s, aarde, 

gewassen, planten, verhalen, feiten en uitkomsten van hun zoektocht naar oplossingen voor de 

grote opgaven. Zo ontstaan aan de voet van de ruim 200 kilometer lange Waddendijk tussen 

Den Helder en de Eems-Dollard zestig lokale, tijdelijke tentoonstellingen over de toekomst van de 

Waddenkust. 

Eind augustus 2023 halen we de zeecontainers op om ze samen te brengen bij de ‘Terp van de 

Toekomst’ in Blije. Dit is vanaf september het hart en de apotheose van [L]2023. De containers 

worden in een cirkel geplaatst en vormen zo een 360˚ Panorama Waddendelta 2050 over de 

toekomst van de DYNAMISCHE WADDENDELTA voor nieuwe generaties en netwerken.
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toekomstbestendig kustlandschap

veilig          vitaal          veerkrachtig

Dit plan van aanpak laat zien hoe we de komende twee jaar met [L]2023 de Nederlandse Waddenkust met zeven unieke regio’s en ruim zestig monumentale dorpen en steden op de kaart zetten. In 

drie fasen gaan we met de cultuur en de kernwaarden van dit bijzondere kustlandschap als uitgangspunt aan de slag met  zes majeure opgaven die de toekomst van de Waddenkust bepalen. Het laat 

zien hoe we door te verkennen, verdiepen en versnellen in [L]2023 een programma creëren voor een breed publiek van bewoners, bezoekers en professionals. Het programma biedt een Podium voor het 

publiek, een Platform voor de maatschappelijke betrokkenheid en een Panorama voor een toekomstbestendige Waddendelta 2050: veilig, vitaal en veerkrachtig.  
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europese waddenkust van 
het werelderfgoed waddenzee

De Waddenkustzone, grenzend aan het Werelderfgoed Waddenzee, houdt niet op bij Delfzijl. 

Zij strekt zich uit over drie landen: Denemarken, Duitsland en Nederland. De Waddenzee 

heeft de status van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. De Waddenzee is het grootste 

aaneengesloten natuurgebied van West-Europa en het grootste getijdengebied ter wereld. 

Typerend is de dynamiek van dit landschap en zijn bij eb droogvallende zandplaten, gescheiden 

door een stelsel van geulen en prielen. Het voedselrijke wad is een paradijs voor zeevogels en 

wordt jaarlijks bezocht door 10 tot 12 miljoen trekvogels. 

De binnendijkse kustzone van het Waddengebied bestaat uit een bijzonder historisch 

cultuurlandschap, dat is bepaald door de strijd tegen het water en het leven met de zee. Uniek 

zijn de onbedijkte eilandjes, de Halligen voor de kust van Sleeswijk-Holstein. In 2009 kreeg het 

Nederlandse en Duitse gedeelte de status Werelderfgoed. In 2014 volgde het Deense deel.

In Denemarken heeft de Waddenkust de status van Nationaal Park Vadehavet met het 

Vadehavscentret UNESCO Verdensarv bij Ribe. In Duitsland is zij beschermd als Biosfeerreservaat 

en als Nationalpark Wattenmeer in drie deelstaten, de Hamburgse Waddenzee, de 

Nedersaksische Waddenzee en het Waddenzeegebied van Sleeswijk-Holstein inclusief de Duitse 

Halligen-eilanden. 

Het hoogste bestuursorgaan van het Mens- en Biosfeerprogramma van Unesco heeft op verzoek 

van Nederland na 32 jaar de biosfeerstatus van de Waddenzee opgeheven. Holwerd aan Zee 

verkent met een aantal dorpen en Dokkum de kandidatuur voor een gebied van Holwerd, Blije, 

Ternaard en Dokkum voor een nieuwe biosfeerstatus.

Om de kernwaarden en de iconen van het cultuurhistorische landschap langs de Waddendijk 

te kunnen behouden en tot een goede balans te komen tussen economie en ecologie, is het 

hele Nederlandse deel van de Waddenkust gediend met een status. Er zijn ideeën om het hele 

Waddengebied Nationaal Park Nieuwe Stijl te maken. [L]2023 kan ook dit proces versnellen. Onder 

meer door in het belevingsconcept voor het publiekspodium de aanbevelingen van de Commissie 

van Vollenhove voor de Wadden als Nationaal Park als uitgangspunt te nemen.

De grote opgaven voor de Waddenkustzone houden evenmin halt bij de grens als het landschap 

zelf. Het hele Europese werelderfgoed-kustlandschap staat voor dezelfde majeure opgaven. 

Dat vraagt een integrale en internationale aanpak. [L]2023 nodigt daarom iedereen die zich in 

Duitsland en Denemarken met de toekomst van het gebied bezighoudt uit om mee te doen en 

aan te sluiten bij de DYNAMISCHE WADDENDELTA, zodat we samen kunnen optrekken naar een 

toekomstbestendig kustlandschap. Veilig, vitaal en veerkrachtig.
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landschapstriënnale

Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale [L] in Nederland georganiseerd. Voor iedereen die zich met het landschap bezighoudt, zich ermee verbonden voelt en er graag is. De 

zesde editie van de Triënnale vindt plaats in september 2023 aan de Nederlandse Waddenkust, een landschap dat voor een ingrijpende transitie staat. Eerdere edities van de 

Landschapstriënnale waren in Apeldoorn (2008), Radio Kootwijk (2011), Park Lingezegen (Arnhem-Nijmegen/2014), Park 21 (Haarlemmermeer/2017). De Landschapstriënnale Van Gogh 

Park (Brabant/2020), is vanwege de Coronacrisis uitgesteld tot het voorjaar van 2021.

Het doel van de Landschapstriënnale is:

•	 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.

In de [L]2023 ligt het accent op landschapsontwikkeling, de waterveiligheid in combinatie met de sociaaleconomische ontwikkeling in de DYNAMISCHE DELTA. [L]2023 faciliteert de 

creatieve toekomstagenda van Noord-Nederland en de bestuurlijk breed gedragen Gebiedsagenda Waddengebied 2050.
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WADDEN-
BELEVING

WADDEN-
pLAtFOrM

WADDEN-
LABOrAtOrIUM

• 	Verbreden  VAN EEN PODIUM 
VOOR HET PUBLIEK VOOR DE 
BELEVING EN BEWUSTZIjN                                   

• 	Verdiepen  VAN DE 
MAATSCHAPPEL IjKE BETROKKENHEID 
BIj  DE MAjEURE OPGAVEN

• 	Versnellen  VAN PROCESSEN 
VOOR ROBUUSTE KL IMAATBESTENDIGE 
VERBINDINGEN             

doel en ambitie
verbreden - verdiepen - versneLLen

De Waddenkust kent voor de komende jaren een aantal majeure opgaven, die vragen om 

nieuwe perspectieven. [L]2023 wil deze perspectieven samen met bewoners ontdekken en 

ontwikkelen. Door vanuit nieuwe invalshoeken en met verbeelding naar de kustzone te kijken. Met 

verschillende activiteiten onderzoeken we wat er leeft, wat er is en welke kansen er zijn voor de 

toekomst van de Waddenkust. 

In 2023 brengen we de resultaten van deze activiteiten samen in een Panorama Waddendelta 

dat uitzicht biedt op het vervolg op 2023: een robuust, aantrekkelijk en klimaatbestendig 

kustlandschap. [L]2023 inspireert en faciliteert een netwerk van nieuwe coalities die hieraan 

samenwerken vanuit een gedeelde ambitie en in een integraal perspectief op de toekomst van 

de Waddenkust. 

De ambitie van [L]2023 is een robuust klimaatbestendig raamwerk dat van oost tot west iedereen 

die woont, werkt en leeft langs het Werelderfgoed verbindt en dat een aantrekkelijke, vindbare 

en beleefbare kustzone creëert voor een groot publiek (bewoners en bezoekers). [L]2023 versnelt, 

verdiept en verbreedt processen en heeft zo impact op de toekomst van de DYNAMISCHE 

WADDENDELTA.

Dat doen we op verschillende schaalniveaus, vanuit de ambitie van de Nederlandse Waddendelta 

en vanuit de kernwaarden van het Nederlandse Waddenkustlandschap als onderdeel van een 

internationaal Werelderfgoed en met zijn eigen regionale en lokale identiteiten en iconen. 

Met verdiepende dialogen en ontwerpend onderzoek gaan we Waddenbreed aan de slag met 

zes actuele opgaven voor de Waddenkust om processen te versnellen. Voor de beleving verbinden 

we de identiteit van de zeven regio’s aan het overkoepelende verhaal van de Waddenkust, dat 

zichtbaar wordt in integrale icoonprojecten die de parels van het gebied laten schijnen. 

De Waddendijk vormt als het ware een belvedère, die uitzicht biedt op het binnen- en buitendijkse 

Waddengebied. Hij rijgt het programma aan elkaar, als verhoogde tribune en podium in het 

landschap dat we met [L]2023 vieren en ontwikkelen. Langs de Waddendijk ontstaat een keten 

van plekken waar activiteiten plaatsvinden en ontwikkelingen zichtbaar zijn, van Den Helder 

tot voorbij Delfzijl. Reizen gaat met het OV, maar vooral ook per (e-)fiets of te voet. Om recht te 

doen aan de kernwaarden van het landschap, kiezen we niet voor grote publieksmanifestaties, 

maar voor een vorm die in zichzelf kleinschalig is, passend bij de rust en ruimte van dit unieke 

dijkenlandschap. De massa wordt bereikt door veel, relatief kleine activiteiten te organiseren met 

een groot effect. Deze vorm laat zich goed vergelijken met de wijze waarop het Oerolfestival 

jaarlijks tot stand komt. 

Focus van [L]2023

•	 [L]2023 zet de Waddenkust in 2023 in de spotlight;

•	 [L}2023 is een vehikel voor de uitvoeringsagenda 2021-2026;

•	 [L]2023 faciliteert als platform het proces van projecten en initiatieven;

•	 [L]2023 is een ‘place of hope’ voor kustlandschappen in transitie;

•	 [L]2023 zet de Nederlandse Waddenkust op de Europese kaart.

Begrenzing Nationale Landschapsparken van Wereldklasse

(bron: Nationale Landschappen, Oriëntatie op nieuwe 

Nationale Parken van Wereldklasse, 30 september 2020)
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oogst van [L]2023

Vanaf april 2020 hebben de initiatiefnemers samengewerkt met een team, voortkomend uit de 

organisatie van de Culturele Hoofdstad LF2018 en LF2028. Nadat de inzending door de jury van 

de landelijke Landschapstriënnale werd geselecteerd, hebben we vanaf september 2020 de 

ambities en dilemma’s voor de Waddenkust als robuuste oostwest verbinding langs het UNESCO 

Werelderfgoed met elkaar in beeld gebracht. Op basis van ruim 50 interviews met betrokken 

overheden, organisaties en onderwijs is het plan van aanpak samengesteld. Het gaat uit van drie 

programmalijnen voor de Landschapstriënnale 2023 die relevant zijn voor belanghebbenden en 

die tegelijkertijd interessant zijn voor een breed publiek en professionals.

1. WADDENBELEVING, het ‘Publiek Waddendelta 2050’, het verbreden van het belevingsconcept  

 voor kunst, cultuur en landschap om de (inter)nationale zichtbaarheid van de iconische   

 projecten van de zeven regio’s langs de Waddenkust te vergroten; 

2. WADDENpLAtFOrM, het ‘Podium Waddendelta 2050’, het verdiepen van de maatschappelijke  

 betrokkenheid en de Waddenbrede dialoog over de zes majeure opgaven;

3. WADDENLABOrAtOrIUM, ‘Panorama Waddendelta 2050’, het versnellen van het proces voor  

 een integraal toekomstperspectief, waarbij de kernwaarden van de kustzone en de dialoog  

 over de majeure opgaven worden verbeeld naar kansrijke ontwikkelingen.

De toegevoegde waarde van [L]2023 is het samenwerken met nieuwe netwerken, jong en oud, 

aan de toekomst van de Waddenkust als robuuste oostwest verbinding tussen Den Helder en 

de Eems Dollard. Hiermee kunnen processen als het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 

2021-2026 van de Agenda Waddengebied 2050 worden versneld. Dit doen we door een 

hoogwaardige, kwalitatieve en kleinschalige aanpak in zeven regio’s. We werken met de 

bewoners en ondernemers van een zestigtal dorpen en steden langs het werelderfgoed-

kustlandschap om deze verbinding in Nederland en met Duitsland en Denenmarken te versterken. 

 

publieksevenement Waddendelta 2023 

•	 Het programma start vanaf mei 2023 bij de zestig steden en dorpen aan de ruim 200 

kilometer lange Waddendijk. Daarbij worden circa vijftig tot zestig containers door lokale 

bewoners en ondernemers gevuld met de verhalen, de trots en de dilemma’s van dit 

‘werelderfgoed-kustlandschap’.

•	 In september 2023 vormen de containers, bijeengebracht bij de ‘Terp van de Toekomst’ te Blije 

(tussen Ferwerd en Holwerd aan Zee) een dertig dagen lange manifestatie. De containers 

worden in een cirkel geplaatst en vormen zo een 360˚ Panorama Waddendelta 2050 met 

de focus op de ‘Global Goals for sustainable development’ voor dynamische en duurzame 

ontwikkelingen. 7



robuust toekomstbestendig kustlandschap
verbinding van west naar oost

Om de eigenheid van het landschap, erfgoed en ecologie te verbinden dient de dynamiek van 
de Waddendelta te worden ingezet voor de ontwikkeling van een veilige, toekomstbestendige 
en aantrekkelijke omgeving voor (potentiële) bewoners en ondernemers en voor bezoekers. Om 
de internationale potenties van de binnen- en buitendijkse landschappelijke en culturele iconen 
van de DYNAMISCHE WADDENDELTA in de toekomst te ontwikkelen en te benutten, moet de 
verbindende basisstructuur in het landschap weerklank vinden. Mensen moeten elkaar kennen en 
het gedeelde verhaal herkennen. Daarom werken we met [L]2023 aan een ‘Robuuste oost-west 
verbinding van de Waddenkust’. 

Deze robuuste verbinding bestaat uit een reeks van regio’s met elk ook weer een eigen identiteit 
en eigen iconen. De regio’s zijn:
1. Kop van Holland met het Duinreservaat, Wieringen, Balgzand en het Amstelmeer
2. De Afsluitdijk, met de vismigratierivier; icoon van waterbeheer
3.  Westergo met de kwelderwallen en de oudste polder van Nederland (Gouden Halsband)
4.  Oostergo met Holwerd aan Zee en de terpen van het verleden en de toekomst, 
5.  Nationaal Park Lauwersmeer, met zijn bijzondere overgangen van zout naar zoet en Dark sky
6. Het Hogeland met de oude polder- en dijksystemen en Noordpolderzijl, de kleinste   
 zeehaven van Nederland
7.  Het estuarium van de Eems Dollard met de groene haventerreinen en verdronken dorpen.

waddenzee unesco werelderfgoed

lauwersmeer

kop van noord-holland

afsluitdijk

westergo

oostergo
het hogeland

eems dollard

waddenzee 
unesco werelderfgoed

lauwersmeer

den helder

den oever

harlingen

leeuwardenfraneker

dokkum

groningen

winsum
uithuizen

winschoten

delfzijl

reeks van regio’s
identiteiten en iconen
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prOGrAMMA
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rECrEAtIE EN 
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VErBrEDEN   VErDIEpEN   VErSNELLEN

AMBItIEDOCUMENt
INtErVIEWS & INtENtIEVErkLArING

VErDIEpING

prOGrAMMA

BeLeviNgscONcePt

WADDEN-
BELEVING

IDENtItEItEN EN ICONEN

ONtWerPeNd ONderzOek

pANOrAMA WADDENDELtA 2050

WADDEN-
LABOrAtOrIUM

[L]2023 is een meerjarenproject. Het startte al in het voorjaar 

van 2020 met de kandidatuur en eindigt na de slotmanifestatie 

ruim drie en een half jaar later in het najaar van 2023. Met tal 

van projecten en activiteiten werken we aan het gezamenlijke 

doel: het beleefbaar en zichtbaar maken van de Waddenkust als 

DYNAMISCHE WADDENDELTA.

{L}2023 brengt alle lopende initiatieven in beeld als een 

vertrekpunt om de ontbrekende schakels te kunnen agenderen.

Om met [L]2023 een programma te presenteren dat blijvende 

impact heeft, werken we hier in drie fasen naartoe:

1. Verkennen: van juli 2020 tot september 2021 zetten we de   

 organisatie en de communicatie op, zetten we in een plan   

 van aanpak de lijnen uit en vragen we financiering aan bij   

 fondsen en regelingen.  

2. Verdiepen: van september 2021 tot mei 2023 verdiepen   

 we het programma om het publiekspodium vorm te   

 geven met een belevingsconcept waarmee de    

 icoonprojecten in de zeven regio’s zichtbaar en toegankelijk 

 worden gemaakt. Daarnaast organiseren we het platform   

 om maatschappelijke betrokkenheid bij de    

 majeure opgaven te realiseren. De resultaten komen terug in  

 een toekomstbeeld, het Panorama Waddendelta 2050.  

3. Programma: van mei tot september 2023 presenteren we de  

 Waddenkust als DYNAMISCHE WADDENDELTA aan een   

 zo breed mogelijk publiek. We realiseren letterlijk en figuurlijk  

 een robuuste verbinding van containers langs    

 de Waddendijk: zestig container-tentoonstellingen over   

 wat de Waddenkust zo bijzonder maakt. Die 

 tentoonstellingen brengen we uiteindelijk allemaal samen   

 in een dertig dagen durende manifestatie op één locatie in   

 september: de apotheose van [L]2023, die het    

 publiek uitnodigt en verleidt om naar de Waddenkust te   

 komen.

gefaseerde aanpak

WADDEN-
BELEVING

WADDEN-
pLAtFOrM

WADDEN-
LABOrAtOrIUM

WAtErVEIL IGHEID 

& kLIMAAt  

terp van de toe-
komst Blije

Sandings Streekproducten Eemsdelta Erfgoedensembles Het water en de strijd

Holwerd aan Zee toerismecongres
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de toekomst

theatrale gidsengilde

ternaard

Blue Delta

Conferentie Verzilting

proefakkers Boerenlab

Landschapscongres 
Waddenacademie

Vismigratierivier

Workshops 
Dynamisch kustbeheer

Future Labs

NAtUUr & 

LANDSCHAp

LANDBOUW LEEFOMGEVING rECrEAtIE & 

tOErISME  
ENErGIE-

LANDSCHAppEN 
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a. verkennende fase
 juLi 2020 - september 2021

In aanloop naar de [L]2023 verkennen we de unieke binnendijkse cultuurlandschappen van de 
DYNAMISCHE WADDENDELTA. Daarbij kijken we of ze kansrijk zijn als onderdeel van een Nationaal 
Park Nieuwe Stijl Wadden. 

Dat wil zeggen dat:
•	 de kern bestaat uit, vanuit internationaal perspectief, waardevolle natuur gelegen in 

een ruimere landschappelijke, landschaps-ecologische, cultuurhistorische en regionaal 
economische context;

•	 ze zich onderscheiden qua kwaliteit, uitstraling en toegankelijkheid voor de binnen- en 
buitenlandse bezoekers;

•	 ze een eigen identiteit hebben, waarmee bewoners, maatschappelijke instellingen en 
ondernemers zich verbonden voelen;

•	 ze aansprekend zijn voor een (inter)nationaal publiek; 
•	 het zijn iconen voor de regio en voor Nederland.

Vanuit de kernwaarden zoeken we naar verhalen en verbindingen met de samenleving in de 
volle breedte: cultuur, economie, leefbaarheid, natuur, kennis. We koppelen erfgoed aan de 
maatschappelijke opgaven. 

Bouwen aan verbindingen
We haken aan op lopende initiatieven uit de samenleving en koppelen partijen en (nieuwe) 
netwerken aan elkaar (koppelkansen met iconen en initiatieven). Met de overheden, organisaties, 
ondernemers en het onderwijs faciliteren wij in samenwerking met betrokken partijen  
‘Waddenateliers’ en geven daarmee deze verbindingen met verdiepende dialogen verder vorm.

Bouwen aan de organisatie en het programma
In deze verkennende fase houden we interviews waarin we ideeën ophalen voor de doelen, het 
programma en de organisatie van [L]2023. We houden presentaties om bekendheid te geven aan 
[L]2023 en draagvlak te creëren. We werken plannen uit om middelen te genereren. En we vragen 
organisaties zich aan het programma te verbinden.

resultaten:
•	 Ambitiedocument
•	 Plan	van	Aanpak
•	 Werkboek	voor	dilemma’s
•	 Website	&	communicatiestructuur	(nieuwsbrieven,	sociale	media)
•	 Projectplannen	vervolg	en	aanvraag	financiering
•	 Intentieverklaring/	samenwerkingsverband	overheidorganisaties

AMBItIEDOCUMENt
pLAN VAN AANpAk
INtErVIEWS & BEtrOkkENEN
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a. verkennende fase
 majeure opgaven

 water en klimaat

 landbouw  energielandschappen

 natuur en landschap

 leefomgeving  recreatie en toerisme
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noord-hoLLand
(Waddenbaai)
1. Den Helder met Marinehaven 
2. Natuurgebied Balgzand
3. Amstelmeer
4. Eiland Wieringen
5. Energielandschap Wieringermeer
6. Agrotoerisme
7. Natuurinclusieve landbouw Noordelijke kleischil

Steden aan het wad

(hoofd)Steden

Nationale Parken

fryslân
(Fries programma Waddenkust)
8. Waddenstad Harlingen
9. Holwerd aan Zee
10. Terp van de Takomst (erfgoedensemble Blije,  
 Ferwerd en Hegebeintum)
11. Vismigratie Afsluitdijk (bezoekerscentrum,   
 kazematten)
12. Programma Gouden Land (Pingjummer Gouden  
 Halsband)
13. Dorpen aan de dijk, Oude en Nieuwe Bildtdijken  
 (beschermde dijkdorpen, Zwarte Haan, Dark Sky,  
 Paesens-Moddergat, Wierum en Nes)
14. Energielandschap
15. Natuurinclusieve landbouw Noordelijke kleischil
16/17/18. Sense of place (Dobbepaarden, Wachten op hoog  

 water, Camera Batavia)

groningen
(programma groninger Waddenkust)
19. Delfzijl aan de Eemsdelta
20. Eemsdelta 2050
21. Nationaal Park Lauwersmeer
22. BOVI Noorderzijlvest (Blauwe omgevingsvisie  
 waterschappen)
23. Energielandschap Eemsgebied en NAM-locaties
24. Natuurinclusieve landbouw Noordelijke kleischil  
 (Landschapsinclusieve landbouw De Marne)
25. Uithuizerwad

de lijsten met icoonprojecten zijn indicatief. deze zullen 
in nauw overleg met de provincies en gemeenten langs 
de Waddenkust worden uitgewerkt in het vervolg van de 

verkenning en verwerkt worden tot een definitieve lijst.

1
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a. verkennende fase
 ambitiedocument

icoonprojecten
koppelkansen met iconen en initiatieven

verbinden van 
oost naar west
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a. verkennende fase
 betrokken organisaties

[L]2023 DYNAMISCHE DELTA wil bewoners en bezoekers een unieke en integrale beleving 

bieden van de Waddenkust. Dit betekent dat we met heel veel partners samenwerken. Alle 

overheden in de kustzone zijn betrokken, inclusief de waterschappen. Maar ook de groene 

coalitie en de landschapsorganisaties doen mee en kennisinstellingen als de Waddenacademie 

en de Rijksuniversiteit Groningen. [L]2023 gaat geen werk overdoen, maar zet lopende 

initiatieven op de kaart en faciliteert de ontbrekende schakels. Dit sluit aan bij bijzondere 

programma’s en projecten als Blue Delta, Holwerd aan Zee, Marconi, Waddenbaai en Nationaal 

Programma Groningen, maar ook minder omvangrijke initiatieven. De koepelorganisaties 

voor musea en erfgoedinstellingen, theaters en archieven zijn aangehaakt en natuurlijk de 

destinatiemarketingorganisaties, die voor de Wadden samenwerken in Visit Wadden, dat de 

marketing voor [L]2023 verzorgt.

Uitvoeringsagenda 2021-2026 van de Agenda voor het Waddengebied 2050

Het programma sluit aan bij de ambitie en de overlegstructuur van de Waddenagenda 2050 

en de daarbij behorende Uitvoeringsagenda 2021-2026. Met een Panorama Waddendelta dat 

uitzicht biedt op een robuuste verbinding tussen de Kop van Noord-Holland, het Nationaal Park 

Lauwersmeer en de Eemsdelta, speelt [L]2023 in op de integrale aanpak van de kustzone (doel 7 

Uitvoeringsagenda). Deze komt ook terug in het nationale Programma ONS Landschap (ruimtelijke 

kwaliteitsimpuls). Het ruimtelijk klimaatbestendig raamwerk past binnen de Programmatische 

Aanpak Grote Wateren en sluit aan bij de ecologische principes die in de Uitvoeringsagenda 

worden genoemd bij doel 7. 

De zes majeure opgaven die in [L]2023 aan de orde komen, sluiten aan op de Waddenateliers 

(doel 2) die ervoor moeten gaan zorgen dat het landschap een drager wordt voor ontwikkeling 

in het Waddengebied; een gezonde leefomgeving, met goede vestigingsvoorwaarden, waar 

gesproken wordt over iconen in plaats van krimp. Deze ateliers komen op initiatief van de 

provincies en in samenwerking met de gemeenten tot stand.

[L]2023 is een onafhankelijke manifestatie in de context van wezenlijke beleidsmatige 

ontwikkelingen langs de Waddenkust, met als belangrijkste de Agenda Waddengebied 2050. 

[L]2023 draagt bij aan de agenda door processen te versnellen, de dialoog te verdiepen en 

maatschappelijke betrokkenheid te verbreden. 

[L]2023 zal zoveel mogelijk aansluiten bij de doelen en principes van het Uitvoeringsprogramma 

van de Waddenagenda, zoals:

•	 Integrale aanpak kustzone (doel 7) in het Waddenpanorama;

•	 Toepassen van de ecologische principes (doel 1) bij de ontwikkeling van een Ruimtelijk 

klimaat adaptief Raamwerk in samenwerking met PAGW en PRW;

•	 Het Waddenatelier (doel 2) voor de verdiepende dialoog over de 6 majeure thema’s in 

samenwerking met de Waddenprovincies en -kustgemeenten;

•	 Verbindende verhaal over het verleden van het landschap en erfgoed als actor voor 

gebiedsontwikkeling en publieksbereik (landschap als drager van ontwikkeling).

13



b. verdiepende fase
 september 2021 - mei 2023

In de verdiepende fase werken we aan drie concepten voor het programma van [L]2023: 

de Waddenbeleving, het Waddenplatform en het Waddenlaboratorium. Via icoonprojecten 

en met dialogen en ontwerpend onderzoek in en met de regio verbreden en verdiepen 

we de opbrengsten uit de verkenning. We maken de iconen en verhalen van de 

Waddenkust zichtbaar en beleefbaar en we kijken op nieuwe manieren naar de majeure 

opgaven van de DYNAMISCHE WADDENDELTA om nieuwe perspectieven te ontdekken. 

Via de activiteiten vormt [L]2023 nieuwe netwerken, over de grenzen van regio’s en van 

vraagstukken. Die netwerken buigen zich over de toekomst van de Waddenkust waarmee 

ze invulling geven aan de concepten voor [L]2023 en al doende processen ondersteunen 

en versnellen. 

MAAtSCHAppELIJkE BEtrOkkENHEID

WAtEr EN 
kLIMAAt

NAtUUr EN 
LANDSCHAp

LANDBOUW LEEFOMGEVINGENErGIE-
LANDSCHAppEN

rECrEAtIE EN 
tOErISME

WADDEN-
pLAtFOrM

VErDIEpING
BeLeviNgscONcePt

WADDEN-
BELEVING

IDENtItEItEN EN ICONEN

ONtWerPeNd ONderzOek

pANOrAMA WADDENDELtA 2050

WADDEN-
LABOrAtOrIUM

resultaten:
•	 (digitaal)	Publieksconcept	bezoekers	Waddenkust;
•	 Gidsen langs de Waddenkust;
•	 robuust netwerk van betrokkenen bij de majeure thema’s;
•	 Inhoudelijke basis platformprogramma;
•	 Verbinden innovatieve initiatieven;
•	 Versterken ketens voor antwoorden op majeure opgaven;
•	 panorama Waddendelta dat zicht richt op potentiële ontwikkelingen na 2023.
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b. verdiepende fase
 waddenbeleving

BeLeviNgscONcePt

WADDEN-
BELEVING

IDENtItEItEN EN ICONEN

Zeven Waddenregio’s
De Waddenkustregio is een regio van liefde op het tweede gezicht. Natuurlijk, het Waddenzee 
werelderfgoed is overweldigend. Maar achter de dijk kost het meer moeite de schoonheid te 
doorgronden. Het belevingsprogramma van [L]2023 speelt hierop in. Niet door grote interventies 
na te streven, maar door het publiek te helpen beter te kijken naar de dynamiek van de 
Waddendelta, met de vele dijken en polders, geulen, maren en terpen en wierden.

Bezienswaardigheden
Het belevingsconcept van [L]2023 laat bewoners en bezoekers dwalen langs de Waddenkust met 
de interessante bezienswaardigheden. Soms zal de aandacht gaan naar bijzondere natuur, de 
overgang van de bodem die zichtbaar is in andere landbouw, het begin van een oude slenk en in 
andere gevallen naar een monumentale kerk of boerderij. Er zijn talrijke plekken in het landschap 
die een boeiend verhaal in zich dragen. 

Gidsengilde 
Sommige verhalen vertellen we live, op locatie. We leiden de geïnteresseerde bewoners en 
ondernemers als gidsen op die op specifieke locaties het verhaal kunnen doen. Dat gaat over de 

kwaliteit van vertellen, een verhaal boeiend overbrengen. Maar dat gaat ook over het vertellen van 
het verhaal van het landschap, hoe zich dat heeft ontwikkeld, wie daarin actief waren en waar dat 
toe heeft geleid. 

publieksconcept in samenwerking met VISIt WADDEN
Andere verhalen vertellen we onder andere via digitale media. Het platform dat we hiervoor 
hanteren, vertelt het verhaal op de plek. Alleen wie op de plek zelf aanwezig is, kan het verhaal 
tot zich nemen. Dat kan een historische film zijn, een interview, een podcast, een animatie of een 
ander medium. Zo nodigen we het publiek uit tot dwalen; het bijzondere te ervaren, als verleidelijk 
perspectief om op ontdekkingstocht te gaan. We zorgen voor voldoende locaties en verhalen 
waarmee bezoekers van [L]2023 een boeiende landschapservaring kunnen genieten, liefst 
meerdere dagen lang.

resultaten
•	 Een	publieksconcept	dat	ondersteunt	bij	het	dwalen	door	de	streek;
•	 Voldoende	opgeleide	gidsen	langs	de	Waddenkust;
•	 Een	(digitaal)	toeristisch	concept	met	de	regionale	en	lokale	verhalen	en	informatie.
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[L]2023 is een platform voor dialoog over de majeure opgaven aan de Waddenkust. In de 
verkenningsfase zijn meer dan vijftig interviews en gesprekken gevoerd met belanghebbenden in 
het Waddengebied. Zo hebben we zicht gekregen op de opgaven, de netwerken en  de iconen. 
In de verdiepingsfase wordt het gesprek hierover verbreed en verdiept.

Nieuwe netwerken
Die gesprekken leiden tot nieuwe netwerken die zich richten op de belangrijke opgaven voor de 
toekomst. [L]2023 streeft naar een fijnmazig, robuust netwerk langs de Waddenkust van bewoners, 
belanghebbenden en deskundigen die bij één of meerdere van de majeure opgaven betrokken 
zijn. Binnen deze netwerken worden dialogen georganiseerd over de toekomst, waarin nieuwe 
generaties de toon kunnen zetten. De Young Wadden Academy speelt hierin een belangrijke 
rol, maar ook jonge boeren, leerlingen en studenten uit het gebied worden uitgenodigd mee te 
praten.

platform voor de maatschappelijke betrokkenheid
Het voeren van een dialoog, heeft als opbrengst dat kennis is gedeeld, standpunten zijn 
uitgewisseld en een poging is gedaan om verschillen te overbruggen. Met in dit geval als doel 
het versterken van de Waddenkust. Ter voorbereiding op [L]2023 stellen we een aanvullend 
programma samen met werkvormen die zijn toegesneden op de doelgroepen. De kennis, ervaring 
en het toekomstperspectief van bewoners vermengd met die van deskundigen van binnen en 
van buiten. De bewoners zijn de initiatiefnemers met nieuwe ideeën die tot ontwikkeling kunnen 
komen. 

resultaten
•	 Een robuust netwerk van betrokkenen bij de majeure thema’s die spelen langs de 

Waddenkust;
•	 Een verdiept inzicht van de visies van bewoners, belanghebbenden en deskundigen op de 

majeure thema’s;
•	 De inhoudelijke basis voor het programma in 2023. 

majeure opgaven
Water(veiligheid)	en	Klimaat
Dijkverzwaring, dijkverhoging, dubbele dijken, kweldervorming; waterveiligheid en klimaat zijn 
majeure opgaven voor de Waddenkust. De uitvoering van de dijkverzwaring Koehool-Lauwersmeer 
start in 2023 en krijgt een vervolg op weg naar 2050.

Natuur en Landschap
De natuurwaarden en de biodiversiteit van de Waddenkust hebben een internationale potentie. 
De historische dynamiek van het voormalig estuarium gaat een nieuwe fase in die kansen biedt 
voor het versterken van de landschapswaarde en soortenrijkdom aan beide kanten van de 
Waddendijk. Door randen te verzachten, vis weer toegang te geven tot het achterland en weer iets 
meer mee te bewegen met eb en vloed. 

Landbouw
Landbouw is de belangrijkste economische functie in het open kleiweidegebied en de 
buitendijkse kwelders. Er is een grote diversiteit aan agrarische activiteiten in het gebied. De 
veranderende waterhuishouding met de toenemende verzilting vraagt nadrukkelijk aandacht, net 
als de verduurzaming van de landbouw die nodig is om haar voor de toekomst te behouden. 

Energielandschappen
De Waddenkust heeft een belangrijke betekenis als energielandschap. De gaswinning heeft haar 
sporen diep getrokken in het landschap en de samenleving en windenergie bepaalt op steeds 
meer plekken de horizon. De komende jaren wordt gezocht naar plekken voor zonne-energie en 
overal in het Waddengebied wordt onderzoek gedaan naar, en geëxperimenteerd met nieuwe 
blauwe en groene duurzame alternatieven die de natuurwaarden en beleving van het landschap 
respecteren.

Leefomgeving
Brede welvaart laat zich afmeten aan het gedrag van bewoners, blijven ze of zoeken ze 
elders hun heil? De Waddenkust heeft decennia gekend van leegloop. Het is de vraag wat het 
perspectief is voor de komende decennia. De circulaire economie zal hierin een rol spelen, maar 
ook nieuwe concepten voor zorg die bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen. 

recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme geven een belangrijke impuls aan de werkgelegenheid langs de 
Waddenkust. Dat geldt voor horeca, recreatief aanbod en culturele instellingen. Culinair toerisme 
biedt, in combinatie met duurzame landbouw, zowel het toerisme in de kuststreek als de 
landbouw mogelijkheden voor de toekomst.

b. verdiepende fase
 waddenplatform

MAAtSCHAppELIJkE BEtrOkkENHEID

WAtEr EN 
kLIMAAt

NAtUUr EN 
LANDSCHAp

LANDBOUW LEEFOMGEVINGENErGIE-
LANDSCHAppEN

rECrEAtIE EN 
tOErISME

WADDEN-
pLAtFOrM
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ONtWerPeNd ONderzOek

pANOrAMA WADDENDELtA 2050

WADDEN-
LABOrAtOrIUMb. verdiepende fase

 waddenlaboratorium

Waddenlaboratorium
Het laboratorium richt zicht op de versnelling van het proces om te komen tot een 
toekomstbestendig kustlandschap. Langs de Waddenkust vinden tal van onderzoeken en 
experimenten plaats, soms ook ateliers of (living) labs genoemd. Als voorbereiding op het 
Laboratoriumprogramma van [L]2023 wordt bijgedragen in de vele experimentele oplossingen 
en gedachten die spelen langs de Waddenkust. Voor alle majeure opgaven worden nieuwe 
antwoorden gezocht. De vernieuwingen en experimenten die de tekentafel hebben verlaten en 
worden toegepast in het landschap, worden opgenomen in Waddenbeleving. We onderzoeken 
met de uitvoerders of het mogelijk is deze locaties ook ervaarbaar te maken.

panorama Waddendelta 2050
kernwaarden en kansen
Van het gehele kustlandschap van Den Helder tot aan de Duitsland wordt een Waddenpanorama 
gemaakt van de ontwikkelingen waarin de kernwaarden van het landschap, de ecologie en het 
erfgoed centraal staan. Het Waddenpanorama sluit aan bij de Uitvoeringsagenda 2021-2026, 
waarin wordt gestreefd naar een integrale aanpak van de Waddenkust en het Programma ONS 
Landschap. Een ‘panorama’ dat 360 graden zicht geeft op kansen voor de toekomst is er nog niet 
en is een waardevolle aanvulling op wat er in de regio allemaal gebeurt. Tijdens [L]2023 wordt dit 
onderdeel van het Panorama Waddendelta 2050.

resultaat
•	 Innovatieve	initiatieven	die	worden	voorbereid	en/of	uitgevoerd	langs	de	Waddenkust,	

voor wat betreft de zes thema’s van [L]2023;
•	 Icoonprojecten die in uitvoering zijn en voorbereiden hiervan op publieksbezoek;
•	 Inzicht in kernkwaliteiten en een panorama van de ontwikkelingen die plaatsvinden 

(ontwerpend	onderzoek)	of	het	onderzoek	waard	zijn.
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Creëren	van	nieuwe	netwerken	

verbinden	van	kunst,	Cultuur	
en	landsChap	

beleven	van	de	
bezienswaardigheden

narratief	voor	eCologie	en	
erfgoed

L A N D S C H A P

N I E U W E
N ET W E R K E N

CULTUURKUNST

BELEV
I N

G
 V A N  B E Z I E N S W A A R

D
I G

H
ED

EN

Nieuwe netwerken werken

Nieuwe netwerken worden gevormd met de jonge generatie bewoners, studenten die hun visie 

geven op de toekomst van de Waddenkust. Ze geven inhoud aan het Panorama Waddendelta 

2050, samen met onder andere de Young Wadden Academy. Zij bouwen binnen het concept van 

[L]2023 aan lange ontwikkelingslijnen. 

kunst, Cultuur en Landschap

De ambitie voor [L]2023 is een programma met impact. De elementen kunst, cultuur en landschap 

komen samen, zodanig dat een programma ontstaat dat voor een breed publiek toegankelijk 

is, dat inzicht geeft, prikkelt tot gedachtevorming, dialoog stimuleert en bruggen slaat tussen de 

verschillende opgaven. 

Beleving van Bezienswaardigheden

Het geheel wordt een beleving van bezienswaardigheden, plekken die de moeite waard zijn 

om te bezoeken om zo te leren over het landschap en alles wat zich daarin heeft voltrokken 

en de komende decennia kan en moet voltrekken om samen te werken aan een robuuste, 

toekomstbestendige DYNAMISCHE WADDENDELTA.

resultaat

•	 Nieuwe netwerken die de [L]2023 en van daaruit de toekomstvisie op de Waddenkust 

gaan dragen;

•	 Een programma met impact door een versterkende combinatie van kunst, cultuur en 

landschap;

•	 Een programma waarin beleving, dialoog en experiment samenkomen in een 

totaalbeleving op het kruispunt van het verhaal van het verleden naar de toekomst en de 

lijn van oost naar west;

•	 Netwerken die in verbinding staan met de grote ruimtelijke opgaven voor de Waddenkust, 

de nationale programma’s op het gebied van landschap en de samenwerkingsambities 

met Duitsland en Denemarken in het Waddengebied;

•	 Bouwstenen voor de status van de Waddenkust van Duitsland en Denemarken.

b. verdiepende fase
 integrale aanpak

WADDEN-
LABOrAtOrIUM

WADDEN-
pLAtFOrM

WADDEN-
BELEVING
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dOrPeN

WAddeNdiJk

c. programmatische fase
 mei - september 2023

Waddenzeecontainers in zeven regio’s

De Waddendijk, belvedère in het Waddenlandschap, vormt de robuuste oostwest verbinding 

van het Werelderfgoed Waddenzee van ruim 200 km lang. De ruim 60 dorpen langs de kustlijn 

tussen Den-Helder en Nieuweschans zijn met oude dijken verbonden aan de Waddendijk. Deze 

dorpen krijgen in 2023 een adres aan de dijk. Hierdoor ontstaat er een letterlijke verbinding met 

de Waddendijk. Dorpen kunnen zich profileren en identificeren met het Werelderfgoed. Op deze 

wijze wordt het proces van participatie en draagvlak versneld en het bewustzijn van de iconische 

landschappen van de Waddenkust vergroot.

Om letterlijk de verbinding te leggen van Den Helder naar Delfzijl richting Duitsland, krijgt elk dorp 

in mei 2023 een zeecontainer aan de voet van de Waddendijk. De zeecontainer is een seizoen 

lang van het dorp. Bewoners en ondernemers vullen de containers met verhalen en materialen uit 

het dorp. Daarnaast biedt de container ruimte voor de resultaten en opbrengsten uit de eerste en 

tweede fase. 

Teams van bewoners, studenten, kunstenaars of vormgevers, aangevuld met deskundigen 

op het gebied van landschap, natuur, landbouw, leefbaarheid, toerisme, energie, nemen een 

gebied rondom hun container onder de loep. Materiaal wordt verzameld - objecten, foto’s, aarde, 

verhalen, feiten – en zodanig tentoongesteld dat het verhaal van het materiaal wat vertelt voor en 

over de toekomst. Zo ontstaan zestig exposities over de Waddenkust.

Vanaf mei tot augustus worden de containers gevuld en ingericht. Ze zijn dan ook al te bezoeken, 

zodat het publiek wordt betrokken bij dit proces. De invulling kan per locatie verschillen en zal 

nader uitgewerkt worden. Op grond van de regionale identiteiten kan de Waddenkust worden 

verdeeld in zeven regio’s. Elk van deze zeven regio’s krijgt een rayonhoofd, dat zorgt voor 

organisatie en het verloop van het proces begeleidt. In alle containers is aandacht voor de zes 

majeure opgaven van de Waddenkust, maar de accenten per container zullen verschillen. 

Waddenzeecontainer - manifestatie in september

Eind augustus worden een zestigtal containers getransporteerd naar een centrale locatie bij 

de Terp fan de Takomst, het hart van [L]2023 in september 2023. Hier worden ze in een cirkel 

geplaatst. Bezoekers en professionals kunnen hier de specifieke kwaliteiten, identiteiten en 

dilemma’s van meer dan 60 dorpen langs de Waddenkust beleven, het Panorama Waddendelta 

2050.

De maand september is de apotheose van [L]2023. Een maand lang vinden er vele uiteenlopende 

activiteiten plaats. De curator die wordt aangesteld om het programma inhoudelijk vorm te geven, 

wordt gevoed met de resultaten van fase A en fase B. 

De voor de Landschapstriënnale inmiddels bekende ingrediënten zoals symposia, 

tentoonstellingen en de landschapstroonrede wisselen af met Waddenkust-eigen activiteiten.
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Beleving, platform en laboratorium
De drie concepten van [L]2023 worden in 2023 als één programma aangeboden: de 
Waddenbeleving, het Waddenplatform en het Waddenlaboratorium. Samen vormen ze in 
september een zichtbaar en beleefbaar Panorama Waddendelta. De precieze vormgeving van 
dit programma moet nog plaatsvinden. In de verdiepende fase wordt nog informatie opgehaald 
die zal leiden tot aanscherping of bijstelling. Toch willen we alvast een doorkijkje geven, zodat 
duidelijk is waar naartoe wordt gewerkt. 

publiek Waddendelta
Het publiek voor [L]2023 wordt niet alleen uitgedaagd kennis te nemen van alles wat er speelt in 
het Waddengebied, maar ook en vooral verleid te genieten van het Waddenlandschap. Hiervoor 
wordt een belevingsconcept ontwikkeld dat publiek uitnodigt in het gebied te gaan dwalen, 
bij voorkeur lopend of (e-)fietsend, om zich te verdiepen in het landschap, de monumenten, 
de verhalen. Soms treft de bezoeker een lokale gids, die op een tot de verbeelding sprekende 
wijze verhaalt over de locatie. In andere gevallen kan de bezoeker een film kijken, foto’s of naar 
interviews of podcasts luisteren. Van mei tot augustus vormen een zestigtal containers aan de voet 
van de Waddendijk als tijdelijke tentoonstellingsruimte onderdeel van dit concept. In september 
worden de containers verzameld op één locatie. Bij de ‘Terp van de Toekomst’ boven Blije vormen 
zij het Panorama Waddendelta 2050; het startpunt van de [L]2023 en de centrale locatie in deze 
dertig dagen durende manifestatie langs de Waddenkust.

platform Waddendelta
Bij het inrichten van de containers gaan we in gesprek met bewoners en andere betrokkenen bij 
het landschap op die plek. Tafelgasten en publiek komen aan het woord, ze worden afgewisseld 
met optredens van muzikanten. Het precieze onderwerp waarover wordt gesproken hangt af van 

de plek en de opbrengsten uit de verdiepingsfase. Van de talkshow worden opnamen gemaakt 
en ze worden live uitgezonden, hetzij via regionale omroepen, hetzij via streaming.  De opbrengst 
van de dialogen langs de kust wordt verwerkt in een multimedia-installatie die in september op 
de centrale locatie wordt ingericht. Het streven is de opbrengst te verwerken in een serie die op de 
nationale tv kan worden uitgezonden. 

panorama Waddendelta
Hoogtepunt van [L]2023 is het moment dat alle containers worden vervoerd naar een centrale 
locatie. Bezoekers kunnen in één keer overzicht krijgen van alle bijzonderheden langs de 
Waddenkust. Dit is de complete integratie van wat er plaatsvindt aan de Waddenkust. Hier worden 
de containers in een grote cirkel geplaatst. In de cirkel ontstaat het Panorama Waddendelta 2050 
dat uitzicht biedt op alles wat speelt in het Waddengebied. Hierin wordt het Waddenlaboratorium 
dat via het Waddenplatform met de dialogen is gevuld geïntegreerd. 

resultaten
•	 Een productieplan voor de organisatie van de manifestatie
•	 Honderdduizend bezoekers naar de Waddenkust en [L]2023
•	 ruim zestigtal containers met tentoonstellingen over de relevante zaken per 

dorpsgemeenschap
•	 Een publieksconcept dat uitnodigt te dwalen langs de Waddenkust
•	 Een talkshow over de Waddenkust, waarvan de opbrengsten worden verwerkt in een 

multimedia-installatie en een televisiereeks
•	 Een geïntegreerde ‘panorama Waddendelta 2050’ waarin verhalen, beleving en toekomst 

samen komen.

c. programmatische fase
 mei - september 2023
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slagvaardige organisatie
Stichting Landschapstriënnale 2023
Voor de voorbereiding van [L]2023 kiezen we voor een interdisciplinair team, waarin de disciplines 
landschapsarchitectuur, toerisme en gastvrijheidseconomie, kunst en cultuur, landbouw, natuur 
en waterstaat zijn vertegenwoordigd. Dit team maakt in samenspraak met betrokken bewoners, 
bedrijven, organisaties en kennisinstellingen (MBO-HBO-WO) een programma op hoofdlijnen, dat 
in de zomer van 2021 gereed is. Een projectteam zorgt daarna voor de realisatie van de projecten 
die samen met bewoners en betrokken organisaties tot stand komen. 
Het interdisciplinair team stelt een coherent programma samen. Hierbij wordt het ondersteund 
door een aan te trekken curator. Het programma is  internationaal onderscheidend  én wortelt 
in de klei. De aanpak is sterk vergelijkbaar met die van het succesvolle Leeuwarden-Fryslân 
2018, culturele hoofdstad van Europa en in de projectorganisatie is deze ervaring ruimschoots 
vertegenwoordigd.
De aanpak voorziet in een flexibele maar slagvaardige organisatie waarin de taken en 
verantwoordelijkheden helder zijn omschreven. Voor de editie 2023 van de Landschapstriënnale 
is een onafhankelijke stichting opgericht. Deze stichting, met als officiële naam Stichting 
Landschapstriënnale 2023, is in Leeuwarden geregistreerd onder nummer 81718063 en bestaat uit 
de volgende componenten:

raad van toezicht
De Raad van Toezicht stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, zoals het plan van aanpak, de 
begroting, de jaarrekening, benoemt de accountant en geldt als opdrachtgever van het Bestuur. 
De functie lid van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie.

Bestuur

Het bestuur van [L]2023 wordt gevormd door Els van der Laan, landschapsarchitect en 
erfgoedspecialist, en Oeds Westerhof, cultureel ondernemer. De bestuursfunctie is bezoldigd. 

kernteam
Het kernteam ter voorbereiding van [L]2023 wordt gevormd door het bestuur, aangevuld met 
onafhankelijk voorzitter van het Kernteam jan van der Weij, artistiek leider Sjoerd Wagenaar en 
projectsecretaris Rosanne van Bodegom. Het kernteam wordt in de volgende fasen uitgebreid met 
een hoofd productie. 
De ondersteuning van het kernteam wordt verzorgd door jelmer Bokma, vormgeving en 
cartografie, Willemieke Ottens, communicatie, en Suzanne Peeters, secretariaat. Aan dit team 
wordt expertise toegevoegd op het gebied van fondsenwerving. De financiële administratie van 
de stichting wordt gevoerd door een extern administratiekantoor.

q-team
Het Q-team is een adviesorgaan van het bestuur. Het Q-team geeft gevraagd en ongevraagd 
advies over de inhoudelijke opzet van [L]2023. Het Q-team staat onder voorzitterschap van de 
nationale stichting Landschapstriënnale. Het Q-team telt maximaal 10 leden en zal maximaal 
drie keer per jaar bijeenkomen. In het Q-team hebben inhoudelijke deskundigen zitting alsmede 
deskundigen op het terrein van programmasturing en marketing. Het team moet waarborgen dat 
de ambitie van [L]2023 ook wordt waargemaakt. 

klankbordgroep
De klankbordgroep reflecteert op de verbinding van [L]2023 met deze programma’s en de 
projecten die daarin spelen. Als leden hebben onder andere zitting een vertegenwoordiger van 
elk van de drie Waddenprovincies, de Waddengemeenten, de Waddenkust waterschappen, de 
ministeries en Rijkswaterstaat (voorstel uitvoeringsagenda Waddengebied). 

Curator
De curator van [L]2023 stelt het inhoudelijk programma van [L]2023 samen dat in de maand 
september 2023 wordt gepresenteerd. De curator werkt in opdracht van het bestuur van [L]2023. 
Alvorens het bestuur het programma van de curator vaststelt, vraagt het bestuur advies van het 
Q-team en de klankbordgroep over het programma. Als basis voor het inhoudelijk programma, 
maakt de curator gebruik van het door het bestuur opgestelde inhoudelijk dossier met daarin de 
verzamelde documentatie en de opbrengsten van de verdiepende dialogen.  

rayonhoofden
[L]2023 vindt plaats langs de Waddenkust. Om een optimale afstemming met de verschillende 
regio’s te waarborgen, zijn er zeven verschillende rayons bepaald. In elk van deze regio’s wordt 
een rayonhoofd aangesteld dat zorgdraagt voor de inbedding van [L]2023 in het betreffende 

rayon en de coördinatie van de activiteiten die er plaatsvinden.
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marketing en publieksbereik
visit wadden

Voor de marketing van [L]2023, publiek en professionals - zal Visit Wadden het voortouw nemen. 
Met Visit Wadden (de naam voor het Programma Vermarkten Werelderfgoed Waddenzee) werken 
de drie provinciale destinatie marketingorganisaties (Holland boven Amsterdam, Marketing 
Groningen en Merk Fryslân) samen aan een door het gebied gedragen marketing van het gehele 
Waddengebied: Waddenkust, Waddenzee en Waddeneilanden. Met als doel nieuwe doelgroepen 
verleiden en motiveren het Waddengebied te bezoeken en bestaande doelgroepen te inspireren 
nieuwe locaties, POI’s (points of interest) en activiteiten in het Waddengebied te ontdekken. Merk 
Fryslân is penvoerder van dit programma. Visit Wadden heeft inmiddels [L]2023 in de planning 

opgenomen. 

De Landschapstriënnale is een beproefd concept om de belangstelling voor een bepaalde regio 
te vergroten. Daarbij wordt in de regel de kwaliteitstoerist aangetrokken, met een gemiddeld 
hogere besteding. Als referentie geldt een besteding van € 70,-, die in het kader van een 
aantal manifestaties van Leeuwarden-Fryslân 2018 werd gerealiseerd door een vergelijkbare 
groep bezoekers. Voor 2023 is het oogmerk een bezoekersaantal te realiseren van 100.000 (de 
bezoekersaantallen die vergelijkbaar zijn met de best scorende Landschapstriënnales). Daarmee 
is de economische impuls waarnaar gestreefd wordt € 7.000.000. 
De opbrengst van [L]2023 is ook een concreet en uitgewerkt concept voor de bestemming en 
beleving van Waddenkust dat past bij de kwaliteitstoerist. Door de creatieve blik op het bestaande, 
wordt het vanzelfsprekende bijzonder. De toerist leert het landschap en alles wat daarin is te lezen 
kennen. Het concept nodigt uit tot verdieping en waardering, met als resultaat een frequenter en 
langer verblijf. Binnen de 100.000 bezoekers van [L]2023 zal circa tien procent tot de professionals 

behoren. 

visitwadden.nl
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financiën

stapelen van geld en inzet
De financiering van [L]2023 DYNAMISCHE WADDENDELTA stoelt op de aanpak van de 

Culturele hoofdstad Fryslân-Leeuwarden LF2018. Van de gezamenlijke overheden – provincies, 

waterschappen, gemeenten – verwachten we een bijdrage voor een smalle, doeltreffende 

basisorganisatie en enkele hoofdonderdelen uit het programma, zoals een Waddensymposium 

georganiseerd door de Waddenacademie. De marketing van de organisatie komt voor rekening 

van de provinciale marketingorganisaties en Visit Wadden. De activiteiten in het programma 

komen voor rekening en risico van de organisatoren van het betreffende programmadeel. De 

organisatie groeit, ook financieel, via een zwaan-kleef-aan effect. Een aanpak die zich bij LF2018 

heeft bewezen. 

De verkennende fase is begroot op € 300.000,- en daarvoor is een eenmalige bijdrage gevraagd 

van de drie provinciale en de negen gemeentelijke overheden om daarmee de organisatie op te 

zetten, een plan van aanpak samen te stellen en de aanvragen voor de cofinanciering te kunnen 

doen. 

Financiering zal in gezamenlijkheid worden gezocht bij de (regionale) ontwikkelingsfondsen 

zoals het Waddenfonds, de versnellingsagenda, het Iepen Mienskipsfûns Fryslan en het 

Nationaal Programma Groningen. Er is reeds een aanvraag ingediend bij onder andere de 

Regiodeal NO Fryslân, alsmede kleinere relevante fondsen in het gebied, die kunnen dienen als 

financieringsbasis voor de onderscheidende activiteiten. Om de ondernemers een actieve rol in 

het programma te laten nemen wordt ook LEADER als cofinanciering ingezet. Met name wordt ook 

gekeken naar de Nationale programma’s en regelingen, zoals het Programma ONS Landschap en 

de Europese fondsen.

Voor het programma in 2023 wordt aansluiting gezocht bij het nog op te stellen 

uitvoeringsprogramma 2021-2026 van de Gebiedsagenda Wadden 2050. Bij een deel van de 

activiteiten van het programma 2023 worden gerekend met ticketopbrengsten. Voor de inrichting 

en tentoonstelling van de Waddenzeecontainers zal samenwerking worden gezocht met partners 

op het gebied van vormgeving en design, met als logische financiële partner het Fonds voor de 

Creatieve Industrie en met de regionale ROC’s waarvan het uitgangspunt is dat die in-kind kunnen 

bijdragen.

Voor de goede orde, het totale budget voor de dijkverzwaring, de Regiodeal en de Afsluitdijk ligt 

rond de 1 miljard euro en de meeste betrokken organisaties hebben een jaarlijks budget voor 

publieksactiviteiten. In deze context verwachten we de nodige middelen te kunnen verwerven.
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Begroting Fase 1, Aanloopfase, Verkenning en Planforming 

Datum: 18 februari 2021 

 
Inkomsten  Uitgaven 

2020 
Sept tm Dec 

2021 
Jan tm Apr 

Bijdragen Overheden 
Bijdrage Provincie Fryslân                                        €            70.000     Bevestigd 
Bijdrage Provincie Groningen                                  €            70.000     Gevraagd 
Bijdrage Provincie Noord-Holland                          €            70.000     Gevraagd 
Bijdrage Waddengemeenten                                  €            70.000     Gevraagd 
Eigen bijdragen                                                             €            20.000     Bevestigd 

Verkenning Partners en Programma 
* Verslagen interviews 
* Eindverslag per thema 
* Uitwerken majeure opgaven 
* Afstemmen plek Agenda 2050 
* Afstemmen Rijksprogramma's 
* Overzicht partners en koppelkansen 
* Overlegstructuur bestaande platforms 
* Inrichten overlegstructuur gemeenten 
* Inventarisatie hoofdthema's gemeenten 
* Verbinden hoofdthema's gemeenten 

€        20.000 €        30.000 

Ambitiedocument, werkboek, businesscase 
* Concept ambitiedocument 
* Uitwerking ambties in businesscase 
* Uitwerking in perspectief Agenda 2050 

* Waddenateliers 
* Randen van't Wad 

* Stakeholdersoverleg majeure thema's 
* water en klimaat 
* natuur en landschap 
* leefbaarheid en leegstand 
* kringlooplandbouw en verzilting 
* toerisme en recreatie 

* Digitale kwaleiten en kansenkaart 
* Intentieovereenkomst Partners 
* Vormgeving en Cartografie 

€        30.000 €        30.000 

Programma 2023 
* Vorm en structuur Belevingsprogramma 
* Vorm en structuur Platformprogramma 
* Vorm en structuur Laboratoriumprogramma 

 €        40.000 

Verdiepende Dialoog 
* Projectvoorstellen met businesscase 

* Waddenbeleving 
* Waddenpodium 
* Waddenlaboratorium 

 €        40.000 

Fondsenwerving 
* Fondsaanvragen verdiepende dialoog 
* Fondsaanvragen organisatie algemeen 
* Fondsaanvraag QOP 
* Fondsaanvraag Fonds voor Cultuurparticipatie 

 
€  5.000 

 
€        20.000 

 
€        10.000 
€  5.000 

Communicatie en Marketing 
* Website (intern en extern) 
* Nieuwsbrieven 
* Vormgeving en Huisstijl 
* Marketingplan 

€  2.500 €        20.000 

Organisatie 
* Intentieverklaring Stichting Landschapstriënnale 
* Oprichten en Inrichten Stichting 
* Contractering Bestuur en Raad van Toezicht 
* Adviesorganen Bestuur en Kwaliteit 
* Projectondersteuning. Administratie en Bureau 
* Financieringsvoorstel   Aanloopfase (provincies) 

 
€        10.000 

 
€        15.000 

Agenda 
* Bijeenkomst Ondertekening te Brabant 
* Overhandiging Ambitiedocument 
* Ondertekening Intentieverklaringen 
* Samenwerkingsagenda 

* Climat Conference 
* Europen National Parcs 
* Ode aan het Landschap 2021 

€  - €        10.000 

Onvoorzien €  2.500 €        10.000 
Totaal  €  300.000 €        70.000 €      230.000 

 
 

Voorbereiding 
De voorbereidende fase – inclusief competitie – is begroot op € 300.000, als gepresenteerd. De 
provincie Fryslân heeft € 70.000 ter beschikking gesteld, eenzelfde bedrag is gevraagd aan de 
provincies Groningen en Noord-Holland en aan de gezamenlijke Waddenkustgemeenten, alle hebben 
hierop nog niet officieel gereageerd. De initiatiefnemers hebben € 20.000 voor hun eigen rekening 
genomen. Een groot aantal werkzaamheden uit de voorbereidingsfase is vanwege gebrek aan 
dekking doorgeschoven naar de verdiepingsfase, waaronder fondsenwerving. 

financiën

NB

deze begroting geeft gedetailleerd inzicht in de kosten die gemaakt 

moeten worden voor de verkennende fase. van de provinciale en 

gemeentelijke overheden wordt deze ondersteuning gevraagd. Met 

deze bijdragen wordt het mogelijk op basis van het plan van aanpak de 

gemeentelijke en provinciale prioriteiten te benoemen en te zoeken naar 

additionele middelen; internationale, nationale en regionale fondsen, 

overheidsprogramma’s en in-kind ondersteuning van instellingen. 
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Contact:																els van der Laan                06 11355090

	 	 Oeds Westerhof  06 23988585

telefoon:		 058-20 38 400 (suzanne Peeters)

e-mail:		 	 info@waddendelta.nl
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