Met Panorama
Nederland
op koers naar
het Fryslân van 2028

Opening Panorama
Nederland in Fryslân
Datum: 			

Woensdag 29/05/2019

Locatie: 		

Kanselarij Leeuwarden

Tijd: 			

15.30 – 17.00

Aanwezigen:
			

circa 100 geïnteresseerden uit diverse geledingen
(politiek, cultuur, architectuur, overheden, etc)

Sprekers:		 Rijksbouwmeester, Floris Alkemade Commissaris van de Koning,
			
Arno Brok Dijkgraaf, Paul Erkelens Dichter, Eeltsje Hettinga
Presentaties:
Klaas Sietse Spoelstra: Inleidende sheets, Floris Alkemade:
			Panorama Nederland
Achtergrond info:

Flyer Panorama 2028 programma Concept Blue Delta notitie

Pers:			
Omrop Fryslân (28 mei 2019)
			Leeuwarder Courant (25 mei 2019 | 1) 					
			Leeuwarder Courant (25 mei 2019 | 2)
			Friesch Dagblad (29 mei 2019)

IT SONKEN WAAD
Foar Theunis Piersma

HET VERDRONKEN WAD
Voor Theunis Piersma

Fannacht seach ik it sonken Waad.
Unrêst besprong de doarpen.
Toppen fan beammen lieten
bline ûnderwetterklokken hearre.

Vannacht zag ik het verdronken Wad
Onrust besprong de dorpen.
Onderwaterklokken klonken op
in de toppen van de bomen.

Señor De Robles stie it wetter
oan ’e lippen. Diken brieken
lyk fammefluezen. In lân waard wei
yn heger klimmende seeën.

Het water stond señor De Robles
aan de lippen. Dijken vielen,
gescheurd als vliezen. Een land
verdween in klimmende zeeën.

Eilannen op drift skommelen
dronken oer Holwert hinne, rûnen
djipper ferdronkene streken yn.
Fannacht seach ik it sonken Waad.

Eilanden op drift schommelden
dronken Holwert voorbij, steeds
dieper de ondergelopen oorden in.
Vannacht zag ik het verdronken Wad.

En troch souders en tuorren dreaune,
fan alle grûnen los, de deaden
heech op ’e weagen, donker en
swart as it oersop fan de weareld.

En door zolders en torens dreven,
ontworteld als bomen, de doden
hoog op de golven, donker en
zwart als de oersoep van de wereld.

’t Is ienentweintichhûndertienentweintich. By it tabernakel
fan tij en tiid tsjoent immen
himsels werom nei in lange,

Het is eenentwintighonderdeenentwintig. Bij het tabernakel
van tijd en tij tovert iemand
zichzelf terug naar een lange,

hite simmer mei eilannen, tillend
boppe sânplaten dêr’t kloften
fûgels Afrika, Afrika krite.
Fannacht seach ik it sonken Waad.

hete zomer met eilanden, verheven
boven zandplaten waar zwermen
vogels Afrika, Afrika krijsen.
Vannacht zag ik het verdronken Wad.
© Eeltsje Hettinga
Vertaling Elske Schotanus

Toelichting op de context van Panorama
Nederland In Fryslân
(Klaas Sietse Spoelstra)

Waarom Panorama Nederland in Fryslân?
Met LF2018 vervulden we een missie van bijna tien jaar, maar we
zijn nog niet klaar. Het proces van mienskip naar iepen mienskip
is pas halverwege. We beloofden in het bidbook van LF2018
dat we met artistiek en culturele interventies maatschappelijke
opgaves wilden agenderen en versnellen. We hadden het in
2008 over een horizon van twintig jaar met 2018 als ‘tussenjaar’.
Dat proces trok stap voor stap veel deelnemers. Duizenden
betrokkenen. In 2018 vierden we het feest van de mienskip.
Maar veranderde het ook de koers van ons Friese schip? Droeg
het jubeljaar afdoende bij aan onze maatschappelijke opgaves?
Daar mogen we best wat vraagtekens bij zetten.
Toen er over de legacy van LF2018 werd nagedacht, doopten we
het vervolg LF2028. Op naar de volgende tien jaar. Daarbij wordt
enerzijds gewerkt aan de culturele programmering en parallel
aan een maatschappelijke dialoog over welke regio we in 2028
willen zijn. Waar naartoe willen we het schip van onze regio laten
varen. Wat is onze bestemming in 2028? Die discussie starten
we vandaag.
Die bestemming noemen we de ‘Blue Delta’. Een naam nog
zonder veel lading. Met de Panorama 2028 programmering gaan
we daar een steeds beter en gedetailleerder beeld van krijgen.
Wat gaan we doen?
Met het Panorama 2028 programma gaan we de inhoud van die
bestemming zoeken en parallel op die koers artistiek culturele
manifestaties gebruiken om dat verhaal te vertellen.
Metafoor
We nemen jullie mee aan boord van Delta-skip Fryslân. Een
tweemaster die vaart in onze Noordelijke Delta. Van Wadden tot
Noordzee, van Eemskanaal tot Lauwersmeer. Aan boord van het
Delta-skip zitten 650.000 Friezen. Aan het roer staan de stuurlui
die we provinciaal voor 4 jaar kiezen. Zij koersen op een zee met
een dezelfde horizon van 4 jaar.
Aan boord ontstaat wel eens ruis over de uitgezette koers en
is er behoefte aan een horizon van tien jaar. De lange termijn.
Welke opgaves liggen dan in het verschiet? Wat zien we op ons
afkomen? Waar moeten we nu al op anticiperen? Betrokken
burgers, ondernemers, ambtenaren, wetenschappers klimmen
zo nu en dan in het kraaiennest van het Delta-skip. Al turend
overzien ze de toekomstige ontwikkelingen. In het kraaiennest
vormt zich ‘Coöperatie 2028’ die informatie en bevindingen deelt
met de bemanningsleden en stuurlui aan boord. Zij noemen
de input die ze krijgen hun ‘maatschappelijke research &
development’. Het voedt de discussie over de gewenste koers.

In het kraaiennest is iedereen welkom. Van wetenschappers,
ondernemers en burgers tot politici en bestuurders. Vereist is
dat dat eigen functie en belang achterblijven op het dek. In het
kraaiennest ben je even de onafhankelijke, betrokken burger en
(mee)denker als onderdeel van Coöperatie 2028.
Wat zien we als belangrijkste opgaves?
In het kraaiennest kijken we op verschillende manieren naar
de horizon. Daarvoor gebruiken we de 17 perspectieven van
de Sustainable Development Goals (SDG’s). De wereldwijd
afgesproken opgaves op weg naar een duurzame toekomst en
houdbare wereld. We vertalen deze globale opgaves naar hun
betekenis voor toekomstige samenleving. Onze Blue Delta.
Zo herkennen zij de wereldwijde biodiversiteitsproblematiek
in ons verhaal van de grutto. Zo staat onze Friese taal en
cultuur symbool voor hoe we omgaan met diversiteit. De
wereldwijde klimaatproblematiek zien we onder meer terug in
onze veenweidegebieden en de verzilting van de landbouw.
Eenzaamheid vertalen wij naar de manier waarop we het
voorzieningenniveau in dorpen en wijken in stand houden.
We hebben het kraaiennest al een beetje verkend en geluisterd
naar de bemanning aan boord. We visten daarbij al drie
belangrijke thema’s op waarvoor we de komende tijd een kennis/
dialoog programma gaan programmeren. Dat programma
noemen we Panorama 2028.
Met het Panorama 2028 programma gaan we dialoog
organiseren, werkateliers vormgeven en proberen daarmee de
opgaves te verknopen tot een nieuwe missie voor onze regio. De
Blue Delta.
De rijksbouwmeester te gast in ons kraaiennest
Ik wil jullie vragen de ogen even te sluiten. Even een scheut
schone waddenlucht tot je te nemen. Even de wind in je haren te
voelen. Je bent aan boord van ons Delta-skip. Aan boord stapt
ook onze rijksbouwmeester. Floris Alkemade. Hij gaat mee naar
het kraaiennest. We laten onze tas met dagelijkse paparassen
op het dek staan. Doen onze jasjes uit en stropen de mouwen
op. Samen aan klimmen we naar boven. Daar, met het zicht
op de verre horizon, luisteren we naar elkaar, laten we ons
inspireren, mogen we even vrij denken. Beste Floris vertel ons je
verhaal over jouw droom voor Nederland en onze Blue Delta op
weg naar 2028!
Lezing / presentatie over de achtergrond en inhoud van
Panorama Nederland
(Floris Alkemade)
Reflectie
(CdK Arno Brok van provincie Fryslân en dijkgraaf Paul Erkelens
van Wetterskip Fryslân)

NIJ HIDDUM & DE HANNEL AD INFINITUM
Op tekentafels klimme turbines, heger as Babel,
de Nij Hiddumer himel yn. Hjir wurdt it lânskip
in streek levere dêr’t de hoarizon – iepen en breed
as it begjin fan de weareld – net fan werom hat.

Yn ’e finne, mei fearren en fleis besiedde, wierret
de blauwe hûn fan Koarnwert syn begearten út
as wie er de boade fan Hades’ ryk. Straf fluitet
de wyn wiewinterwiewinter oer de lege seedyk.

O, manna, manna, stik de moard, ropt Salverda,
ik seach de sinne, in bloedfûgel yn in gûnzjende
romte fol gehakmoles. Wat in leven! Sis my net
dat it jild hjirre net like swart is as de krieën oer

it fjild of as de siele fan de hearen wynboeren.
Sjoch, hoe’t se op de dyk omtoere, wizend mei
golfstokken op harren wynhannel ad infinitum.
St… hear, wa sjongt dêr The Wind Cries Mary?

Letter by de Koarnwerter Feart skôge ik it lân,
in dream, bloeiend as ienris Babylon’s skean
oerhingjende tunen. De slinken fan iuwen
spegelen in lytse, 19de-iuwske spinnekopdame.

Drage de heech yn it lân oprizende wynturbines
op in dei net inselde skjintme as de mûnen fan
Monet, op doek set by Zaandam? Straf fluitet
de wyn wiewinterwiewinter oer de lege seedyk.

© Eeltsje Hettinga

PANORAMA 2028

thema circulair en
brede welvaart
Onderwijsprogramma
Datum:			

Hele week

Locatie:			

Kanselarij Leeuwarden

Organisatie:		
Spark the Movement
			Kunstkade				
			
CSG Comenius
			
RUG Campus Fryslân			
			
NHL Stenden Hogeschool
De onderwijslijn in Fryslân is geactiveerd door Spark the
Movement. Zij stelt zich ten doel de SDG’s toepasbaar te
maken in het brede onderwijsveld. De SDG’s als spreektaal en
gezamenlijk kader. Hoe leren we onze toekomstige talenten deze
doelen te realiseren? Bij dit programmaonderdeel zijn alle lagen
van het onderwijs betrokken.
Basisonderwijs
150 kinderen maken tekeningen over ‘hoe ziet Fryslân er in
2028 uit?” En dat vanuit het oogpunt van SDG’s. De Leeuwarder
Thomas school organiseerde dit samen met Kunstkade.
Voortgezet onderwijs
Leerlingen van het Leeuwarder CSG Comenius (o.l.v. Sabina
Broekema) maken twintig foto’s over hoe ons voedsel er in
2028 uitziet. Foto’s over hoe voedsel onszelf, anderen en onze
leefomgeving beïnvloedt.
NHLStenden Hogeschool, retail management
RUG Campus ‘Global Responsibility and leadership’
(12 studenten uit IJsland, Finland, Duitsland, België, Nederland)
Tijdens de bijeenkomst met VNO-NCW schijven studenten aan
die meededen aan de workshops over de doorvertaling van
de SDG’s via business canvassen. De studenten van de RUG
Campus Fryslân maken ook infographics over de relatie van de
SDG’s met het Friese voedsellandschap.

PANORAMA 2028

thema circulair
Werkatelier omgevingswet en
gebiedsgerichte aanpak
Datum: 		

Woensdag 29/05/2019

Locatie:

Kanselarij Leeuwarden

Tijd

12.00 – 17.00

Organisatie:

Gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân

Aanwezigen:
		

Circa 30 professionals van waterschap, 		
provincie en gemeentelijke overheden

Sprekers:
		
		
		
		
		
		
		
		
Presentaties:

Renske Keijzer
(dagvoorzitter, gemeente Leeuwarden)
Wies ten Have (???)
Eef Spronck (Coöperatieve Samenleving)
Eduard Ravenhorst
(Coöperatieve Samenleving)
Wim van Gorkum / Johan Grijpstra
(provincie Fryslân)
Diane Prins (gemeente Leeuwarden)
Presentaties van de sprekers

Doelstelling van de middag:
Hoe willen we, als overheden, in de toekomst
gebiedsontwikkeling organiseren (top-down of bottom-up)? En
hoe kan de omgevingswet ons daarbij helpen?
Inleiding /aftrap
(dagvoorzitter Renske Keijzer)
Opening en toelichting op status omgevingswetgeving in
Nederland en Fryslân. 01/01/2021 is de officiële startdatum.
Maar wat is met dan haalbaar? Leiden pilots nu tot realistische
scenario’s?

Status omgevingspilots in Fryslân
(Wies ten Have)
Toelichting omgevingswet pilots in gemeente Waadhoeke.
Kwetsbare initiatiefnemers. Overheden nog onvoldoende
voorbereid. Onduidelijkheid over de exacte status van de
omgevingswetgeving. Wat betekenen de besluiten die nu
genomen zijn?
Awareness van verandering
(Eef Spronck / Eduard Ravenhorst)
Aan de hand van proefrechtszaken rond nieuwe omgevingswet
wordt duidelijk waar de kneep zit.
1e workshopronde Skrok en Skrins binnen Greidhoeke Plus
project
(inleiding Wim van Gorkum, provincie Fryslân)
Het landelijk gebied kent grote opgaves (klimaat, bodem,
energie) die veelal top-down worden opgepakt (bijv. via
klimaatakkoord). Hoe gaan we als overheden die opgaves
organiseren in de context van een steeds meer participatieve
aanpak van de wetgeving? Wat is daarin onze rol als faciliterende
overheid en wat zijn onze bevoegdheden en grenzen.
2e workshopronde Spoordok opgave Leeuwarden
(inleiding Diane Prins, gemeente Leeuwarden)
We willen het Leeuwarder Spoordok graag ontwikkelen met alle
betrokkenen. Meer van onderop. Hoe kunnen we dat het beste
organiseren en welke mogelijkheden biedt de Omgevingswet?
Wat doen we anders dan ‘gewoonlijk’?
Kenmerken: verouderd gebied, grenzend aan station. Overheid
geen eigenaar van het gebied, het treinstation/ontsluiting
verdient een ‘upgrade’.

PANORAMA 2028

thema circulair

Lezing en muziek: Panorama van de Worm
Datum: 		

Woensdag 29/05/2019

Locatie:		

Kanselarij Leeuwarden

Tijd:		

19.30 – 22.00

Organisatie:

Kening fan ‘e Greide

Aanwezigen:
		
		

circa 70 geïnteresseerden uit diverse 		
geledingen (natuur, cultuur, burgers, 			
wetenschap, overheden, etc)

Sprekers:
Marcia de Graaff (KfeG 2.0)
		
Jan van Rijen (KfeG 2.0)
		
Jeroen Onrust (onderzoeker RUG)
		
Theun Vellinga (onderzoeker WUR, 			
		programmaleider
		
Living Lab Natuurinclusieve 			
		
landbouw Fryslân)
		
Wiebe Kaspers (muzikant + band)
		
Sjoerd Miedema (ondernemend boer)
Presentatie:

Jeroen Onrust

Lezing: Groenlunch ‘Landbouw en
landschap in Fryslân, van landschapspijn
naar landschapsbeleving’
Datum: 		

Maandag 04/06/2019

Locatie:

Kanselarij Leeuwarden

Tijd:		

12.00 – 13.00

Organisatie:

Friese Milieu Federatie

Aanwezigen:
		
		

circa 80 geïnteresseerden uit diverse 		
geledingen (natuur, cultuur, burgers, politiek, 		
wetenschap, overheden, etc)

Sprekers:
		

Theo Vogelenzang (WUR)
Hans van der Werf (FMF)

Presentaties:
Pers:

Groenlunch | Theo Vogelenzang
Leeuwarder courant 4 juni 2019

Theo Vogelenzang schetst de ontwikkelingen in de
landbouwsector en de veranderingen richting een
natuurinclusieve landbouw in Nederland en Fryslân. Hij schetst
op hoofdlijnen de ontwikkelingen in de markt, de politiek, Europa
en schetst de achtergrond van waarom verandering urgent is.

PANORAMA 2028

thema Brede Welvaart

Dialoog:

Fryslân een Blue Zone

Locatie:

Kanselarij Leeuwarden

Datum:

Dinsdag 04/06/2019

Tijd:		

15.30 – 17.30

Organisatie:

Werkgroep Blue Zone Fryslân

Aanwezigen:

+/- 30 deelnemers

Sprekers:		
Danique Krikke
Nick Boersma 		
(Beleidsmedewerker gemeente 		
			Leeuwarden)
Sander Tromp 		
(Innovatie Platform Fryslân)
Joris de Jong		
(IT professional)
Bob Scheper		
(Jamzone en oud profvoetballer)
Roy Postma		
(Student en raadslid)
Pieter Hoekstra		
(Creatief / vormgever)
Sara van Dijk		
Bart Scholten		
(Jongerenplatform Duurzaam 		
			
Fryslân)
Janneke Stuive 		
(ZZP / o.a. betrokken bij Dorp WttV /
			programmeur Kanselarij)
Klaas Sietse Spoelstra
(Coöperatie 2028 / LF2028)
Fryslân een Blue Zone. Klinkt mooi, maar wat is dat? Nou, er zijn
een aantal plekken op de wereld waar mensen gezonder, vitaler,
fitter en gelukkiger zijn en minstens tien jaar langer leven. Uit
onderzoek blijkt dat al die plekken, alhoewel ze volstrekt uniek
zijn, toch een aantal overeenkomsten hebben. De 4 belangrijkste
daarvan zijn:
1.
Een regio die als vanzelfsprekend beweegt;
2.
Een regio met het juiste perspectief;
3.
Een regio die gezond eet en produceert;
4.
Een regio die verbonden is met elkaar, maar ook met de
buitenwereld (Iepen Mienskip).
In Friesland willen we dit toekomstbeeld ook op de agenda zetten
en stap voor stap ontwikkelen. Daarvoor nodigden we een aantal
nieuwsgierige gasten uit om hun visie te geven op dit thema.
Stuk voor stuk jonge Friezen. We verplaatsten ons naar 2028
en vragen meningen over de Friese Blue Zone in 2028. Vinden
jongeren het belangrijk? Hebben ze de energie om dit als iets
bijzonders te ontwikkelen voor onze regio? Zou het helpen jonge
mensen hier te houden of naar toe te krijgen?

PANORAMA 2028

thema circulariteit
Lezing: ‘Tour de Poep’
Datum: 		
Locatie:
Tijd:		
Organisatie:
Aanwezigen:
Sprekers:
		
		
		
		
		

Dinsdag 04/06/2019
Kanselarij Leeuwarden
19.30 – 21.30
Circulair Fryslân, Living Lab Fryslân, WUR
40
Theun Vellinga – Circulair Friesland
Fides Lapidaire - Studio Fides Lapidaire
Fedde Jorritsma – LocalWise
Sven Jurgens - KNN advies
Eddy Huisman – Marrekrite
Roemer Goossensen - Afmitech Friesland

Terugwinnen van Mineralen
In ons voedselsysteem gaat veel verloren. Niet alleen tijdens
de landbouwproductie en door verspilling van voedsel, maar
ook via het riool. Alle voedingsmineralen (22 stuks) komen
uiteindelijk in het riool terecht en via de waterzuivering in het
rioolslib. Dat wordt grotendeels verbrand. Daarmee verdwijnen
voedingsstoffen uit de landbouw-voedsel kringloop.
Dat moet en kan anders. Er zijn veel mogelijkheden om
mineralen terug te winnen uit het rioolwater. Het gebeurt deels
al tijdens de waterzuivering, Maar ook in woningen, openbare
gebouwen, nieuwbouwijken en zelfs op festivals is er veel meer
mogelijk.
Creatieve mensen en technici
Op deze avond kijken creatieven en technici samen naar de
uitdagingen en de mogelijkheden die er zijn of moeten worden
ontwikkeld om de kringloop sluitend te maken. Sommige
mogelijkheden worden ook al succesvol toegepast! Dus geen
broodje poep verhalen, maar kijken naar kansrijke oplossingen
als aangepaste urinoirs, eco-toiletten en veel meer.

PANORAMA 2028

thema Brede Welvaart

Werkatelier: VNO NCW over de
toepassing van de SDG’s
Locatie:

Kanselarij Leeuwarden

Datum:

05/06/2019

Tijd:		

15.00-17.00

Organisatie:
		

VNO-NCW / Circulair Fryslân / Spark the 		
Movement

Aanwezigen:

circa 30

VNO-NCW Noord geeft samen met de vereniging Circulair
Fryslân (CF) een voorzet van hoe de SDG’s in het bedrijfsleven
een plek kunnen krijgen. Na korte inleidingen van Heleentje
Swart (CF) en Johan Spijksma (VNO-NCW Noord) geeft
Jan Sido Zwart, directeur van Ecostyle, een uitgebreide
toelichting op de manier waarop zijn bedrijf SDG’s toepast in
de productontwikkeling en als ‘fundament’ voor de proposities.
Het laatste uur wordt er samengewerkt aan de uitwerking van
business-canvas modellen waarin de rol van de SDG’s wordt
uitgelicht.

PANORAMA 2028

thema circulariteit
Werkatelier: Voedselagenda
Locatie:

Kanselarij Leeuwarden

Datum:

05/06/2019

Tijd:		

15.30 -17.00

Organisatie:

Gemeente Leeuwarden

Aanwezigen:

15

De gemeente Leeuwarden gaf dit voorjaar met de Leeuwarder
Voedselagenda een aanzet tot een lokale invulling van de
globale urgenties rondom voedselconsumptie en productie.
Naast uitdagingen als de vitaliteit van de landbouw, circulariteit
en verlies van biodiversiteit, speelt ons eten een belangrijke rol in
het welzijn en de gezondheid van mensen.
Voedsel is nauw verbonden met cultuur en identiteit. Eten is
een uiting van sociaal gedrag en verbindt mensen. Persoonlijke
keuzes rond eetgedrag zijn belangrijk. Deze keuzes maken
we op basis van herkomst (cultuur), gewenning, principes en
persoonlijke omstandigheden.
In de werksessie wordt onder leiding van de Leeuwarder
wethouder Herwil van Gelder gesproken over de relatie tussen
voedsel en de sociaal-culturele aspecten daarvan.

PANORAMA 2028

thema circulariteit
Lezing en dialoog: Willem Ferwerda /
Pablo Tittonell
Locatie:

Kanselarij Leeuwarden

Datum: 		

05/06/2019

Tijd:		

20.00-21.30

Organisatie:

Coöperatie 2028 / RUG / Commonland

Aanwezigen:

circa 100

Sprekers:
Prof dr. Pablo Tittonell
		Drs. Willem Ferwerda
Presentaties:

Presentaties Titonell / Ferwerda

Terugkijken:

Live stream

Pers:		
Leeuwarder Courant
		Friesch Dagblad
A special evening about the international developments in the
food landscape. Two prominent speakers who take us into the
international context of our landscape issues and specifically the
food production.
If we want to develop the current agricultural system from a
Mansholt 1.0 version (1970-2018) based on efficiency and
productivity, towards a Mansholt 2.0 version (2019-2030), where
the important roles of hydrology and ecology for agricultural
production have been restored. What will then be our main
challenge?
What are the new insights when you compare them with 5 years
ago? What are the main challenges in agricultural landscapes for
the next 10 years? Are we going in a direction where planetary
boundaries determine the ways in which we organize agricultural
systems? In other words: do we develop functional agricultural
landscapes which will still be productive in 1000 years, or will we
continue losing soils and soil fertility and remain dependend on
chemical inputs?
What is our most important challenge from an international
perspective? What can we learn from elsewhere? Which
methods can be used? And what does that mean for the
Netherlands (and Fryslân). Can we ultimately be just as
successful with Mansholt 2.0 as with 1.0? Can this be our
gateway to new international agricultural success?

PANORAMA 2028

thema brede welvaart

Netwerk bijeenkomst: SDG netwurk
Fryslân
Locatie:

Kanselarij Leeuwarden

Datum:		

06/06/2019

Tijd		

10.00 -11.30

Organisatie:

SDG Netwurk Fryslân (www.sdgnetwurk.frl)

Aanwezigen:

25

Netwerkbijeenkomst van het SDG Netwurk Fryslan in oprichting.
In maart 2019 gestart met een groot congres (200 aanwezigen)
in Heerenveen groeit het netwerk stap voor stap als rode draad
voor onze duurzame regionale opgave. We organiseren hiervoor
thematische impactallianties op basis van SDG thema’s.
Tijdens de sessie delen opgestarte SDG-allianties ervaringen.
1.
2.
3.

4.

5.

Heleentje Swart over de ontwikkelingen van SDG-4
(Onderwijs)
Mirka Antolovic over SDG-5 (gendergelijkheid en de
Nederlandse opgave om haar achterstand op te heffen).
Marijn Molema (ingebracht via Klaas Sietse Spoelstra)
over SDG-8: regionale economische ontwikkeling. Een
alliantie die nu vooral bestaat uit kennis-werkers van
Fryske Akademy, RUG Campus Fryslân, NHL Stenden
Hogeschool, Fries Sociaal Planbureau, Innovatiepact
Fryslân en overheden.
Jan van Rijen / Marcia de Graaf (ingebracht via Klaas
Sietse Spoelstra) over SDG-15 (biodiversiteit) en de rol
van burgerbeweging Kening fan’e Greide daarin. Deze
alliantie is inmiddels gegroeid tot een groep van ruim
100 mensen, variërend van boeren, wetenschappers,
ondernemers, kennisleveranciers, burgers en overheden.
Een voorbeeld van een ‘quadrupel-helix’ netwerk
werkend aan de landschaps- en biodiversiteitsopgave
voor Fryslân en Nederland.
Marlise Vroom over SDG-12 (gezonde productie en
consumptie) en de koppeling van een tweede Panorama
2028 programma aan de World Food Week (14-20 okt
2019).

Rond SDG-17 vormt zich onder andere een artistieke/culturele
alliantie die haar plannen richting 2028 binnenkort bekend
maakt. Deze alliantie zal de regionale opgaves op artistiek/
creatieve manier vormgeven, net zoals we dat zagen bij een deel
van de LF2018 projecten (Elfwegentocht, Silence of the Bees,
Kening fan’e Greide, etc)

PANORAMA 2028

thema brede welvaart

Werkatelier: hernieuwd verbond tussen
stad en platteland
Locatie:

Kanselarij Leeuwarden

Datum:		

06/06/2019

Tijd:		

11.00-17.30

Organisatie:

Wij maken Nederland / ministerie BZK

Aanwezigen:

25

Proeftuin Nederland van Morgen start de reis naar het zuiden.
Het nieuwe verbond: stad en platteland
Komend jaar gaan we in drie etappes van Leeuwarden, via OostNederland naar IBA Parkstad in Heerlen.
Met de onthulling van een ´mural´, gemaakt door de Limburgse
kunstenaar Lars Ickenroth, is op een historisch pand in
Leeuwarden onze kijkrichting verlegd naar het zuiden. In de
mural zijn twee kinderen verbeeld die op een zwevende terp
vissen. De zwevende delen in de mural wijzen naar reusachtige
kolen en het mijnverleden van Limburg. Het fanfare-lid (lees: de
landmaker) geeft de natuur kracht en nieuwe energie en input.
Hij ontfermt zich over het land terwijl hij een kievitsei raapt. Het
werk is een ode aan onze natuur. Een emotionele weergave van
hoe groot en machtig we ons land kunnen maken, maar ook hoe
fragiel het is. Het werk laat elementen zien vanuit Friesland en
Limburg met water als een verbindend element.
Een volledige dag ‘op stap’ met de nationale kopgroep van
zogenaamde ‘landmakers’ die Leeuwarden meerdere keren
bezochten, o.a.in het kader van het LF2018 programma Places
of Hope. Zij zijn landelijk actief met het realiseren van projecten
die de toekomstige opgaves van Nederland verbeelden. Van
windmolens, gebiedscoöperaties tot IBA Parkstad Venlo in 2020.
De komende tijd verbreden we het netwerk van landmakers. We
vertrekken vanuit de prioritaire opgaven zoals beschreven in de
Nationale Omgevingsvisie. We verbinden deze aan bestaande
initiatieven op dit terrein.
Om deze verbindingen dan ook echt te voelen beginnen we in de
stad en trekken wij in de loop van de dag steeds meer het zuiden
op, richting het platteland. Hiermee start deze fictieve Pieterpad
wandeling. In 2010 is het Pieterpad door het publiek tot het
ruimtelijk icoon van Nederland geroepen en opende toen onze
ogen voor het belang van langeafstandspaden in Nederland. Wat
zijn de ruimtelijke iconen van deze tijd?
David van Zelm van Eldik (ministerie BZK) is de dag begeleider
en Hanna Lára Pálsdóttir geeft updates over de status van het
Nederland van Morgen programma. Klaas Sietse Spoelstra
vertelt over Coöperatie 2028 die Panorama 2028 organiseert om
de dialoog aan te gaan rond de missie voor de Friese regio (Blue
Delta)

Op de fiets gaat het gezelschap vanuit de Kanselarij op pad naar
o.a. de mural-wall in hartje Leeuwarden.
Vanaf daar wordt gekoerst richting Spoordok-gebied bij het
Leeuwarder station waar een nieuwe gebiedsopgave ligt.
Misschien het voorportaal van een nieuw landmakers project.
Koen Haringa, Leeuwarder creatief ondernemer, neemt ons mee
in welke rol ‘creatieven’ kunnen spelen in de verkenning naar
toekomstige gebiedsfuncties.
Vervolgens gaat het op de fiets, in de stralende zon, richting
de Dairy Campus ten zuidwesten van Leeuwarden. Ingrid van
Huizen (WUR) vertelt ons over de landbouwopgave richting
kringlooplandbouw en de balans tussen ecologische grenzen en
economische uitdagingen.
Vanaf daar gaat de tocht langs de elfstedenroute van de Zwette
naar Weidumerhout. Het Weidumerhout is een hotel/restaurant
midden in de Friese weilanden. Gasten kunnen hier, midden
in het open weidelandschap, overnachten in een soort tinyhouses. Een prachtervaring! Maar hoe verhoudt zich dat tot de
verschraling van het landschap: het verlies aan biodiversiteit
en kleur in het landschap? Welke keuzes maakt de regio als
het gaat om de balans tussen een productielandschap en
aantrekkelijke leef- en recreatieomgeving?
De laatste route gaat te voet, opnieuw langs de Zwette, richting
Reduzum. Onderweg nemen we het verschil in landschap waar
tussen rijke weides en productieweilanden. We zien en horen
grutto’s en tureluurs, maar ook de stilte van een ecologisch
verschraalt landschap. In Reduzum horen we van Henk Vellinga
het verhaal van de windmolen en haar functie voor de lokale
gemeenschap.
Bij het Reduzumer café sluiten we deze dag af met een inleiding
van Barry Bracken over IBA Parkstad 2020 in Venlo.
Spin-off
De volgende stap in de reis gaat richting Oost-Nederland, later
dit jaar. Om vandaaruit door te reizen naar het eindstation in
2020, IBA Parkstad.

PANORAMA 2028

thema circulair

Lezing en dialoog: Louise Vet / Theunis
Piersma
Locatie:

Kanselarij Leeuwarden

Datum:		

06/06/2019

Tijd:		

20.00-21.30

Organisatie:

Coöperatie 2028 / NIOO / RUG

Aanwezigen:

120

Sprekers:
		
		

Prof. dr. Louise Vet (NIOO, voorzitter
Deltaplan Biodiversiteitsherstel)
Prof. dr. Theunis Piersma (RUG, NIOZ)

Presentaties:

Presentaties Vet / Piersma

Terugzien:

Live stream

Pers:		
Leeuwarder Courant
Een interactieve lezing met deze twee vooraanstaande
internationale koplopers op het gebied van ecologie in
voedsellandschappen. Louise Vet als aanjager van het nationale
Deltaplan biodiversiteitsherstel en Theunis Piersma als
betrokken Fries hoogleraar die door het indrukwekkende verhaal
van de trekvogels veel maatschappelijke aandacht kreeg. De
grutto werd daardoor het symbool voor de teloorgang van de
biodiversiteit in het cultuurlandschap van Nederland en gids
langs de trekroute naar Afrika.
Louise Vet vertelt over de staat van de biodiversiteit wereldwijd
en de aanpak van de samenwerkingscoalitie achter Deltaplan
biodiversiteitsherstel. Er klinkt hoop, omdat in die coalitie
alle partijen participeren. Van boeren, ondernemers, banken,
natuurorganisatie tot kennisinstellingen. De aanwezige jonge
boeren, van het NAJK, zien de opgave. Maar ze vragen zich wel
af wat er nodig is om ze in staat te stellen het voedsellandschap
te extensiveren. Vraag is ook of de biodiversiteitscoalitie
‘disruptief’ genoeg is. Zijn de bestaande belangen niet de
grootste remmer op echte vernieuwing?
Theunis Piersma schetst aan de hand van 4 soorten weidevogels
de opgave voor het landschap. Wat vertellen de grutto, de
kemphaan en de scholekster over hun utopische landschap?
Eind 2018 was er in Workum een groot internationaal congres
met ruim 200 internationale wetenschappers/kenniswerkers
die hier samen over nadachten. Met als resultaat het boekje
‘Meadowbird Utopia’s’.
Spin-off:
Panorama 2028 gaat verder met het thema circulariteit in het
voedsellandschap. Onder meer met een programma tijdens de
World Food Week (14 - 20 oktober 2019).

PANORAMA 2028

thema brede welvaart
Werkatelier: trainees regionale
overheden over toepassing van SDG’s
Locatie:

Kanselarij Leeuwarden

Datum:		

07/06/2019

Tijd:		

10.00-12.00

Organisatie:

Traineeprogramma overheden

Aanwezigen:

30

Trainees die het afgelopen jaar bij overheden aan de slag
gingen, hebben gekeken hoe de SDG’s kunnen bijdragen aan
overheidsdoelen. En hoe ze bij de overheid worden ingezet. Een
levendige discussie, in diverse werkgroepen, leidt tot ideeën als
Guerrilla acties, 11Gardens en onderwijsprogramma’s.
Spin-off:
In oktober 2019 vervolgbijeenkomst om uitkomst te consolideren
en te komen tot concrete acties.

Colofon

Panorama Nederland in Fryslân kwam tot stand in samenwerking
met Rijksbouwmeester, Circulair Fryslân, LF2028, Innovatiepact
Fryslân, VNO-NCW, LOF Leeuwarden, SDG Netwurk Fryslân,
Universiteit Groningen (o.a. Campus Fryslân), Wageningen
Universiteit, NIOO, Commonlands, Werkgroep Blue Zone
Fryslân, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, diverse Friese
gemeentes, De coöperatieve samenleving, boeren van Stienser
Aldlân, NAJK (agrarische jongeren), Friese Milieu Federatie,
Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Fryslân, Dairy Campus,
Ministerie BZK, Wij-maken-Nederland, Spark the Movement, De
Kanselarij, Kening fan ‘e Greide, Kunstkade, Thomas school,
CSG Comenius e.a.
Organisatie:
Janneke Stuive-Stelpstra, Judith Baarsma, Hans Paul van
der Snee, Wybren Jorritsma, Peter Luimstra en Klaas Sietse
Spoelstra
Locatie en faciliteiten:
Stichting de Kanselarij Leeuwarden
Foto’s:
Siem Akkerman (provincie Fryslân)
Techniek:
Smart Camels
Vormgeving Panorama 2028 programma flyer:
Knopfmedia
Tekstredactie en opmaak Blue Delta 2028 folder Schrijfburo
Terwisscha & Wagenaar
Live stream:
Papa Piter
Tittonell		
Vet

https://youtu.be/WO1umvCKkcQ
https://youtu.be/dCT5UKpmukY

