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Sietske Poepjes
Deputearre provinsje Fryslân

Leeuwarden-Fryslan 2018 is yn sicht, in evenemint 
sûnder grinzen dat foar elts in prachtich feest wurde 
moat. In feest dat tagelyk de motor is fan de fierdere 
ûntwikkeling fan Ljouwert en Fryslân. Want dêr meitsje 
wy ús sterk foar. Yn dit magazine steane we stil by de 
langetermyndoelstellings fan Kulturele Haadstêd en hoe’t 
it dêr mei stiet. Mei betrouwen sjogge wy foarút, mar we 
binne ek kritysk op risseltaten. We kinne yn dizze provinsje 
mei-inoar bysûndere prestaasjes delsette. Dêr meie we 
inoar skerp yn hâlde. We sjogge no al, en dan moat it eins 
noch écht begjinne, dat Fryslân moaier, better en sterker 
wurdt. Stikje by bytsje. Op dit stuit, yn 2018 én fier dêrnei. 
Dêr geane we foar en dêr tekenje we foar.

Sjoerd Feitsma
Wethouder gemeente Leeuwarden

Culturele Hoofdstad zijn wij als Leeuwarden-Fryslân niet 
zomaar: naast een prachtig cultureel jaar is 2018 ook 
de drijvende kracht achter allerhande maatschappelijke 
vernieuwing. Hiervoor formuleerden we 32 
doelstellingen, al toen het bidbook geschreven werd. Die 
langetermijndoelen willen we halen, dat staat vast. Om 
de vorderingen te volgen en eventueel tijdig bij te kunnen 
sturen, is de werkgroep Monitoring & Evaluatie in het 
leven geroepen. Na de nulmeting in 2015 en de eenmeting 
van 2016, is er nu de tweemeting. Waar we zeker niet 
ontevreden mee zijn. De effecten van ‘2018’ zijn al 
merkbaar, nu het jaar nog moet aanbreken. Volgend jaar 
kunnen we het feest vol trots afsluiten met nog duidelijker 
en stevig zichtbare resultaten, daarvan ben ik overtuigd.

Tjeerd van Bekkum
Algemeen directeur LF2018

Zestien verhalen lezen we in deze tweemeting. Zestien 
verhalen over 32 doelstellingen. En dan nog is lang 
niet alles gezegd. Want we raken namelijk nooit meer 
uitgepraat over LF2018. Twintig jaar na de laatste 
Elfstedentocht weten we elkaar immers nog te vertellen 
waar we waren en hoe we het beleefden; met het 
prachtjaar 2018 zal dat niet anders zijn. Fryslân staat bol 
van de happenings, krijgt een grootse toestroom van 
nieuwsgierige bezoekers, heeft inwoners die vooraan staan 
om te laten zien wat ze kunnen en wat ze willen bereiken. 
Want we willen vooruit in deze provincie. En we gaan ook 
vooruit; dat zien we in dit document. Deze vooruitgang 
blijven we zeer kritisch volgen, want we zijn erop gebrand 
om Culturele Hoofdstad op alle fronten een succes en een 
beweging te laten worden. Ik wens u veel leesplezier.
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De 2-meting monitoring & evaluatie geeft inzicht in de voortgang in het behalen van de langetermijndoelstellingen van 
Leeuwarden-Fryslân 2018. Hiervoor zijn in het bidbook  32 Key Performance Indicators opgesteld (KPI’s). Bij de artikelen in 
dit magazine vindt u de KPI’s waaraan de verschillende thema’s en projecten bijdragen. Deze zijn gekoppeld aan de global 
goals die als uitgangspunt dienen voor de in ontwikkeling zijnde Agenda 2028 (zie pag. 4/5).
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Ondernemender, socialer en duurzamer. 
Daarom wilden we Culturele Hoofdstad van 
Europa worden. Samen de schouders eronder. 
Op 6 september 2013 wonnen we de titel 
Europese Culturele Hoofdstad in een spannende 
competitie, waarin we onze visie op cultuur 
gaven en de basis hebben gelegd. 

We zien culturele activiteiten als een katalysator 
voor maatschappelijke vernieuwing. Cultuur verbindt 
mensen en cultuur opent de geest voor nieuwe 
perspectieven. Die twee elementen zijn cruciaal voor 
maatschappelijke vernieuwing. We kozen Iepen Mienskip 
als samenwerkingsmodel; vertrouwen op de kracht van 
mensen die van onderop werken aan maatschappelijke 
vraagstukken en tegelijkertijd mensen stimuleren hun 
initiatieven te versterken door kennis en creativiteit van 
buiten op te zoeken. 

We hebben onszelf doelen gesteld. We willen onze stad 
en onze regio sterker maken. Door ondernemerschap 
te stimuleren zetten we in op economische groei. Door 
mensen te betrekken, werken we aan sociale versterking. 
Door te kiezen voor duurzaamheid in alle facetten van de 
samenleving, maken we ons leefklimaat bestendig beter. 
De ambitie van LF2018 hebben we samengevat in een 

schema met 32 doelstellingen. Later nog aangevuld met 
nieuwe doelstellingen voor met name duurzaamheid en 
infrastructuur. Het programma van LF2018  laat zien dat 
we in onze opzet zijn geslaagd. Dit magazine is gevuld 
met mooie voorbeelden daarvan. 

Maar er is meer. Onder het programma LF2018 ligt een 
breed samenwerkingsverband en initiatieven voor de 
lange termijn. Merk Fryslân, Citymarketing Leeuwarden 
en de marketingafdeling van LF2018 zijn geïntegreerd, 
zodat de aandacht voor cultuurtoerisme blijvend is. Als 
spin off wordt stevig geïnvesteerd in hotels en restaurants. 
Samen met Wellzo, vrijwilligerscentrales door de provincie 
en de vrijwilligersacademie maakten we een programma 
dat mensen die langdurig in de bijstand zitten in staat 
stelt mee te doen aan LF2018. Knowledge 2018 verbindt 
studenten uit MBO en HBO aan de activiteiten van LF2018. 
Een brede groep fondsen, sponsoren en subsidiënten 
draagt bij aan LF2018. Voor het basis- en het voortgezet 
onderwijs zijn nieuwe netwerken opgezet. Met Talant en 
andere zorginstellingen is een programma gemaakt dat 
mensen met een afstand tot culturele activiteiten actief 
betrekt. Dit opgeteld bij de betrokkenheid van tal van 
mensen bij de activiteiten, maakt dat LF2018 zo breed 
wordt gedragen als was bedoeld.

Leeuwarden – Fryslân Culturele Hoofdstad
van Europa

Inmiddels kijken we voorbij 2018. We willen graag onze 
ervaringen met Iepen Mienskip verder doorzetten. Het 
succes van het Iepen Mienskipsfonds nodigt uit tot 
een vervolg. De eerste ervaringen met het provinciale 
evenementenfonds – zichtbaar in het succes van de Alma 
Tadema tentoonstelling – evenzeer. Ook duikt een aantal 
thema’s op dat vraagt om continuïteit; natuurinclusieve 
landbouw, cultuurtoerisme, aantrekkelijke binnensteden, 
landschapsparken. De opgebouwde netwerken en 
structuren zetten we door. 

We kijken alvast tien jaar vooruit: Agenda 2028. We 
sluiten aan bij de internationale doelstellingen op sociaal, 
economisch en ecologisch terrein; de Global Goals for 

Sustainable Developments als vastgesteld door de 192 
leden van de Verenigde Naties. Zeventien doelstellingen 
die gaan over ons en over de wereld. In 2028 zijn we 
toonkamer voor de wereld omdat we de doelstellingen hier 
hebben bereikt. Dat vraagt de komende tijd een stevige 
inzet. We zullen de waardevolle ervaringen van 2018 in 
nieuwe initiatieven en structuren moeten laten landen. 
Dat heeft nieuw beleid tot gevolg en nieuw beleid gaat 
altijd ten koste van bestaand beleid. Daarin de goede 
keuzes maken, is de echte uitdaging voor 2018.

D O O R  O E D S  W E S T E R H O F

“We zien culturele 
activiteiten als een 

katalysator voor 
maatschappelijke 

vernieuwing”

D I R E C T E U R  N E T W E R K  E N  L E G A C Y  L F 2 0 1 8
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“Ongelooflijk om te zien 
wat kunst en cultuur 

met mensen doet”

Corrie van Hilten van Talant en
Dieneke Zwiers van Kunstkade
over het belang van meedoen

Vanaf het moment dat ze 

kennisnam van het bidbook 

van LF2018 was Corrie van 

Hilten, bewegingstherapeut bij 

zorgverlener Talant, gegrepen. 

Ze herkende in de wens om 

kunst en cultuur in te zetten als 

perspectief tegenover de krimp in 

de provincie een kans voor haar 

eigen werkomgeving. “In de zorg 

is ook sprake van krimp en ik zag 

gelijk hoe kunst ook hier nieuwe 

inzichten kan bieden.”
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Eigen waarde

De aanloop naar 2018 is voor haar tot nu toe een grote 
oefening geweest in samenwerken. Met kunstenaars, 
maar ook met bedrijven die ze enthousiast weet te 
maken voor haar projecten. Het heeft ervoor gezorgd dat 
cliënten van Talant op heel veel verschillende manieren 
betrokken zijn bij tal van projecten en activiteiten, als 
verkeersbegeleiders en cateraars bij de opening door 
Tryater bijvoorbeeld, maar ook als festivalmedewerkers bij 
Welcome to the Village en als uitvoerend kunstenaars in 
de theaterproductie Mata Hari, die inmiddels al drie keer 
in een uitverkochte Lawei in Drachten is opgevoerd. “Een 
begeleider vertelde mij dat ze een cliënt voor het eerst 
had horen praten. Het is ongelooflijk wat kunst en cultuur 
met mensen doet.”

Voor cliënten die zeer ernstig verstandelijk beperkt zijn 
en in een aantal gevallen ook doof en/of blind, brengt 
Van Hilten cultuur in de instellingen. Via Kunstkade deed 
ze een oproep voor kunstenaars die de uitdaging wilden 
aangaan om deze bijzondere doelgroep kennis te laten 
maken met cultuur. Vier kunstenaars reageerden. Zij 
werken onder meer met voelen en donker en licht. Het 
leverde tot nu toe twee mooie ontmoetingen op.

Van Hilten merkt dat ook het management door alle 
projecten ziet dat cultuur heel veel goeds doet voor 
de cliënten en ze verwacht dat LF2018 daarmee een 
blijvende verandering teweegbrengt. “Kunst draagt bij 
aan de eigenwaarde, geeft mogelijkheden voor expressie, 
versterkt de weerbaarheid en laat cliënten merken dat 
ze meetellen.” Om dat te illustreren vertelt ze van een 
cliënt die al een aantal keer als vrijwilliger heeft geholpen 
bij Welcome to the Village. De eerste keer was hij wat 
schuchter, maar bij de laatste editie liet hij weten dat hij 
ook op de camping met de medewerkers wilde staan.

Circus 2.0

Dat herkent directeur Dieneke Zwiers van de Kunstkade, 
een coöperatieve vereniging die onder andere kunst 
en cultuur in de klassen van zowel het basis- als het 
voortgezet onderwijs in Leeuwarden brengt. Door 
LF2018 kan zij met haar organisatie grotere projecten 
opzetten. Zo doen alle vijftig basisscholen in de gemeente 
Leeuwarden mee aan ‘Adje Lambertsz’ (vernoemd naar 
de bekende 16de-eeuwse Leeuwarder burgemeester). In 
dit samenwerkingsproject met onder meer jeugdcircus 
Saranti en BV Sport werken alle leerlingen aan 
circusvoorstellingen, waarin ze hun talenten kunnen 

ontdekken en laten zien. Het project werkt behalve in 
scholen ook in tien wijken en dorpen, waar voorstellingen 
worden gemaakt met vooral jongeren en wijkbewoners. In 
circus 2.0 gaat het niet alleen om traditionele circusacts. 
Alles mag.

Look@me

Daarnaast organiseert Kunstkade Look@me, een 
bijzonder filmproject dat ook in Aarhus en Malta wordt 
uitgevoerd. In Look@me staan de verhalen van een 
aantal leerlingen centraal, maar de hele klas doet mee. 
Er komt een professionele filmmaker en studenten van de 
kunstopleiding D’drive draaien de film. “De leerlingen leren 
allemaal met en van elkaar”, vertelt Dieneke Zwiers. “Ze 
maken kennis met de taal van het film maken en met de 
technieken. Er komen heel mooie verhalen los.”

Van betekenis

Het mooie van kunst is volgens Zwiers dat het geen 
waardeoordeel kent. Alles is goed. Dat maakt het zo 
waardevol voor het onderwijs. Zij vindt het daarnaast 
belangrijk dat de kunst en cultuur die Kunstkade aanreikt 
van betekenis is. “Wij willen leerlingen laten ervaren dat 
je door kunst anders leert kijken. Dat kunst een verrijking 
is, die nieuwe perspectieven biedt. Een docent vertelde 
mij eens na een dansproject van Kunstkade waaraan de 
hele klas had deelgenomen, dat hij ‘een andere klas had 
gekregen’. Dat kan kunst doen. En ik merk dat scholen 
daar door LF2018 ook meer aan willen doen.

“Look@me heeft op heel veel lagen een positieve uitwerking. Studenten van D’drive maken zelf 
een documentaire in een professionele setting, waar ze tijdens stages vaak alleen ‘koffie mogen 
halen’ en meekijken. In de deelnemende klassen zie je dat onderwerpen bespreekbaar worden 
en dat er wederzijds begrip ontstaat. Ouders zien hun kinderen met andere ogen. En dan de 
leerlingen die de hoofdrollen vertolken; ik vind het zo bijzonder dat zij hun vaak heel kwetsbare 
verhalen durven te delen. En daarmee inspireren ze ook weer andere kinderen. Zeker nu we een 
aardige collectie hebben, merk je hoe indrukkend Look@me is. Als ik dat zie, denk ik echt ‘wow, 
dat ik hieraan mag meewerken’. Dat is prachtig!”

Ilona Vergonet, producent en regisseur Look@me

“Ik heb geholpen met een ontbijt in een 
school. Dat vond ik super. Ik vind het leuk 
om mensen blij te maken en te verzorgen. 

Eten, drinken, een kopje koffie. Ik zit ook bij 
de vergaderingen over Culturele Hoofdstad. 
Daar bespreken we van alles en nog wat. Ik 

denk wel dat ik volgend jaar ook wat ga doen. 
Ik wil zo veel mogelijk meehelpen.”

Johan Duursma, cliënt van Talant en vrijwilliger LF2018

“Ik vind vrijwilligerswerk leuk en nuttig. Bij 
Talant sta ik elke week achter de bar van 

de disco voor gehandicapten. Culturele 
Hoofdstad hielp ik bij het 5 mei ontbijt voor 
ouderen. Ik zou best meer voor LF2018 willen 

doen. Ze kunnen me altijd bellen.” 
Tamara van der Heide (27), vrijwilligster uit Drachten

“Ik vond het heel leuk om een boekje te maken 
waar we een verhaal in moesten schrijven. Maar 
ook om een echte film en een echt script te 
schrijven. Het meest bijzonder vond ik dat ze thuis 
kwamen filmen en om te zien hoe dat werkt. 
Het duurde drie dagen. Dat is veel langer dan ik 
had verwacht. De première in het filmhuis vind ik 
wel spannend, om wat ze ervan vinden. Maar de 
kinderen in mijn klas hebben de film natuurlijk ook 
al gezien, dus het is niet helemaal de eerste keer.”

Jente Loorbach (11 jaar), hoofdrolspeler in één van 
de Look@me-documentaires
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Column

Schoone saek

Het doet mij grote deugd dat zovele van 
onze jeugdige burgers in het feestelijk 
jaar 2018 deelnemen aan activiteiten 
die mijn naam dragen. U zult begrijpen 
dat het mij met trots vervult dat 
jongelui uit de gehele stad druk in de 
weer zijn om hun hooggeëerd publiek te 
kunnen laten zien wat zij in hun mars 
hebben.

Mijn stadsgenoten kennen mij als 
burgemeester die het liefst daden laat 
spreken. It is mei sizzen net te dwaan. 
Daden zie ik bij onze jeugd;  mooie 
daden, knappe daden, bijzondere 
daden. Kinderen in onze stad hebben 
geen vrees om nieuwe dingen te 
ontdekken en over horizonten te kijken. 
Het resultaat spreekt voor zich. Pistes 
vol talent, het een nog in de knop 
het ander al in bloei, geven mij als 
burgervader hoop voor de toekomst. 

Meedoen is belangrijk voor een stad 
en voor haar inwoners. Alleen samen 
kunnen we heel veel bereiken en 
haalt iedere burger het beste uit 
zichzelf. Onze kinderen laten ons dat 
op bewonerswaardige wijze zien. Zij 
verdienen navolging door een ieder.

Was getekend, 

Adje Lambertsz

KPI 1

60% OF THE CHILDREN BELOW THE DUTCH POVERTY LINE 
PARTICIPATE IN EVENTS

Alle basisschoolleerlingen in Leeuwarden 
nemen deel aan het programma Kunstmenu en 
KunstmenuPlus. In dit programma maken alle 
leerlingen, ook uit huishoudens met een laag 
inkomen, meerdere keren actief kennis met 
cultuur. Ook doen alle Leeuwarder basisscholen 
mee aan Adje Lambertz.

Ook voor de rest van Fryslân is het de inzet om 
in 2018 alle basisschoolleerlingen met cultuur in 
aanraking te laten komen. Voor alle scholen in de 
provincie is een menu samengesteld met projecten 
die geschikt zijn voor scholieren. Een groot deel 
van de scholen zal hiervan gebruik maken.

KPI 2   KPI 3

50% INCREASED PARTICIPATION OF DIRECT TARGET 
GROUPS/ 25% PARTICIPATION FROM GROUPS WITH 
TRADITIONALLY LITTLE AFFINITY TO CULTURE 

Wie geen werk heeft, neemt de helft minder vaak 
deel aan culturele activiteiten dan werkenden: 
15 tegen 30%. LF2018 wil de participatie van 
mensen met een beperkte toegang tot cultuur 
vergroten. Dit zijn veelal laag opgeleiden, met 
een laag inkomen en een beperkt sociaal netwerk. 
Deelname moet hun kansen op de arbeidsmarkt 
vergroten.

Het programma van LF2018 is toegankelijk en 
veel onderdelen zijn gratis. Projecten als De Reis, 
Iepen Up en de Opening richten zich op deze 
doelgroep. De daadwerkelijke deelname wordt in 
2018 gemeten.

Een netwerk van instellingen zorgt ervoor 
dat ook andersvaliden en mensen met een 
verstandelijke beperking meedoen aan het 
programma van LF2018. Zo biedt Talant een 
speciaal programma, waarvoor het ook fondsen 
heeft aangetrokken.

CIRCUS



12 13

LF2018 als proeftuin 
voor strijd tegen

hoge werkloosheid

De enthousiaste verhalen van de eerste Frij-Stipers maken 
duidelijk wat het voor mensen betekent om mee te doen, 
nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op 
te doen. Maar ook om kennis te maken met vormen 
van cultuur waarmee zij anders waarschijnlijk nooit in 
contact waren gekomen: opera, theater, kamermuziek. 
Andersom zijn ook organisaties die openstaan voor het 
inzetten van Frij-Stipers aangenaam verrast over de 
bijzondere ontmoetingen die dit oplevert. Het is een 
verrijking voor beide partijen, weten ze inmiddels bij 
vrijwilligersorganisatie WELLZO.

Samen met de provincie, gemeenten, LF2018, de 
Vrijwilligers Academie en MerkMakers vormt WELLZO de 
organisatie die het speerpunt ‘participatie’ uit het Bidbook 
van LF2018 invult. Tijdens een studiereis naar het Deense 
Aarhus, dit jaar Culturele Hoofdstad, deed zij ideeën 
op voor de aanpak die zij ontwikkelt. ‘Vertrouwen als 
uitgangspunt’ is zo’n les die uit Aarhus is meegenomen. 
Als een vrijwilliger zegt iets te kunnen, dan vertrouwt de 
organisatie daar ook op. Dat dit een enkele keer fout gaat, 
neemt zij voor lief. 

Niemand hoeft dus een cv te overhandigen of referenties 
mee te nemen. Iedereen kan zich aanmelden. Vertrouwen 
is de beste basis voor zelfvertrouwen. En wie dat bij 
aanvang nog niet voldoende heeft, krijgt er iets van 
mee in de basistraining. Behalve aan vragen als ‘wie 
ben je?’, ‘wat kun je?’ en ‘waar kom je het beste tot je 
recht?’, besteedt die ook aandacht aan zelfredzaamheid 
en weerbaarheid. Belangrijk, omdat het er op sommige 
festivals best ‘ruig’ aan toe kan gaan.

Er is in 2018 geen project dat zonder vrijwilligers kan 
draaien. LF2018 is dus het ideale podium om het 
belang van vrijwilligerswerk zichtbaar te maken en 
initiatiefnemers - zowel in de culturele sector als 
daarbuiten - ervan bewust te maken dat vrijwilligers geen 
sluitpost horen te zijn in de planvorming en begroting, 
maar daarin vanaf de eerste ideeën een plek moeten 
krijgen.

Voor WELLZO en partners is 2018 daarnaast hét moment 
om de succesfactoren voor vrijwilligerswerk als springplank 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
kaart te brengen. Welke begeleiding is daarvoor nodig? 
Wat vraagt het aan faciliteiten en organisatie? Achter 
de schermen werkt zij onder meer aan het opzetten van 
blijvende netwerken en ontmoetingsplekken om onderling 
contact tussen vrijwilligers te stimuleren én om vraag en 
aanbod samen te brengen. Zo staan dit najaar de eerste 
gesprekken met bedrijven in de agenda om te polsen 
wat zij van zo’n netwerk verwachten en wat ze in kunnen 
brengen. Ook wordt er een format uitgewerkt - Fry-Stiper 
- waarin vrijwilligers worden gekoppeld aan een maatje, 
die de vrijwilliger begeleidt als deze bij een organisatie aan 
de slag gaat.

Meehelpen is meedoen. Dat is de kern van het vrijwilligerswerk voor LF2018. Er 

is zelfs een nieuw Fries woord voor bedacht: Frij-Stiper. De vrije Fries die zich 

verbindt aan Culturele Hoofdstad om er samen met anderen een succes van te 

maken. De enorme vrijwilligerskracht die vrijkomt als het ijs dik genoeg is om een 

Elfstedentocht te organiseren, bewijst dat die energie in het DNA van de Friezen 

zit. De organisatie achter Frij-Stiper gebruikt LF2018 om uit te zoeken of er een 

manier is om die energie in de toekomst breder en vaker in te zetten als wapen 

tegen de relatief hoge werkloosheid in Fryslân.

“Vertrouwen 
is de beste 
basis voor 

zelfvertrouwen”

KPI 20

30.000 VOLUNTEERS CARRY THE EVENTS, INCLUDING A CORE GROUP OP 1.500 VOLUNTEERS.

De daadwerkelijke inzet van vrijwilligers bij LF2018-events is nog niet in beeld. Er wordt een online-tool 
ontwikkeld die vraag en aanbod m.b.t. vrijwilligers matcht. Bij de programmapresentatie op 3 oktober 
2017 waren 150 vrijwilligers actief. Van alle Leeuwarders heeft 23% aangegeven dat het hun leuk lijkt om 
als vrijwilliger mee te doen aan LF2018.

LF2018 werkt samen met Wellzo en andere vrijwilligerssteunpunten en de Vrijwilligersacademie aan
een vrijwilligersprogramma. Duizend mensen worden met ESF-subsidies opgeleid tot vrijwilliger.

Uit een enquête onder inwoners van Leeuwarden blijkt dat de animo voor vrijwilligerswerk de afgelopen 
twee jaar is toegenomen:

• 23% heeft zin om als vrijwilliger mee te doen (hoger opgeleiden iets meer dan lager opgeleiden)
• 35% van de uitkeringsgerechtigden lijkt het leuk vrijwilligerswerk te doen voor LF2018
• 25% van de werkenden heeft zin in vrijwilligerswerk
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In wat
voor

provincie

willen we
leven?

Jullie organiseren ook DORP. Hoe verhoudt zich dat tot 

het festival?

“In 2022 willen we als festival volledig circulair en 
energieneutraal zijn. Daarom hebben we voor Welcome to 
the Village altijd het festival DORP. Hier nodigen we start-
ups uit om een week aan prototypen te komen werken. Bij 
DORP krijg je feedback op je product. Het is ook veel meer 
een R&D omgeving. Een groep van 100/150 mensen uit de 
hele wereld -van Japan tot Columbia- kijkt hoe we volgend 
jaar het festival nog beter kunnen maken. Bij Welcome to 
the Village kijken we hoe we het kunnen implementeren. Bij 
de innovatie kwamen vaak veelbelovende start-ups naar 
voren. Maar als je daar niets mee doet, zijn ze weg. Dat is 
eeuwig zonde.”

Lijnen, beleid, implementatie. Dat klinkt toch niet 

echt festival-achtig? 

“Uiteindelijk is het simpel: practice what you preach. We 
willen zo’n duurzaam en innovatief mogelijk festival 
neerzetten. Dan moet je het wel helemaal omarmen. Zo 
werken we op het gebied van voedsel met producten van 
lokale boeren en met lokale cateraars. Het moet aan 
de voorkant en aan de achterkant van het festival goed 
zitten.”

Vanaf het begin is er toch ook al een goede 

samenwerking met Innofest? 

“We zijn samen met Eurosonic, Into The Great Wide Open 
en Welcome to the Village begonnen met Innofest. Hierbij 
hebben we ondernemers gekoppeld aan festivals in het 
Noorden, zoals de TT Assen, Welcome to the Village en 
Paradigm. We zagen dat als een grote kans. Uiteindelijk 
gaat Innofest acht festivals langs. Ondernemers kunnen 
hun prototypes loslaten in de mini-maatschappij en kijken 
wat het doet. Probleem is dat start-ups te weinig plekken 
hebben om te experimenteren en te falen. Terwijl falen juist 
belangrijk is.”  

Komen innovaties uit Innofest dan weer terug op 

Welcome to the Village?

“Een van de ondernemers had een frisdrankapparaat 
gehackt zodat hij dit aan kon sluiten op kraanwater. 
Vervolgens kon hij het water mixen met lokaal gemaakte 
siropen. Dat begint ergens klein, maar uiteindelijk stond hij 
met een veel grotere installatie op Welcome to the Village. 
We hebben hierdoor deze editie van het festival geen 
andere frisdrank meer hoeven schenken. Iedereen dronk 
water met siroop.” 

Heb je nog meer praktijkvoorbeelden?

“We zijn glazen gaan spoelen. Daardoor hebben we geen 
plastic bekertjes meer op het festival. Samen met Vitens 
hebben we een waterleiding aangelegd. Hierdoor werden 
overal op het terrein watertappunten mogelijk. Zo hadden 
we ook geen enkele plastic fles.” 

Samenwerkingen met partners maken het verschil? 

“Zeker. Samen met Omrin en de gemeente hebben we 
afspraken gemaakt over ons afval. Het wordt opgehaald 
als huisafval en niet als bedrijfsafval. Dat lijkt niks. Maar 
huisafval wordt gescheiden en bedrijfsafval niet. Kleine 
stappen, maar het kost heel veel werk om dat voor elkaar 
te krijgen.”

En wat merkt de achterkant van het festival van 

duurzaamheid?

“We hebben een dag geen vlees geserveerd aan de 
vrijwilligers. Dat scheelde 300 kilo vlees en een miljoen liter 
schoon kraanwater. Daarnaast hebben we in het verleden 
onze eigen koe geserveerd. Eigen schapen. Eigen stieren. 
Eigen kippen. Dit jaar hebben we drie pony’s gegeten.” 

Uiteindelijk werkt die duurzame component ook door 

in Leeuwarden 2018? 

“In het programma van Leeuwarden 2018 komt de 
duurzame component goed terug. Met onderdelen als 
Sense of place, Silence of the Bees en Kening fan ‘e Greide. 
Dan hebben we het vooral over biodiversiteit.”

En wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd? 

“Gewoon beginnen. Niet op iemand wachten. Volhouden 
en niet na een jaar opgeven. Het helpt daarbij heel erg om 
gezamenlijke waarden te hebben.” 

Wat is je legacy?

“Legacy? Ik kijk niet terug. Ik kijk alleen maar vooruit. 
Duurzaamheid is niet gericht op wat je achter je laat. Hoe 
werkt de samenleving in 2028? Wat staat op de agenda 
voor 2028? Hoe gaan we daar duurzaam naartoe?”

“11.000 liter pis!” Sjoerd Bootsma 
schiet bulderend in de lach. We 
zitten in het hoofdkantoor van 
LF2018 en praten over duurzaamheid 
en ‘zijn’ festival Welcome to the 
Village. Voor ons liggen de resultaten 
van de nulmeting over duurzaamheid. 
“Bij Welcome to the Village staat 
duurzaamheid hoog op de agenda.” 
Waarom? “Omdat we het willen. 
Omdat we het belangrijk vinden. Als 
we doen wat we deden, krijgen we 
wat we kregen.”

“Een festival is een samenleving op schaal. Wat daar 
kan, kunnen we op grotere schaal ook. De vraagstukken 
die aan bod komen, zijn de vraagstukken van deze 
tijd. Daarom is het belangrijk dat we duurzaamheid op 
de agenda van Welcome to the Village hebben gezet. 
Dat hebben we doorgetrokken van voor tot achter de 
schermen. We hebben twee lijnen uitgezet. Een lijn 
Duurzame Innovatie en een lijn Duurzame Implementatie. 
Daar hebben we mensen en beleid aan gekoppeld.” 

En dan?

“Het beleid vertalen naar projecten en initiatieven. We 
beginnen vanuit pilots en kleine samenwerkingen. Kijken 
of er iets komt waar we achter kunnen staan. Dan kijken 
we of het groter kunnen maken. Dit jaar zijn we echt gaan 
werken aan implementatie.”

“Uiteindelijk is het 
simpel: practice what 

you preach”
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“Ons Kening-beeldmerk, de grutto, staat symbool voor 
veel meer dan deze met uitsterven bedreigde weidevogel. 
Het staat ook voor het verlies aan ruimtelijke kwaliteit, 
bodemvruchtbaarheid, voedselkwaliteit, leefbaarheid 
en cultuur in een globaliserende en steeds eenvormiger 
wereld,” vat  Spoelstra de insteek en maatschappelijke 
doelstelling van het burgerinitiatief samen.

Dat het met de biodiversiteit de verkeerde kant op gaat, 
wordt door vriend en vijand erkend. Het lukt  bestaande 
instituties echter niet de neergaande spiraal te doorbreken. 

“Iedereen onderkent de problematiek en is van goede wil, 
maar het lukt in dit geval overheid, ondernemers, natuur- 
en landbouworganisaties niet de rijen te sluiten en samen 
aan het herstel van biodiversiteit en een gezonde - op 
duurzame leest gestoelde - agrarische bedrijfsvoering 
en voedselproductie te werken. Terwijl dat toch in ieders 
belang is.”

Nieuwe wegen bewandelen

Om daar iets aan te doen, initieerde Spoelstra in 2012 
burgercollectief Kening fan ‘e Greide (King of the 
Meadows). “Soms moet je nieuwe wegen bewandelen om 
iets gedaan te krijgen. Wij kozen voor een burgerinitiatief 
waarin iedereen de eigen expertise inbrengt. Zo bestaat 
de initiatiefgroep uit onderzoekers, melkveehouders, 
milieumensen, kunstenaars, communicatie- en 
organisatiedeskundigen en beleidsmensen. Ieder doet op 
persoonlijke titel mee en is ongebonden. We kunnen dus 

onbevangen en vrij van conventies en belangen werken 
aan de stip aan de horizon; ruimtelijke kwaliteit die 
samen gaat met biodiversiteit en een gezonde agrarische 
bedrijfsvoering en voedselproductie.”

“Bijzonder is dat we kennis en cultuur met economie 
verbinden en vandaaruit praktische innovaties realiseren.  
Daarmee slaan we een brug tussen theorie en praktijk 
en laten we ook zien dat biodiversiteit inspireert en grote 
invloed heeft op de rijkdom van taal en cultuur. Die 
combinatie met cultuur past ook bij Fryslân met zijn 
coöperatieve traditie, sterke lokale gemeenschap en de 
plattelandscultuur met haar tradities.”

Natuurinclusieve landbouw

Het resultaat mag er zijn. De afgelopen jaren is er 
door het collectief veel in gang gezet. Variërend van 
debatavonden, inspiratiesessies en lezingen tot het 
initiëren van educatie- en innovatieprogramma’s en een 
burgermanifest. 

Mooi voorbeeld van dat laatste is de start van ‘Living 
Lab Natuurinclusieve Landbouw’ (eind 2016) dat landelijk 
navolging vindt. “Natuurinclusieve Landbouw staat voor 
het meenemen van de natuur in de bedrijfsvoering. Je 
vraagt je als agrariër dus niet alleen af: ‘hoe onderneem 
ik zo natuur- en milieuvriendelijk mogelijk’, maar vooral 
ook: ‘hoe benut ik mijn omgeving om duurzaam én 
rendabel te kunnen ondernemen’. Dat dit kan, laten de 
Noorderland boeren zien met de Weide Weeldemelk die nu 

“De combinatie van kennis 
en cultuur inspireert tot 

innovatie en verbindt 
mensen, belangen en 

doelen.”

De noodzaak
van transitie “We moeten naar een rendabele agrarische bedrijfsvoering die duurzaam is, 

lokale omstandigheden optimaal benut, voedselgezondheid garandeert en 
bestand is tegen de  grillen van de wereldmarkt. De tijd is daar rijp voor”

Hij is te bescheiden om zichzelf op de borst te kloppen, maar veranderaar 
Klaas Sietse Spoelstra heeft de afgelopen jaren veel in gang gezet. Met 
denktank Station Fryslân dat zich boog over de toekomst van de provincie. 
Met Coöperatie 2018 dat de basis legde voor het bidbook van LF2018. En 
met burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide dat zich inzet voor herstel van 
biodiversiteit; in de meest brede zin van het woord.
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Column

Imago, naamsbekendheid
en gastvrijheid

De rol van de Friese, agrarische sector 
in de toeristische bedrijfstak groeit. 
Boeren spelen steeds meer in op trends, 
zoals voedsel en plattelandsbeleving en 
tonen hun bedrijfshuishouding graag 
aan bezoekers en verblijfstoeristen. Ook 
bieden ze andere bedrijven en instellingen 
de mogelijkheid tot een bedrijfsbezoek, al 
dan niet met gasten.

De agrarische bedrijfstak speelt ook een 
belangrijke rol in de naamsbekendheid 
en het imago van zowel Nederland als 
Fryslân. We staan wereldwijd bekend 
om onze landbouwkennis en innovatie. 
‘Wageningen’ is een begrip in mondiale 
agrarische kringen. Dichter bij huis 
geldt hetzelfde voor de Friese Agrifood 
industrie, de toeleverende industrie en 
instellingen als de Dairy Campus, CRV-
Delta en Van Hall Larenstein. En voor 
de trotse symbolen van onze agrarische 
sector: het zwartbonte vee, het Friese 
paard en de pootaardappelen van de 
Friese klei.

Als Fries Landbouwmuseum dragen we 
graag ons steentje bij aan het imago van 
de agrarische sector én deze provincie. 
Door terug te blikken én door te kijken 
naar het heden en de toekomst. Dat 
gaan we doen op onze nieuwe locatie die 
we voorjaar 2018 in Goutum betrekken. 
De gerestaureerde, Rijksmonumentale 
boerderij uit 1909 die indertijd al gold als 
voorbeeld van nieuwe wetenschappelijke 
inzichten in agrarische bedrijfsvoering en 
dierenwelzijn. 

We borduren daar graag op voort 
en verwachten, mede door de 
kruisbestuiving met de nabijgelegen 
‘Landbouw Valley’, de nodige 
buitenlandse gasten te trekken. Ook 
LF2018 biedt ons kansen om te etaleren 
hoe onze agrariërs doorlopend innoveren 
en anticiperen op veranderende 
omstandigheden. Daarom willen we 
bijvoorbeeld ook aandacht besteden 
aan verduurzaming van de landbouw, 
voedselveiligheid en de opkomst van 
streekproducten.

Henk Dijkstra, directeur
Fries Landbouwmuseum

KPI 10

EUROPEAN LEADERSHIP ON ECONOMIC SECTOR AGRI-
FOOD 1500 ADDITIONAL JOBS

Voor het eerst sinds 2015 neemt het aantal 
banen in de landbouw weer toe. Er is een 
stijging van 100 banen. In de Voedings- en 
genotmiddelenindustrie is het aantal banen 
vrij stabiel, in aan agrifood  ‘verbonden’ 
groothandels groeide het tot 2015. Het aantal 
overige banen in de sector is door de jaren 
heen vrij stabiel. 

Het aantal bedrijven in de agrifood nam 
tussen 2010 en 2014 af, van 7128 naar 7095. 
Tussen 2014 en 2015 kwamen er zo’n 150 
bedrijven/vestigingen bij (o.a. Aware in 
Heerenveen) en in 2016 nog eens 74. Het 
aantal banen in de sector nam met 100 toe. 
De doelstelling om 1500 banen te realiseren 
lijkt onrealistisch.

in de schappen staat. Betrokken melkveehouders krijgen 
een toeslag op hun melk omdat ze weidevogelvriendelijk 
boeren. Het Living Lab fungeert als proeftuin voor dit 
soort nieuwe, duurzame bedrijfsmodellen en producten 
waarbij zuivelcoöperaties, financiers, agrariërs en 
bijvoorbeeld ook bedrijfsadviseurs samenwerken en kennis 
delen.”

Geen stand houden

Kening fan ‘e Greide is aanjager van dit spin-off initiatief, 
zoals Klaas Sietse op persoonlijke titel landelijk actief is 
in het Nationaal Netwerk Natuurinclusieve Landbouw 
dat het ministerie van EZ ondersteunt. Ondertussen 
is Natuurinclusieve Landbouw een speerpunt in het 
collegeprogramma van Gedeputeerde Staten van Fryslân, 
wordt het omarmd door BoerenNatuur en meegenomen 
in het onderwijsprogramma van onder andere Nordwin 
College.

Volgens Klaas Sietse houdt onze verdergaande 
intensivering van de landbouw geen stand op de
wereldmarkt. Ook daarom is een transitie raadzaam. 

“We moeten onze wereldvermaarde landbouwkennis 
niet langer inzetten om meer en uniform, maar wel om 
gedifferentieerder, gezonder en duurzamer te produceren. 
Daar is iedereen bij gebaat, de agrariër, de natuur en de
voedselkwaliteit niet in het minst.”

KOE

KPI 27

NATIONAL SURVEYS AND MEDIA COVERAGE SHOW 
THAT FRYSLAN IS NOT CONSIDERED PERIPHERAL 
AGRICULTURAL-TOURISTIC AREA BUT IS ALSO RELATED 
TO CREATIVE OPEN INNOVATION PROCESSES.

Bij het begrip ‘Fryslân’ gebruikten de media in 
2017 heel vaak woorden met een toeristische 
achtergrond (24% bij gebruik van de 100 
belangrijkste woorden)en in 4% van het 
woordgebruik woorden met een culturele 
achtergrond. Versterkte inzet om Fryslân 
geassocieerd te krijgen met creatieve, open 
en innovatieve processen lijkt daarom gepast.
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“Hier
gebeurt
het!”

Wereldwijd is water hét thema van de komende decennia. Wateroverlast 
en tekorten aan (schoon) water hebben grote invloed op het leven van 
miljarden mensen. Fryslân loopt voorop in het vinden van antwoorden 
op de grote watervragen van deze tijd. 2018 is een goed jaar om dat 
onder de aandacht te brengen. Een gesprek over waterbewustzijn.

De beeldvorming over water contrasteert met de 
dynamiek in de Leeuwarder waterwereld, waar de helft 
van alle nieuwe bedrijven in de watertechnologie in 
Nederland zich vestigt. Als mensen al een idee hebben bij 
water als vakgebied, is dit weinig sprankelend. Hans Faber 
van de gemeente Leeuwarden, vermoedt dat dit vooral 
komt doordat waterbewustwording zelden deel uitmaakt 
van projecten in water en watertechnologie. LF2018 
biedt volgens hem een bijzondere kans om juist dat op te 
pakken. Aan de hand van drie stellingen die het belang 
van waterbewustzijn vanuit verschillende invalshoeken 
benaderen, gaat hij in gesprek met drie professionals uit 
de waterwereld: Jos van Dalfsen (Wetsus), Michiel Zijlstra 
(Wetterskip Fryslân) en Anke Lodder (Royal Haskoning 
DHV).

“Met LF2018 kunnen we zichtbaar 
maken wat je met de combinatie water 

en technologie kunt doen en dat hier 
van alles wordt ontwikkeld wat een 

wereldwijde impact kan hebben.”
Jos van Dalfsen

R&D Manager Wafilin Systems B.V. (membraan
filtersystemen voor filteren van vloeistoffen),

Manager Talent Program bij Wetsus,
dacht mee over het thema water in

het bidbook voor LF2018

“LF2018 is een mooie kans om het 
waterbewustzijn te vergroten. Het gaat 

over de Friese watergeschiedenis, maar 
ook over de opgaven voor de toekomst. 

We hebben innovatieve oplossingen 
nodig.”

Michiel Zijlstra
Senior communicatieadviseur

bij Wetterskip Fryslân,
houdt zich bij het waterschap onder meer bezig met de 

waterbeleefroutes en andere onderdelen uit
het programma Waterconnecting

“Er is zoveel bijzonders op watergebied 
te ontdekken in Leeuwarden en 
Friesland! Met LF2018 hebben we nu 
de kans om dit te laten zien. Niet 
alleen aan onze gasten van buiten de 
provincie, maar juist ook aan onze 
eigen inwoners.”
Anke Lodder
Energie en duurzaamheid adviseur
bij Royal HaskoningDHV,
teamlid Water Connecting 2018

“Ik vind het mooi om te zien hoe er 
verbindingen ontstaan tussen diverse 
programma’s. Water is een thema dat 
die verbindingen legt. Stormruiter is 
bijvoorbeeld een mooie inleiding op 
Water Connecting 2018 en ook in Sense 
of Place en Places of Hope speelt water 
een belangrijke rol.”
Hans Faber
Projectleider Water Connecting
2018 bij de gemeente Leeuwarden

Een goed
gesprek over
water
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Stelling 1: Water Capital

Water is voor jongeren nog steeds een te weinig 

aantrekkelijk werkgebied, waardoor Leeuwarden in 

de toekomst zijn naam als Water Capital dreigt te 

verliezen.

Van Dalfsen onderschrijft de stelling, al werkt de 
watersector in Leeuwarden op mbo’s, hbo’s en 
universiteiten al een jaar of vijf actief aan meer 
bekendheid en aantrekkelijkheid. “Wij benadrukken dat 
je in deze sector snel een baan vindt en dat je met veel 
opleidingen de stap naar water kunt zetten, maar voor 
jongeren is het nog steeds geen logische stap.” LF2018 kan 
voor jongeren en hun ouders zichtbaar maken hoe leuk 
het thema water is, dat het innovatief is, internationaal en 
duurzaam. Vooral dat laatste spreekt jongeren aan, weet 
hij.

Faber en Zijlstra wijzen erop dat de kansen in water niet 
alleen bestaan uit nieuwe banen, maar dat er ook een 
grote vervangingsvraag aankomt, door de vergrijzing in de 
sector. Faber benadrukt dat er “geen gat moet ontstaan”. 
Dat risico is er volgens Zijlstra wel, ook omdat de vraag 
naar goede watermensen overal speelt. LF2018 kan 
Leeuwarden als vestigingsplaats in de breedte versterken, 
verwacht Faber. Leuk om te werken én te wonen.

Lodder pleit ervoor jongeren tijdens hun opleidingen vaker 
kennis te laten maken met water. Leeuwarden moet 
daarbij wat haar betreft ook benadrukken dat je voor werk 
in de sector in Friesland moet zijn. Hier gebeurt het. Dat is 
ook de boodschap van wat Water Connecting 2018 op de 
watercampus wil doen. “We laten zien waar we allemaal 
mee bezig zijn en nodigen scholen en kennisinstellingen 
uit om leuke dingen te komen doen.” Positief is volgens 
Zijlstra ook dat jongeren Leeuwarden door LF2018 leren 
kennen als leuke studentenstad, voor de meesten een 
zwaarwegend argument in de studiekeuze. Lodder ziet 
dat effect nu al optreden door bijvoorbeeld vloggers die 
uit nieuwsgierigheid naar LF2018 naar Leeuwarden komen. 
“Zij zijn vaak aangenaam verrast, ook als ze de stad al 
kennen en die nu vergelijken met Leeuwarden van een 
aantal jaar terug.”

Stelling 2: Klimaatverandering

Alleen als iedereen (overheden, bedrijven en 

burgers) creatiever naar de openbare ruimte 

leert kijken - bij uitstek geschikt om te beginnen 

tijdens LF2018 - kunnen we de bebouwde omgeving 

waterstressbestendig maken.

Zijlstra kan zich helemaal in deze stelling vinden. 
“De waterschappen nemen tal van maatregelen om 
wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals 
versterken van dijken en kades, aanleg van extra 
waterberging of vergroten van gemaalcapaciteit. 
Maar daarmee red je het niet. Voor de opgave die de 
klimaatverandering stelt - droogte, hoosbuien - moeten 
we breder kijken naar de inrichting van de omgeving. Waar 
kun je bij hoosbuien water tijdelijk bergen en hoe voorkom 
je forse schade, hoe ontlast je het riool, hoe bouw je 
klimaatbestendig? Daar moeten inwoners, overheden, 
bedrijven en kennisinstellingen samen mee aan de slag.”

De vele watergerelateerde historische elementen in 
Friesland bieden volgens hem een mooi podium om dat 
verhaal te vertellen. En soms heb je bezoekers nodig om 
je daarop te wijzen. “Neem bijvoorbeeld de zeedijken 
langs de Waddenkust. Als je die al je hele leven kent, lijken 
ze misschien saai, maar toeristen vinden het een heel 
bijzonder landschap. De waterbeleefroutes laten zien dat 
waterbeheer vroeger ook niet altijd van een leien dakje 
ging, maar ook wat de zeespiegelstijging betekent voor 
een land dat onder de zeespiegel ligt.”

Lodder denkt bij de stelling aan Places of Hope, waar 
mensen zelf kunnen ontdekken hoe ze hun omgeving 
waterstressbestendiger kunnen maken. Dat nodigt volgens 
haar uit om op een creatievere manier naar de omgeving 
te kijken. De herinrichting van het centrum is voor Faber 
wat dat betreft een gemiste kans. “Het was leuk geweest 
als ze de steentjes langs de grachten, op de Nieuwestad 
(de belangrijkste winkelstraat van Leeuwarden, red.), 
hadden vervangen door gras.” LF2018 biedt volgens hem 
een kans om een positief alternatief te bedenken voor de 
tegeltax die een collega gemeente instelde. “Dat maakt 
wel de urgentie duidelijk, maar het is een negatieve 

Water Connecting 2018
Het programma Water Connecting 2018 
neemt het publiek in 2018 mee in het verhaal 
over de bijzondere relatie tussen Fryslân, 
Leeuwarden en water in verleden, heden en 
toekomst. Water Connecting 2018 trapt af 
met een spetterende waterparade, daarna 
volgt een jaar vol activiteiten.

Het hart van Water Connecting 2018 is de 
Waterbar op de watercampus. Vanuit dit 
ontmoetingscentrum worden verschillende 
initiatieven georganiseerd. Denk aan de 
Kunstroute Salix Fragilis Leovardia, met kunst 
gemaakt van wilgentenen en het graffiti 
water art project in het Potmargegebied. Of 
aan activiteiten van en met mensen uit de 
aanliggende wijken, samen met kunstenaars 

en de wetenschappers van Wetsus en de 
andere instituten op de Watercampus.
Verschillende waterbeleefroutes voeren langs 
de bijzonderste waterplekken in Fryslân, 
zoals werelderfgoederen het Woudagemaal 
en de Waddenzee, de terp van Hegebeintum 
en de expositie ‘Friesland onder water’ in 
het Natuurmuseum. En er is een educatief 
programma dat kinderen water laat 
ontdekken en beleven. 

Daarnaast komt water terug in tal 
van andere evenementen, zoals in de 
tentoonstelling Places of Hope, een initiatief 
van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, over pioniers en pionieren voor een 
nieuwe toekomst in harmonie met de natuur 
en met elkaar.

benadering. Met de klimaatbestendige wijk Wiarde, waar 
onder meer de straatverharding waterdoorlatend is en de 
afwatering slim en natuurlijk geregeld, laten we zien dat 
het op een andere manier kan.”

Volgens Van Dalfsen triggert LF2018 wetenschappers ieder 
geval om anders naar hun werk te kijken. “Wetsus werkt 
aan langetermijnoplossingen die vaak niet zichtbaar zijn 
voor publiek. In 2018 moeten wetenschappers bezoekers 
uitleggen wat ze onderzoeken en wat mensen daaraan 
hebben.” Dat doet een beroep op hun creativiteit, weet 
hij uit eerdere ervaringen met het educatieprogramma 
waarmee Wetsus langs scholen gaat. “Daarvoor maken 
zij demo’s die wat ze in het lab doen vertalen naar de 
dagelijkse praktijk. In de Waterbar willen we dat volgend 
jaar verder uitbouwen.”

Ook samenwerking met de creatieve sector, bijvoorbeeld 
tijdens een festival als Welcome to the Village, wordt 
volgens Faber, Lodder en Van Dalfsen gestimuleerd, zij 
het in beperkte mate. Lodder hoopt dat het jaar zelf 
dit verder op gang zal brengen en dat ook organisaties 
als Royal Haskoning DHV vaker zullen samenwerken 
met bijvoorbeeld de Frisian Design Factory – juist om 
uitgedaagd te worden op innovatie en creativiteit. 
Van Dalfsen vraagt zich af hoe groot de rol van LF2018 
hierin is. Ook zonder dit evenement ziet hij dit soort 
samenwerkingen meer tot stand komen, onder andere in 
hackatons.
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Stelling 3: Economie

Het aantal goede ideeën dat uitgroeit naar start-up 

en het aantal start-ups dat doorgroeit naar bestendig 

bedrijf neemt door LF2018 toe.

Over deze stelling zijn de gesprekspartners het eens. Een 
directe relatie tussen LF2018 en het aantal start-ups en 
doorgroeiers kan nooit worden gelegd, daarvoor spelen 
bij dit soort ontwikkelingen te veel andere factoren. Maar 
dat het een positieve bijdrage levert, daaraan twijfelen 
ze geen van allen. Dan gaat het om onderwerpen die 
al zijn genoemd, zoals vestigingsklimaat, maar ook om 
uitstraling. “Je kunt een bordje bij de entree van de stad 
hangen dat je Water Capital bent, maar daarmee ben je 
het nog niet. Daarvoor heb je ook succesvolle en zichtbare 
projecten nodig op het gebied van watertechnologie. Die 
kan LF2018 etaleren”, aldus Zijlstra.

Faber verwacht nog een positief effect van LF2018. “Wat 
maakt dat een stad bekendheid kan ontlenen aan een 
campus, zoals Eindhoven? Daar heb je ook trots voor 
nodig. Het publiek levert daaraan een belangrijke bijdrage. 
Leeuwarden kan nu uitdragen dat ze waterstad is. De 
deuren gaan open en er is iets om trots op te worden. 
Ik weet zeker dat dat op de langere termijn effect gaat 
hebben. Het verhoogt de status.

Dat Leeuwarden waterstad meer is en groter dan LF2018 
is volgens Lodder duidelijk, maar het evenement kan wel 
aanzetten tot nadenken over hoe je dat op een ludieke 
manier onder de aandacht brengt. “Ik denk dat de demo 
sites in de waterwereld meer bekendheid opleveren dan 
LF2018, maar door dit evenement leren we wel hoe we 
meer uit die sites kunnen halen.”

De Reis
De Reis neemt initiatiefnemers, makers en een 
Mienskip mee op ontdekkingsreis. Een avontuur 
dat een verandering binnen een gemeenschap 
in gang zet met behulp van kunst en cultuur. 
Oftewel: community art op toer door de 
provincie. Alles wat onbespreekbaar lijkt, 
komt op tafel, verbinding staat centraal en 
er wordt plezier gemaakt tijden De Reis. Het 
is een ontdekkingstocht naar wat er in een 
dorp of wijk leeft. Zo ontstaat er kunst vanuit 
een maatschappelijke urgentie. De vorm 
bepalen we samen: een kunstwerk, optreden 
of voorstelling... Makers en initiatiefnemers 
experimenteren met verschillende culturele 
interventies om de leefomgeving op een nieuwe 
manier vorm te geven. De Reis prikkelt, spreekt 
tot de verbeelding, is een tikkeltje brutaal en 
heeft humor. Een reisverslag in beeld.

Molke

Met jonge boeren onderzoekt 
theatergezelschap het 5e 
kwartier de sociale impact 
van de afschaffing van het 
Europese melkquotum.

KPI 9

EUROPEAN LEADERSHIP ON ECONOMIC SECTOR 
WATER. 7500 ADDITIONAL JOBS

Het aantal banen en bedrijven in de 
watertechnologie groeit. Deze stijging komt 
door de vestiging en groei van bedrijven 
als Wetsus en kleinere organisaties op of 
afkomstig van de Watercampus. Het aantal 
banen bij kleine watertechbedrijven in 
Leeuwarden groeide van 92 in 2010 naar 185 
in 2016. De doelstelling om 7500 banen te 
realiseren lijkt onrealistisch. Maar er is zeker 
een positieve ontwikkeling zichtbaar in het 
aantrekken van watertechnologiebedrijven, 
en het daarmee creëren van banen.

KPI 28

IMPROVED INTERNATIONAL PROFILE OF THE CITY 
AND REGION IN THE FIELD OF THE WATER AND 
TECHNOLOGY SECTOR

Met betrekking tot het internationale profiel 
van WaterCampus Leeuwarden worden de 
volgende parameters vanaf 2016 jaarlijks 
bijgehouden:

“Leeuwarden kan 
nu uitdragen dat 
ze waterstad is”

“We laten zien waar 
we allemaal mee 

bezig zijn”
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Van Alice en nog wat

Theatermaker Caro Kroon in actie tijdens een 
van haar absurde moderne sprookjes over 
wat mensen verbindt en wat thuis betekent. 
Ideeën haalt ze al pratend en breiend op bij 
inwoners van de gemeente Smallingerland.

Verhalen uit de wijk

Community art in de wijk Oud 
Oost van Willy Bergsma. Van oude 

mensen en de dingen die blijven.

Bouwen op De Hoeve

Inwoners van Cultureel Hoofddorp 
De Hoeve op weg naar de feestelijke 
onthulling van het bouwwerk dat ze 
samen met dans- en theatermaker 
Willy van Assen maakten om hun 
zorgen te uiten over de bouwstop in 
het dorp.

Connecting 

Neighbourhoods

Als toeristen in 
eigen wijk trekken 

bewoners langs 
geënsceneerde, 

realistische 
vertellingen van 

mede-wijkbewoners, 
opgesteld door 

theatermaker 
Hanna van Mourik-

Broekman en 
studenten van de 

Minerva Academie 
voor Popcultuur.

De Reis laat zien wat

er in dorpen

en wijken leeft
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Goena Goena
Kunstenaar 

en fotografe 
Siska Alkema 

verzamelde 
verhalen om 

de ziel van de 
Oost-Indische 

buurt te vangen, 
voordat die 

ingrijpend wordt 
gerenoveerd.

Later als ik groot ben
Kinderen in de wijk 
Heechterp-Schieringen 
verbeelden hun 
toekomstdroom 
tijdens een 
vakantieweek. Artistiek 
leider Lisette Bokma 
bracht foto’s en tips 
van wijkjongeren over 
het realiseren van 
dromen samen in een 
boek.

KPI 25

60% OF THE CITIZENS SAY LWD2018 DEVELOPED MORE PRIDE, 
JOY, SOCIAL COHESION AND OPTIMISM FOR THE PEOPLE BY 
2019

70-80% geeft aan LF2018 een belangrijk project te 
vinden (burgerpanel FSP + wijkenquete gemeente 
Leeuwarden).

KPI 26

35% OF CITIZENS KNOW WHAT IS MEANT BY ‘IEPEN MIENSKIP’ 
AND THEY PUT IT INTO PRACTICE IN THEIR DAILY LIVES

58% kent de betekenis van Iepen Mienskip 
(burgerpanel FSP), 41% vindt dat er sprake is van 
een Iepen Mienskip in Fryslan.

Een avontuur dat een 
verandering binnen een 

gemeenschap in gang 
zet met behulp van 

kunst en cultuur
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De waddenkust is uniek. Dit oeroude 
cultuurlandschap leest als een boek 
over de geschiedenis van waterbeheer 
en inpoldering in Nederland. Met de 
Friezen als échte pioniers. Sense of Place 
vertelt het verhaal van de wadden en 
de bewoners en maakt het onzichtbare 
zichtbaar op de grens van water en 
land. Zo wordt de (cultuur-)toerist 
verleid om met nieuwe ogen te komen 
kijken naar de waddenkust en het leven 
onder NAP.

Sense
OF
PLACE

Het landschap
krijgt 
betekenis

Cultuur als 
vestigingsplaatsfactor

“In opdracht van 
het Ministerie van 

Economische zaken en 
de RCE onderzochten 
wij het landschap als 

‘vestigingsklimaat’. Met 
kwantitatief onderzoek en 

internationale referenties 
kwamen de overduidelijke 
conclusie boven water dat 

cultuur, parken en kwalitatief 
landschap belangrijke 

vestigingsplaatsfactoren 
zijn geworden voor de 

hoogwaardige economie. 
Regio’s concurreren sterk op 

deze aspecten.”

Adriaan Geuze, 

landschapsarchitect

en partner van Sense of Place

De grenzen van het Wad zijn voor initiatiefnemer en Oerol-
oprichter Joop Mulder in alle opzichten “een fantastisch 
podium”. Het laat de menselijke ingrepen in het landschap 
door de eeuwen heen zien. De eeuwenoude strijd 
tegen het water, maar ook het dynamische kustbeheer 
waarmee innovatieve antwoorden worden gezocht op de 
gevolgen van klimaatverandering. Hij werkt aan een lint 
van Sense of Place-projecten die bezoekers en bewoners 
bewust maken van de waarden en geschiedenis van het 
waddenland. Een groene ‘zachte’ dijk in de contouren van 
een wulps naakt, een buitendijks zwembad. Een kwelder in 
de vorm van een schilderij van Mondriaan en een camera 
obscura waar je, met behulp van een bolle spiegel, als een 
insect het landschap kunt ervaren. Een nieuwe kijk op de 
waddenkust.

KPI 5

79 MILLION EURO INCOME THROUGH VISITORS
Bestedingen:

€ 700miljoen
dagrecreatie in 2015 in Fryslân

€ 480miljoen
verblijfstoerisme in Fryslân in 2016

€ 47miljoen
verblijfs- en dagtoeristen in Leeuwarden in 2016

€ 34,40 gemiddelde dagbesteding van bezoekers 
aan Leeuwarden.

Sense of place is een begrip uit de wetenschap. Het 
duidt op de persoonlijke beleving van mensen bij een 
bepaalde plek of omgeving. Bij de Sense of Place-
projecten vertellen verschillende locaties, door wisselende 
interventies in het landschap, elk een eigen verhaal en 
geven de ‘plek’ daardoor extra betekenis voor bewoners 
en bezoekers. De combinatie van die verhalen creëert een 
nieuwe dimensie. Voor de realisatie werkt Joop Mulder 
samen met gerenommeerde nationale en internationale 
landschapsarchitecten en kunstenaars, die bijzondere 
belevingen creëren.

Samen met lokale gemeenschappen werkt Sense of Place 
aan een lint van verbluffende landschapsarchitectuur, 
ecologische- en kunstprojecten, waarbij ook evenementen 
en voorstellingen plaatsvinden. Dit vergroot de 
leefbaarheid in en de aantrekkingskracht van het 
waddengebied. De verwachte cultuurtoeristen zorgen 
in 2018 en daarna voor een duurzame ontwikkeling. De 
versterking van de toeristische infrastructuur betekent 
een economische impuls en nieuwe werkgelegenheid. 
Dankzij de samenwerking met SW-bedrijven creëert Sense 
of Place ook kansen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

KPI 7

IMPROVED TOURISM, ESPECIALLY CULTURE TOURISME AND 
EXPERIENCE TOURISM
Vakantiegangers beoordelen hun vakantie in 
Fryslân in 2016 met een 8,4. Dit is een hoge score 
in vergelijking met andere provincies. 

Bezoekers aan Leeuwarden kwamen in 2016 naar 
Leeuwarden voor:

• evenementenbezoek - 5%
• museumbezoek - 18%
• theater/concert - 1%

De festivals tonen een sterke ontwikkeling:

• Explore the North – 2.250 bezoekers in 2017 
(2016 - 1.500)

• Welcome to the Village – 8.000 bezoekers in 
2017 (2016 – 7.000)

• Oranjewoud Festival - 15.000 bezoekers in 2017 
(2016 - 10.000)



32 33

KPI 32

GOVERNANCE OF THE CULTURAL SCENE IS FOCUSED ON 
PARTICIPATION ANDDEVELOPMENT WITH CITIZENS BY 2016

Zijlstra, A., Vermeij, K., Cusveller, E. (2017) Onderzoek 
naar doelstelling 32 LF2018: ‘Governance of the 
cultural scene, especially cross border, is focused on 
participation and development with the citizen by 
2016’, NHL Hogeschool: Leeuwarden.

Het doel om het bestuur van het culturele veld 
te motiveren zich in hun beleid meer te richten 
op participatie en betrokkenheid van burgers 
heeft in de praktijk  maar een beperkt effect 
gehad. De onderzochte culturele organisaties zijn 
weliswaar betrokken bij LF2018, maar hebben 
de sociale doelstellingen van LF2018 niet breed 
omarmd. Het accent ligt op de ontwikkeling van 
de eigen kunstdiscipline of expertise en niet op 
doelstellingen gericht op de gemeenschap en de 
kansarme groepen die LF2018 noemt. Festivals 
lijken een uitzondering.

De culturele organisaties en LF2018 noemen 
beide artistieke doelstellingen gericht op het aan 
het denken zetten van bezoekers van culturele 
uitingen. De effecten hiervan zijn aan de hand van 
de kwantitatieve gegevens die LF2018 opvraagt, 
zoals bezoekersaantallen en aantallen activiteiten, 
niet te meten. Overwogen wordt hiervoor voor de 
volgende monitoring een kwalitatief onderzoek in 
te zetten.

Alle projecten die in het hoofdprogramma van 
LF2018 staan vermeld en die een financiële 
bijdrage hebben gekregen van de stichting LF2018, 
hebben een overeenkomst gesloten waarin is 
vastgelegd hoe zij met hun project bijdragen 
aan de realisatie van de KPI’s. Het gaat dan 
om die KPI’s die rechtstreeks door projecten te 
beïnvloeden zijn, zoals de deelname van speciale 
doelgroepen of bezoekersaantallen. Daarnaast 
hebben de projecten een inspanningsverplichting 
op zich genomen bij te dragen aan de bredere 
doelstellingen van LF2018 op het gebied van 
duurzaamheid.

KPI 31

CULTURE POLICIES IN THE BROADER FRISIAN AREA (CROSS 
BORDER NL-DE- DK) USE THE BROAD CULTURE-DEFINITION OF 
LF2018

Zijlstra, A. en Vermeij, K. (2017) Onderzoek naar 
doelstelling 31 Leeuwarden-Fryslân 2018: ‘Culture
policies in the broader Frisian area (cross border NL-
DE- DK) use the broad definition of culture that is
used in the LWD2018 application’, NHL Hogeschool: 
Leeuwarden 

LF2018 definieert cultuur breed en inclusief, 
gericht op de (ontwikkeling van de) gemeenschap.
Culturele uitingen worden ingezet om als 
gemeenschap te reflecteren op wat zij doet, 
maakt, denkt en organiseert. In hoeverre is deze 
definitie overgenomen in het overheidsbeleid van 
het Trilaterale Waddengebied?

• De onderzochte Deense en Nederlandse lokale 
overheden noemen ‘cultuur in ruime zin’ in 
hun beleidsstukken zoals LF2018. De invulling 
ervan verschilt echter.

• Ook de onderzochte regionale overheden 
in Nederland en Duitsland gebruiken in 
grote lijnen een brede definitie van cultuur. 
Uitzondering is Sleeswijk Holstein dat de 
nadruk op’kunst en in enge zin’ legt. De 
thema’s die centraal staan in het beleid 
verschillen desalniettemin. 

• In de onderzochte beleidsstukken van 
de landelijke overheden komt de brede 
cultuurdefinitie minder terug. De focus 
ligt daar op ‘kunst in enge zin’. Er is geen 
directe relatie zichtbaar tussen het gebruik 
van een brede definitie van cultuur door de 
onderzochte overheden en LF2018. Overwogen 
wordt voor de volgende meting de focus 
te leggen op de relaties de verschillende 
overheden hebben met LF2018.
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“LF2018 kan

nieuwe toerist

trekken”

Bertus van der Tuuk is al zijn hele leven 
gefascineerd door de vragen die leven rond 
toerisme en recreatie. “Toerisme is een 
dynamische wereld waarin veel gebeurt.” 
LF2018 biedt een kans daarin nieuwe wegen 
te ontdekken.

Van der Tuuk is ex-directeur van het European Tourism 
Futures Instituut (EFTI) van Hogeschool Stenden, het 
instituut dat zich bezighoudt met toekomststudies 
en scenarioplannning voor vrije tijd, recreatie en 
toerisme. Daarnaast heeft hij zijn eigen advies- en 
onderzoeksbureau Vandertuuk Revisited te Beetsterzwaag. 

Nieuwe doelgroep

“Leeuwarden 2018 is een grote kans om een ander type 
toerist naar de stad te trekken”, aldus Van der Tuuk. 
“Een toerist die meer interesse heeft in cultuur. Met een 
ander uitgavenpatroon en andere interessegebieden.” 
Maar die internationale cultuurtoerist komt volgens hem 
niet vanzelf naar LF2018. “We zullen ze warm moeten 
maken. Dat kan bijvoorbeeld door samen met Groningen 
Eelde Airport en internationale touroperators gunstige 
pakketten aan te bieden.”

Mystery guest

Belangrijk voor potentieel herhaalbezoek is de ervaring die 
de toerist in 2018 opdoet. “Een goed voorbeeld is de taal. 
Hoe goed spreekt men andere talen en met name Engels? 
Bij Stenden hebben we een mystery guest onderzoek 
gedaan naar de hospitality. We moeten concluderen 
dat het aan de talenkennis nog wat schort. Ik was in 
Noorwegen en daar viel mij op dat iedereen heel goed 
Engels praat. Ook de menu’s waren allemaal tweetalig. 
Dat helpt zeker.” 

Pilot met welkomstteam

Stenden voerde afgelopen jaar een pilot uit met een 
hostessteam. “Een aantal weken zijn hostessen naar 
acommodaties in Fryslân gegaan om de nieuwe gasten 
te verwelkomen en van informatie te voorzien. Hierbij 
wijzen we toeristen er op dat ze een leuke app kunnen 
downloaden. En eventueel helpen we ze ook met het 

downloaden. Dit jaar was nog een pilot, maar tijdens 
LF2018 kunnen we dit elke week doen. Het biedt de 
internationale toerist het gevoel van een warm bad. En 
ons allerlei handige data over onze bezoekers.”

Leren van bezoekers

De hedendaagse toerist is een mobiele toerist. Dat biedt 
volgens Van der Tuuk ook veel mogelijkheden om het 
toeristische aanbod te blijven versterken en herhaalbezoek 
te stimuleren. En daar liggen wat hem betreft nog genoeg 
kansen voor Leeuwarden. “We hebben vandaag de dag 
de technologie om alles te leren over bezoekers. Geef ze 
een handige app voor de telefoon en je krijgt allemaal 
data over je bezoekers terug. Mensen delen heel makkelijk 
gegevens over zichzelf. Je kunt die dataverzameling uit 
zo’n app halen en gebruiken voor onderzoek en advies. 
Maar vergeet ook social media en reviews niet. Daar kun je 
goed op monitoren.”

Innovatief toerisme als legacy
Fryslân heeft de kennisinfrastructuur 
om voorop te lopen in nieuwe vormen 
van toerisme. Met de opleiding Interna-
tional Leisure and Tourism van Stenden, 
die samenwerkt met de Rijksuniversiteit 
Groningen en MBO-opleidingen. Als daar 
goed gebruik van wordt gemaakt  dan 
kan innovatief toerisme volgens Van der 
Tuuk de legacy worden van LF2018. “Zoals 
Eindhoven synoniem is geworden met 
design en Arnhem met mode, kan onze 
regio dankzij een goed werkende triple 
helix synoniem worden met vernieu-
wend toerisme.” Wat hem betreft neemt 
de toeristische sector de leiding in de 
driehoek onderwijs, overheid en onder-
nemers.
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KPI 4

4 MILLION VISITORS IN 2018 AND 5% INCREASE EACH YEAR 
BETWEEN 2015-2023
8,5 miljoen overnachtingen in 2016. In 2015 waren dit 
er 8 miljoen. Toeristische overnachtingen nemen na 
jaren van daling weer toe.

LF2018 zal ook veel dagbezoekers trekken. Doelstelling 
is om in 2018 4 miljoen bezoekers aan events te 
hebben. Dit wordt volgend jaar gemeten. Een bezoeker 
wordt gedefinieerd als iemand die een bezoek brengt 
aan een evenement van de Culturele Hoofdstad. 
Iemand die meerdere evenementen bezoekt telt dus 
vaker mee in het totaal.

KPI 6

90% OF VISITORS STATE THAT THEY WOULD COME BACK (2019)
Bijna de helft van de bezoekers in 2016 gaf aan zeker 
terug te komen naar Fryslân. In 2018, maar met name 
daarna, gaan we na welke bezoeken daadwerkelijk 
herhalingsbezoeken betreffen.

De campagne Friesland Style

Wellness in de modder van het Wad, 
cityhoppen per kajak, pizza met scheermesjes 
van het Wad. Friezen doen dingen net even 
anders: Friesland Style. 

Dat is de nieuwe marketingcampagne van 
Merk Fryslân. En die sluit naadloos aan op 
de boodschap van LF2018. De campagne 
benadrukt de eigenheid en eigenzinnigheid van 
de provincie en haar bewoners. Zelfs Mata Hari 
spioneerde #Frieslandstyle.

Belangrijkste beeld van de campagne zijn 
de krachtige foto’s op de website: opvallend, 
stijlvol en met een Friese knipoog. Maar de 
campagne is veel meer. Zo verschijnt een deel 
van de advertenties larger than life in abri’s op 
Schiphol en in de Randstad. 

Merk Fryslân en LF2018 dagen bezoekers uit 
ook #Frieslandstyle te gaan en de resultaten 
vooral te delen. 

Column

Impuls voor kwaliteit
Friezen hebben een traditie van ‘zelf 
doen’, ieder op zijn eigen wijze. Dat is 
onze kracht, maar ook onze zwakte. 
De regiomarketing van en in Fryslân 
werd lang gekenmerkt door discussies 
over ‘top down’ of ‘bottom-up’ die de 
noodzakelijke ontwikkeling remden. 
LF2018 kan daarin verandering 
brengen.

De urgentie om het nu goed te doen, 
dwingt ons verschillen overboord te 
zetten en de kwaliteiten van beide 
stromingen samen te laten werken. 
Top down wat alleen top down kan, 
denk aan één sterk beeldmerk dat ook 
buiten die provincie wordt herkend. 
Bottom-up waarin de meeste kracht 
schuilt, zoals het vertellen van 
authentieke verhalen. Ik hoop dat het 
ons lukt LF2018 te gebruiken om die 
synergie te bereiken.

Eén ding is zeker: de provincie krijgt 
in 2018 te maken met heel veel 
‘first-time-visitors’ met een ander 
profiel dan de gasten die traditioneel 
naar Fryslân komen. De toerist die 
Culturele Hoofdstad trekt, stelt 
hoge eisen aan de kwaliteit van het 
gastvrijheidsaanbod.

We kunnen daarop inspelen als de 
sector als geheel zich bewust is van 
de unieke kans die LF2018 biedt om 
die kwaliteit een impuls te geven. 
Als Merk Fryslân werken we mee aan 
een hospitality plan dat daaraan 
bijdraagt. Bijvoorbeeld met cursussen, 
ondersteuning bij vertalingen en het 
inzetten van mystery guests.

Als we erin slagen de bezoekers in 2018 
samen wegwijs te maken en te laten 
zien wat de provincie te bieden heeft, 
ben ik ervan overtuigd dat we die 
samenwerking nooit meer kwijt willen. 
Als Merk Fryslân, Mooi Leeuwarden en 
LF2018 geven we goede voorbeeld door 
als marketingteams nauw en volledig 
samen te werken.

Martin Cnossen
Directeur Merk Fryslân

KPI 17

20% HIGHER MOBILITY WITHIN THE PROVINCE FOR CULTURAL 
ACTIVITIES
Het meten van de herkomst van bezoekers gebeurt 
nog nauwelijks bij culturele instellingen. Het
gebruik van online ticketsystemen kan hieraan een 
impuls geven. Onder andere de komst van een
ticketsysteem voor LF2018 en het gebruik van 
telefoondata moet hier volgend jaar meer inzicht in
geven.

Het percentage bezoekers van buiten de eigen regio:

KPI 18

30% MORE VISITS TO MUSEUMS, THEATRES, CONCERTS, ART 
EXHIBITIONS AND LITERATURE EVENTS IN 2016-2023
2015 is het referentiejaar. In de aanloop naar en in 
2016 zien we een daling van het aantal bezoekers 
aan de 19 Friese podia. Het aantal voorstellingen 
nam wel toe, van 1184 in 2014 naar 1303 in 2015. Het 
gemiddelde aantal bezoekers per voorstelling is dus 
verder gedaald.

De festivals laten over de langere termijn wel 
groeiende bezoekersaantallen zien. De groei van de 
festivals is deels concurrentie voor de podiumkunsten. 
De 14 festivals die nu in beeld zijn gebracht, trokken in 
2016 circa 500.000 bezoekers. De kleine daling in 2016 
komt doordat Psi-Fy minder bezoekers toeliet. 

Het aantal bezoekers aan de  laat een geleidelijke 
toename zien en heeft in 2016 de 1 miljoen-
grens gepasseerd, mede door de Alma Tadema 
tentoonstelling.
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“Door Alma Tadema is er iets 
in de denkwijze veranderd”

Barrevoets in de Kleine Kerkstraat ligt op enige afstand 
van het Fries Museum. Maar ook Schoot en Pol hadden 
veel gasten in hun restaurant die voor de Alma Tadema 
Tentoonstelling afgelopen winter voor het eerst in 
Leeuwarden waren. “Wij praten altijd met de mensen. 
Veel van de bezoekers waren aangenaam verrast door 
Leeuwarden. Ze vinden de mensen gemoedelijk, oprecht en 
toegankelijk.”

“Leeuwarden had voor 
het eerst een uniforme 
uitstraling en een heldere 
boodschap”

Dat is wat hen betreft niet het enige positieve resultaat 
van de tentoonstelling. Als voorzitter en penningmeester 
van de ondernemersvereniging in de Kleine Kerkstraat 
proberen zij collega’s al langer te motiveren om 
Leeuwarden beter te positioneren. “Ik vraag het vaak, 
maar heb nog nooit een eenduidig antwoord gekregen: 
‘Waar staat Leeuwarden voor? Wat zou je op een billboard 
zetten als je dat in één zin zou moeten vatten?’ Met Alma 
Tadema hebben we laten zien dat we zo’n boodschap 
kunnen overbrengen. En nu vragen ondernemers al wat het 
volgende project wordt,” vertelt Schoot.

Ook de ondersteuning van de gemeente om een succes te 
maken van de blockbuster in het Fries Museum heeft iets 
veranderd in de stad, merkt Schoot. De gemeente kwam 
volgens hem met een duidelijke boodschap bij het pakket 
aan onder meer posters, flyers en raamstickers dat ze 
voor ondernemers had laten maken: ‘Dit is er mogelijk, dit 

kunnen we bieden en het is aan jullie om er iets mee te 
doen’. En dat hebben ondernemers en masse gedaan. Pol 
en Schoot weten dast collega’s bij de gemeente in eerste 
instantie nog vaak aan regels en restricties denken en 
dat zij haar als tegenpool zien. “Maar bij Alma Tadema 
dachten ze ‘eigenlijk super, dat dit uit dat instituut komt’.”

“Alma Tadema heeft de 
functie van de binnenstad 
blootgelegd”

De tentoonstelling heeft volgens de eigenaren van 
Barrevoets de functie van de binnenstad blootgelegd. Het 
is de sociale entourage voor Leeuwarden als bestemming. 

“Iedereen was onder de indruk. We hebben onszelf te lang 
gezien als kleine broertje van Groningen. Met Alma Tadema 
werd duidelijk dat we uit mogen gaan van onze eigen 
kracht.” Schoot verwacht dat Leeuwarden daarover in 2018 
nog meer kan leren, bijvoorbeeld met Mata Hari en Escher. 

“Door Alma Tadema weten we dat we als stad een verhaal 
te vertellen hebben dat je in het hele land kwijt kunt en dat 
mensen trekt.”

Enige zorgen hebben Schoot en Pol wel over de vraag of 
dat Leeuwarden ook op de langere termijn in voldoende 
mate blijft lukken om alle nieuwe horecabedrijven die nu in 
de stad verschijnen bestaansrecht te geven. Het zijn er veel, 
constateren zij. “In 2018 zal het wel goedkomen en in 2019 
ook nog wel, maar daarna?” Over hun zaak maken ze zich 
geen zorgen. Zij hebben veel vaste klanten. Maar bedrijven 
die nu starten? “Niets is zo erg voor een ondernemer als om 
te moeten sluiten.”

Eigenaren Jan Willem Schoot en Ralph Pol van 
restaurant Barrevoets in de Kleine Kerkstraat 
zijn blij met Alma Tadema. En niet alleen omdat 
zij zelf gasten hadden uit het hele land die voor 
het Fries Museum naar Leeuwarden kwamen. Het 
enorme succes van de tentoonstelling heeft iets 
veranderd in de houding van de ondernemers. “Zij 
zijn meer in mogelijkheden gaan denken.”
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KPI 8

INCREASED ATTRACTIVENESS OF THE CITY, RESULTING IN 
MORE QUALIFIED LABOUR
Door Leeuwarden aantrekkelijker te maken als 
woonstad, moet het aandeel werkenden met een 
hoog opleidings- of beroepsniveau toenemen. 
De aanwezigheid van o.a. (aantrekkelijke) 
voorzieningen en een prettig woon- en cultureel 
klimaat, spelen hierin een rol. Na 2018 wordt 
gemeten of verbetering van o.a. het culturele 
klimaat de stad daadwerkelijk aantrekkelijker 
heeft gemaakt als woonplaats. De Atlas voor 
Gemeenten vergelijkt jaarlijks de 50 grootste 
Nederlandse gemeenten. Leeuwarden staat op de 
woonaantrekkelijkheidsindex sinds 2015 op plek 
35/36. Op cultureel gebied neemt Leeuwarden de 
16e plek in.

Bijna 40% van de werkzame inwoners in 
Leeuwarden is hoog opgeleid. Dit is net boven het 
landelijk gemiddelde. Het percentage Leeuwarders 
werkzaam in het hoogste beroepsniveau (hbo/
wo-scholingen) is 25 en ligt onder het landelijk 
gemiddelde. In 2016 is, na een daling in 2015, weer 
een stijging zichtbaar.  

KPI 11

25 NEW COMPANIES IN THE CITY AND COUNTRYSIDE
We zien in bijna alle sectoren een groei van het 
aantal gevestigde bedrijven. Met name in de 
zorg en zakelijke dienstverlening. Het aantal 
vestigingen in Fryslân en Leeuwarden neemt sterk 
toe, onder meer in de kunst. Er zijn meer dan 700 
banen bijgekomen in de kunstsector, van 1683 in 
2010 naar 2390 in 2016, dit is een stijging van 42%. 

KPI 23   KPI 24

50 MILLION PEOPLE IN EUROPE HAVE HEARD ABOUT 
LEEUWARDEN-LJOUWERT IN FRYSLÂN. WE CONTACT
30 MILLION PEOPLE IN EUROPE
De oorsprong van de media-aandacht tot oktober 
2017 komt vrijwel volledig uit Nederland (98,5%). 
In aanloop naar 2018 hebben o.a. de voorstellingen 
Alma Tadema en Mata Hari in het Fries museum 
en DADA/De Stijl in Drachten, als eerste voorproef 
op de events van LF2018, veelvuldige internationale 
media aandacht getrokken.

KPI 29

15% OF THE CULTURAL PROJECTS IN OUR REGION ARE 
FINANCED BY OR THROUGH INTERNATIONAL AND EU FUNDS 
AND GRANTS
Het aanvragen van Europese financiering voor 
de LF2018 projecten is ondergebracht bij het 
team Europese projecten van de provincie 
Fryslân. Vanuit dit team zijn in relatie met LF2018 
aanvragen ingediend bij 8 Europese fondsen: 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 
Interreg A Nederland-Duitsland, Interreg B North 
Sea Region, Interreg IVC Europe, Horizon 2020, 
Creative Europe, Erasmus+, RawMaterials en 
Enterprise Europe Network.

In totaal zijn 12 projectaanvragen ingediend 
waarin LF2018 een bepalende factor is. Het gaat 
om een totaal bedrag van ruim 13 miljoen euro. 
De volgende LF2018-projecten zijn mede EU-
gefinancierd: Innofest, Watten-Agenda, Boreas/ 
Sense of Place, Kunstalliantie Haring & Hummus 
(De Reis 2.0), Lân fan Taal, B-rap - Silence of 
the bees, Inno-Quart - Living Lab, Islands of 
Innovation, BioGov - Celebrating Biodiversity 
Governance, Other Words en INNOLABS.

Deze projecten worden voor 35% regionaal 
gefinancieerd, voor 48% zijn Europese fondsen 
toegezegd en over de overige 17% is nog niet 
besloten.  
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Met LF2018 worden nieuwe doelgroepen als de cultuurtoerist aangetrokken. De 
tentoonstelling ‘Alma Tadema’ was het eerste voorproefje:

- 158.000 bezoekers (> 106.000 extra bezoekers aan Fryslân)
- 77% van de bezoekers kwam van buiten de provincie
- 42% was voor het eerst in het Fries Museum
- € 71 gaf de bezoeker gemiddeld uit
- € 7,5 mln is de geschatte kapitaalinjectie in de lokale en regionale economie

Werkzaam in hoog beroepsniveau (landelijk)
Werkzaam in hoog beroepsniveau (Leeuwarden)
Hoogopgeleid en werkzaam (landelijk)
Hoogopgeleid en werkzaam (Leeuwarden)
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KPI 30

COHERENCE BETWEEN EXISTING INSTITUTIONS PROMOTING 
A HIGHER QUALITY OF LIFE IN 2019, IMPROVED SYNERGY 

WITH OTHER EU PROJECTS
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VORIGE PAGINA Kiekkaaste (DE), Landemerken (DE), Marconi (DE), Common Wadden Sea Secretariat (DE), In Situ (EU), Sculpture Network (EU) 
Water.War (BE)Primary schools along the migratory route of the godwit bird (NL, FR, BE), Fundació Assut, El Saler –València (ES), Teatro O Bando, 
Palmela (PO), The Nordic House, Reykjavik (IS), Estación Biológica de Doñana, Almonte, Huelva (ES), La Casa de la Cienca-CSIC, Seville (ES), 
University of Aveiro, Aveiro (PO), Associacão Juvenil de Ciência (AJC), Aveiro (PO), Salinas do Rochefort (FR), LPO France, Rochefort (FR), 
University of East Anglia, Norfolk (UK), University of Iceland, Reyjavik (IS), NGO SciCo Cyprus, Nicosia (CY), Universidad Politécnica de Valencia 
(ES), Eusea - Euroepan science events organisation, Vienna (AT), Six school (CY, ES, AT) On the Move (BE) and partners (through cooperation on 
the EU funded project entitled Creative Climate Leadership) Behoud de Begeerte (BE) Anda&Fala - Associacão Cultural (PT), MTU Valgusfestival 
(EE),Cesu Kulturas un Turisma centrs (LV), The FabriC Association (BU), ON- Neue Musik Köln e.V. (DE), Gdanski Teatr Szekspirowski (PL), Fun-
dación Andaluza el Legado Andalusí (ES), Palavrão Associacao Cultural (PO), CECC- Centro de Estudos de Comunicacâo e Cultura (PT), Deutsche 
Stromorchester (DE), European Capital of Culture network 5 cultivators, among 8thst which Jekka’s Herb Farm from Alveston (UK), Royal Horticul-
turist Society (UK), Istituto Comprensivo di Incisa Scapaccino (IT), Tessuto Artistico Umbro Montefalco (IT), Dan Barber (chef and co-owner of Blue 
Hill at Stone Barns in Pocanitico Hills) (NYC-USA), Parsons School of Design (NYC-USA), Bennington College (Vermont-USA), Snohetta (NO), 
Chelsea Flower Show, organised by the Royal Horticulturalist Society (UK), Akzo Nobel (UK), Jona Sees (NYC-USA), SF MoMA (US), Similar ‘Farms’ 
(IT, FR, TK), international art and design students from all over the world (US, AT, CH, AU)I’landCommon Ground Network, project is part of 
Creative Europe application Peer Group (NL) Jaume Plensa (SP), Stephan Balkenhol (DE), Cornelia Parker (UK), Shinji Ohmaki (JP), Jorge & Lucy 
Orta (AR, UK), Mark Dion (US), Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla (PR), Johan Creten (BE), Jean-Michel Othoniel (FR), Shen Yuan (FR, CN), 
Birthe Leemeijer (NL), EU-Japan Fest (JP), International galeries and art institutions as well as Dutch representatives based abroadSailing on the 
GrassEmma Davies (UK-Schotland) Michael Matsen (DK), Jan Rofekamp (NL/CA)Under the TowerChurches in Europe , Church of Tignes (FR), 
partly international cast from several countries) Go Wild Valletta2018 (MT), Inizjamed (MT), Mario Azzopardi (MT), Leanne Ellul (MT), Adrian Grima 
(MT), Antoine Cassar (MT), Rita Saliba (MT), St. James’ Cavallier art center (MT), Claudia Gauci (MT), Agenzija Zghahazagh (MT), Cassa Pullicino 
(MT), Charles Camilleri (MT), Adrian Grima (MT), Cedin (MT), poetry festival at Floriana (MT) 7 education institutes , incl. Helen Keller Institute for 
special education, Naxxar Primary School (MT) Several diciplines of visual arts(DK, DE), Kunsthalle Emdem (DE), Dragan Despotivic (RS), Emma 
Karp Lundstrom (SE), Jeffrey Allen Price (US), University of Malta (MT), European Council for Young Farmers (BE), Organisation in West, Ost en 
Nord Friesland (DE, DK), Potato Europe (NL) Museum of Modern and Contemporary Arts (Musées de Strasbourg) (FR), Département architecture 
INSA Straatsburg (FR),l’Association Theo van Doesburg Straatsburg (FR), Cabaret Voltaire Juri Steiner Zurich curator Adrian Notz (CH), Victor 
Vasaraly Museum, Pecs (HU), Verbeke Foundation Kemzeke (BE), Art Galery Ronny van der Velde Berchem (BE), Museum Dr. Guislain, Gent (BE), 
International artists (USA), Poetry International (NL), Luz Interruptus (ES) Royal de Luxe (FR) Network to Promote Linguistic Diverstiy (NL), A mesa 
pola Normalización Lingüística (ES) (Galicië) Donostia/SanSebastian2016 (ES) (Baskenland) Euskaltzaleen Topagunea (ES) (Baskenland), Proiseact 
nan Ealan (UK) (Schotland), Golden Tree Productions (UK) (Cornwall), Celtic Neighbours (UK) (Wales), Ealain na Gaeltachta (IR), Donostia Kultura 
(ES), Youth Forum (MK),Association for Contemporary Art X-OP (SI), Foras na Gaeilge (IR), Udaras na Gaeltachta (IR), Galway2020 (IR), CFLT 
community (IR), Topagunea (ES) (Baskenland), Kontseilua (ES) (Baskenland), Golden Tree (UK) (Cornwall), Culture Vannin (UK) (Wales), Awr 
Cymru (UK) (Wales), Ostfriesische Landschaft (DE) (Ostfriesland), OLCA (ES) (Elzas), Arlef (IT) (Friuli), “Vöro Institute Kadri Koreinik” (EE), A Mesa 
(ES) (Galicië), Consorci per a la Normalizacio Linguistica (ES) (Catalonië), University of Faroe Islands (PT) (Farao eilanden) Kasjoebië (PL) 
(Kasjoebië), Sami organisation in Umea (SE), Brittany (FR), Inizjamed (MT), Kelma Kelma Festival (MT),University of Malta, Institute of Linguistics 
(MT), Mercator, European Research Centre on Multilingualism and Language Learning (NL), Poetry International (NL), International Council of 
Distance Education (NO), Linnaeus University (SE), Jan Dlugosz University (PO), Web2Learn (GR), University of Gothenburg (SE), Rezekne Highter 
Education (LV), Mykolas Romeris University (LT), European Schoolnet (BE), Duoc Design Factory (CL), Sino-Finnish Centre (CN), Aalto Design 
Factory (DK), Swinburne Design Factory(AT), CERN (CH), Design Factory Korea (KR), Porto Design Factory (PO), RTU Design Factory (LV), 
Philadelphia University Nexus Design Factory (US), Lancaster University (UK), iBros (CH) Dialog Festival (PL), Redbad Klijnstra Radek Fedyk (PL/
NL), Mickiewizc Instituut (PL), Emilia Komarnicka (PL) Bunkamura / Sidi Larbi - i.s.m. Barbican/Singel (BE/UK), Slava (FR/RU), Compagnie XY (FR), 
NDT / Hofesh Schechter (NL/IL), Ljubljana City Theatre (SI), TheaterTreffen 2018 selectie i.s.m. Berliner Festspiele (DE), Brigitte Schwaiger (RO), 
IVGI&Greben (NL/IL), Ada / Ava (US), Brokentalkers (IR), Pickled Image’s (UK), Nanine Linning i.s.m. Theater Heidelberg (NL/DE), Le Ballets C de La 
B (BE), Una McKevitt i./Culture Ireland (IR), Henry Naylor (UK), Mungo Park (DK), Traveling light (UK), Sparrow Dance (DK), David Gauchard (FR), 
Karine Polwart (IR), Daria Bukvic (NL/SI), Crying Out Loud / Jeanne Mordoj (FR), Castalucci / Willem Dafoe / Singel (BE), Dmitry Krymov (RUS), 
Ausbau Sechs (BRD), Two Destination Language (UK), Project Lyst/Crave (DK), The Symptoms (HU), Pro Aspera (DE), Pains Plough (UK), The 
Pretend Men (UK) Visual artists (Open Call EU) International input for debatesMigrating CeramicsKyushu National Museum (JP), Bitossi Ce-
ramique (IT), 1882 Ltd (UK), Nymphenburg (DE), Augarten (AT), Royal Crown Derby (UK), Herend (HU), Sargadelos (ES), Iznic (TR), International 
Ceramics producersThe Neverending Orchestra-European Sports for all GamesTafisa (DE), with 200 members from 150 countries European 
counterparts of local sports organisations (5000 - 10.000) Educational institutions from: Kavalgreece, Figest, Gerlev Vlas , Institutu Português do 
Desporto e Juventude (GR, IT, DK, BE, PO)Yiddish WavesJewish Motifs – Warsaw (PO), Vilnius Yiddish Institute/ Yiddish Summer (LT), Yiddish Summer 
/ Other Music – Weimar (DE), Plovdiv2019 (BU), Medem Centre Paris (FR), Daniel Kahn & Painted Bird (US, DE), Svetlana Kundish (IL, UA), Sanne 
Möricke (DE), Vanessa Vromans (DE), Polina Shepard (UK, RU), Merlin Shepard (UK), Ken Gould (US), Milena Kartowsky (FR), Andrea Pancur (DE), 
Samech (PL), Georg Brinkmann (DE), Kamal Hors (MA/NL), Alan Bern (US), Efim Chorny (MD),Suzanna Ghergus (MD), Salomon en Paulette 
Bielasiak (FR), Michael Felsenbaum (IL/RO), Nikitov (NL/USA), Lorin Sklamberg & Susan McKeown (USA), Walter Zev Feldman (US), Tresoar (NL)
The JourneyGobabis (NA), European Cultural Foundation with 8 European partners (NL), Stiftung Mitost (BE), TILLT (UK), CZKD - Centar Za 
Kulturnu Dekontaminaciju (UK), Gabrovo - Museum of Humour and Satire (BG), Arts Council Malta (MT), Rijeka2020 (HR), Ramallah (PS), Zoukak 
(LB), Tamk tampere university of applied sciences (SE)Club of LeeuwardenSeveral international artistsLook@meValletta2018 (MT), Aarhus2017(DK)
Welcome to the VillageFuchsbau Festival Hannover (DE), Poppunt Belgie (BE), SWAYS Records Manchester (UK), Eine Welt Aus Hack, Leipzig (DE), 
UN-convention uit Manchester (UK), Sound of Aarhus (DK), European Excite Network (NO, DK, SE, FI, DE, BE, GB, LU), EU-Japan Fest (JP), 
Aberdeen Council (UK), Alexanderson institute (SE), Hallifornia festival (SE), Kortrijk city and art institutions (BE), Aalborg university (UK), 
Economic development Oost Engeland (UK), Festivals from regions mentioned above (Bremenade, WttV/Innofest) Liverpool City Council-Kevin 
McManus (UK)Let’s DanceDe LooPERS Bremen (DE), Ydance Glasgow (UK), La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (SP) Strangers on 
Stage will do the international programming for Let’s DanceAlma TademaInternational Museum Network (DE), Elizabeth Prettejohn (UK), Peter 
Trippi (US), Musee d’ Orsay (FR), Tate Britain (UK), Prado (ES), Arthur Max (US), Museum Belvedere, Vienna (AT), Leighton House, Londen (UK)
EscherNational Gallery of Canada, Ottawa (CA), National Gallery of Art, Washington D.C. (US), Valletta2018, Fries Museum (NL) Further research 
is conducted on the influence of Escher’s journey’s on his work-in-development. It is possible that new cooperations will result from this.Mata 
HariMusee Guimet Paris (FR), Vincennes National Archive (FR) , National Library of France (FR), Dr. Julie Wheelwright (UK), Susan Becker (USA)
Explore the NorthArtists working in conflict zones at the borders of EuropeInternational artists (EU), Reykjavík International Literary Festival (IS) 
International networks of partner festival like Welcome to the Village Ateriks (NL) Music school Aarhus Gunnild (DK), School from Malta (MT), 
Quartier Circus Bruederholz (CZ), Internationale Kinder- und Jugendcircus Rambazotti (DE), Festival Circo Circolo (European Network for Circus 
and Street Arts) Francesco Tristano (LU), Lunatree- Brian Eno-Luc Houtkamp-Ryojk Ikeda (UK, NL, JP), Music Sequenza, Burak Özdemir (DE), 
Katharina Gross (AT), Monica Germino (US), Tomoko Makaiyama (JP), Nigel Kennedy (UK), EU-Japan Fest (JP) European Youth Music Festival 
(EYMF), project from European Music School Union (DE) European Capital of Culture Network (ES, PL, CY, DE, MT, BG, IT) Various International film 
festivalsGameland-Opera SpangaValletta2018 (MT), Mcast (MT), Friese Poort (NL) Water.War (BE), several international artists T International 
artists (EU/International) Several European partners (EU)
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Projectleider Bram Kruijt is vanuit het Platform Knowledge 2018 met een 

groep HBO- en MBO-studenten op bezoek geweest bij de meest succesvolle 

Europese Culturele Hoofdstad - Liverpool. Samen zijn ze op zoek gegaan 

naar het geheim achter het langdurige succes van de Engelse stad om 

daarvan gebruik te maken voor LF2018.

“In april 2017 zijn we een week naar Liverpool 

gegaan met een delegatie van 13 HBO- 

en MBO-leerlingen vanuit Stenden, NHL, 

Friesland College en Friese Poort. Om te leren 

van de successen uit 2008 van Liverpool - een 

succesvolle Culturele Hoofdstad”, vertelt 

Kruijt enthousiast. 

Meer trots
Wat heeft de titel Culturele Hoofdstad Liverpool 
opgeleverd? “Een herpositionering van de stad. Ze 
hebben nieuwe doelgroepen kunnen bereiken. Het is 
nu een stad die in trek is bij studenten en toeristen. 
Inwoners zijn trotser op hun eigen stad.” 

Negatief imago
Dat was in het verleden wel anders. “Mensen vertelden 
ons dat na de oorlog het geld voor de wederopbouw 
naar Londen ging. De stedenbouwkundigen hebben 
daarna geëxperimenteerd met goedkope, snel te 
bouwen wijken. Dat bleek niet te werken en die 
wijken werden weer gesloopt. De stad raakte hierdoor 
in verval. Met als gevolg een negatief imago, veel 
werkeloosheid en misdaad. Zelfs de haven raakte buiten 
gebruik.” 

Een beweging laten ontstaan
Voor het herrijzen van Liverpool is de beweging rond 
Culturele Hoofdstad heel belangrijk geweest. “Met 
de benoeming van Culturele Hoofdstad kwam er in 
eerste instantie een kleine groep mensen in beweging. 
Dit verspreidde zich als een olievlek en zette voor- en 
tegenstanders van Liverpool 2008 aan tot actie. De 
resultaten daarvan zijn nog steeds zichtbaar. Als je nu 
een weekendje naar Liverpool gaat, zit de stad vol met 
toeristen.” Kruijt sprak ook mensen over de keerzijde 
van dit succes. “De huizenprijzen in Liverpool zijn sterk 
gestegen, doordat veel onroerend goed is opgekocht 
door projectontwikkelaars.” 

Nog steeds bezig
Kruijt en zijn groep merkten dat de stad Liverpool na 
10 jaar nog steeds bezig is met Culturele Hoofdstad. 
“Zo maakt een klein kernteam nog steeds deel uit van 
de gemeente. Samen met de contacten en netwerken 
die zij in 2008 opbouwden, zorgen zij nog steeds voor 
jaarlijks terugkerende evenementen en activiteiten. Zo 
hou je het wel levend. 

Groeiend aantal bezoekers
“Het mooie is dat die energie van 2008 nooit helemaal 
verdwenen is.” Het aantal (internationale) studenten en 
toeristen groeit nog steeds. “Twee Zweedse studenten 
spraken ons in de kroeg aan en vertelden dat Culturele 
Hoofdstad een reden was geweest om in Liverpool te 
gaan studeren. Het is dus heel belangrijk om je als stad 
op meerdere vlakken te blijven positioneren.” 

Belangrijkste les uit Liverpool
De belangrijkste les uit Liverpool? “Alles draait om 
context. Dat is mijn belangrijkste leerpunt”, zegt Kruijt 
stellig. “Het bottom up organiseren en het maken van 
communities zit van nature al wat meer verankerd in 
de Engelse cultuur. We moeten daarom bedachtzaam 
zijn om te concluderen dat een Culturele Hoofdstad 
automatisch leidt tot het vormen van communities, 
want dat is dus niet zo. Dit zijn dan ook van die dingen 
die we aan de studenten willen meegeven. Leer van 
best practices en kijk dan wat je ervan kunt toepassen 
in je eigen regio.”

Samenhorigheid vasthouden
Kruijt trekt daaruit de conclusie dat het goed is oog 
te houden voor de samenhang in de maatschappij in 
2018 en daarna. “Daarom is het ook belangrijk Culturele 
Hoofdstad bottom-up te organiseren en te stimuleren 
dat de gevormde netwerken ver na 2018 blijven 
bestaan en met elkaar samenwerken. We kunnen wat 
dat betreft een voorbeeld nemen aan Friese dorpjes. 
Waar iedereen elkaar kent en iedereen meehelpt bij 
het organiseren van een dorpsfeest. Als die bestaande 
communities zich verbinden aan andere groepen, 
initiatieven en elkaar versterken en verder helpen, zijn 
we bezig met de Iepen Mienskip.”

Lessen leren       in Liverpool
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Column

Vijf redenen waarom
jongeren onmisbaar zijn

Knowledge2018 zet sociale-, ecologische- en economische 
projecten op, waarbij studenten van verschillende 
opleidingen met elkaar samenwerken. Jongeren zijn 
onmisbaar voor de Culturele Hoofdstad en de regio. Vijf 
punten waarom jongeren in de lead moeten zijn.
 
1. Jongeren denken niet in oude structuren
Jongeren zijn al helemaal gewend aan een maatschappij 
waarin netwerken heel belangrijk zijn. Ze doen dit van 
nature. In eerste instantie gaat dat om heel praktische 
dingen voor school. Dan heb je het vooral over elkaar helpen 
met vragen en de verbindingen leggen. Een student die een 
interview voor een scriptie nodig heeft? Je helpt elkaar met 
het vinden van de juiste contacten. Je ogen open houden en 
verbindingen maken, is logisch. 

2. Jongeren werken multidisciplinair
Vanaf het begin heeft Knowledge2018 gekozen voor 
multidisciplinair samenwerken en het delen van  kennis. We 
benaderen een project vanuit verschillende opleidingen en 
daarmee vakgebieden. Iedereen neemt vanuit zijn opleiding 
kennis mee. Ze kijken vanuit hun eigen wereld en perspectief 
naar een project. Daardoor zien we samen meer.

3. Jongeren werken multilevel
We zetten voor projecten een multilevel groep in - dus 
vanuit verschillende lagen van de opleidingen. De grenzen 
tussen MBO en HBO vervagen compleet omdat je als student 
vanuit je eigen talent en interesse waarde aan projecten 
toevoegt. Gedeeld leiderschap en de gedachte dat ‘we 
samen meer weten’ zijn hierbij essentieel.

4. Jongeren zetten Design Thinking in
Veel van de studenten in onze community zijn binnen hun 
opleiding bezig met Design Thinking. Dit betekent dat ze 
gewend zijn dingen te bedenken en deze direct in de praktijk 
met een prototype uit te voeren. Hierbij is het belangrijk een 
idee niet helemaal uit te werken. Gewoon bouwen en doen.
We hebben toegang tot 50.000 studenten die dit kunnen 
laten zien. Niet alleen gaat de ontwikkeling sneller, je krijgt 
ook een beter project. 

5. Jongeren kijken over 2018 heen
Nog groter dan Culturele Hoofdstad is misschien wel de 
wens kennisinstellingen als innovatiemotor voor de regio te 
laten fungeren. We werken aan een vitale regio. De Culturele 
Hoofdstad zorgt nu voor een versnelling, maar uiteindelijk 
moet je kijken wat nodig is om de regio aantrekkelijk te 
houden. Door jongeren in de lead te laten, kunnen we zorgen 
voor een vitale regio.

Jeffrey Meijer,
projectmanager vanuit Stenden-NHL,
onderdeel van Platform Knowledge 2018

KPI 12

5% MORE STUDENTS EACH YEAR AT THE EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS 2017-2018

De RUG-Campus Fryslân opent in september 2018 de 
deuren voor studenten. Naar verwachting trekt dit meer 
studenten naar Fryslân. In de komende vijf jaar moet 
RUG/CF geleidelijk uitgroeien tot een faculteit met 1000 
studenten, een toename van ruim 4% van het totale 
aantal studenten in Leeuwarden. 

Het aantal inschrijvingen aan Friese onderwijs-
instellingen voor hoger onderwijs is stabiel sinds 
2015/2016 (na jaren van groei daarvoor). Landelijk is 
ook sprake van stabilisatie.

In de HBO-Keuzegids worden alle HBO-instellingen in 
Nederland beoordeeld. De drie Leeuwarder instellingen 
stonden in de keuzegids voor 2017 onderaan de lijst. In 
de keuzegids voor 2018 staan NHL en Stenden staan in 
de top 10 van middelgrote hoge scholen.

KPI 13  KPI 14

60% OF THE 13-20 YEAR OLDS CONSIDER COMING BACK 
AFTER STUDYING ELSEWHERE. 30% OF THE STUDENTS AT THE 
UNIVERSITIES IN LEEUWARDEN-LJOUWERT CONSIDER STAYING IN 
THE AREA IF THEY CAN FIND A JOB.

52% van de jongeren in Fryslân wil studeren buiten de 
provincie. Van deze jongeren wil 18% na hun studie 
terugkeren naar Fryslân. 

KPI 16

INCREASED PARTNERSHIPS WITH FOREIGN UNIVERSITIES AND 
EXCHANGE STUDENTS

Internationalisering van de opleidingen en 
partnerschappen is voor de hogescholen heel 
belangrijk. Stenden heeft vier vestigingen buiten Europa 
en biedt ook voor de studenten van NHL en Van Hall 
Larenstein internationale uitwisselingen aan.  We zien 
een stijging in alle vormen van internationalisering 
bij de hogescholen: meer internationale studenten 
naar Leeuwarden, meer studenten uit Leeuwarden in 
internationale uitwisselingen en meer internationale 
partnerschappen. 

KPI 15

NEW ACADEMIC OPPORTUNITIES AND INVOLVEMENT OF MORE 
BACHELOR, MASTER AND PHD STUDENTS

Met het openen van de deuren van de RUG-Campus 
Fryslân in september 2018 is de verwachting dat het 
aantal WO-studenten en promovendi in Fryslân zal 
toenemen.

Aantal aangeboden opleiding naar
opleidingsgraad in Leeuwarden, 2016/2017:

Stenden         NHL         VHL         RUG/CF, Wetsus, MEEM

Partnerschappen en uitwisselingsstudenten van 
de drie hogescholen in Leeuwarden

Bachelor HBO         Master HBO         Master WO         Associate Degree
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Er is iets veranderd in Leeuwarden 
en Fryslân. Bedrijven en overheden 
ontdekken de kracht van creatie. 
Het wordt vanzelfsprekender om 

creatieven te betrekken bij vragen en 
projecten, merkt Albert van der Kooij 

van de Frisian Design Factory.

Belangen staan creatieve ideeën vaak in de weg. En 
creatieve ideeën heb je nodig om te kunnen innoveren. 
De Frisian Design Factory is een van de broedplaatsen in 
Fryslân die met nieuwe manieren van werken “radicale 
vernieuwing” tot stand wil brengen. De organisatie is 
gevestigd in de Blokhuispoort, het kloppend hart van 
LF2018, en ondersteunt een aantal projecten van Culturele 
Hoofdstad, zoals Leen een Fries.

De Frisian Design Factory is vanuit NHL Hogeschool 
opgezet naar Fins voorbeeld, maar wel in de lokale context 
en voor vraagstukken van de noordelijke provincies. 
Behalve in Fryslân vond de nieuwe manier van onderzoek 
en leren navolging op veel andere plekken in de wereld. 
Door de gedeelde manier van werken, vormen de Design 
Factory’s een wereldwijd netwerk dat een enorm creatief 
en innovatief vermogen kan opwekken. Maar ook op 
kleinere schaal werken de Design Factory’s aan nieuwe 
manieren van oplossingen vinden en, afhankelijk van de 
vraag, ook uitvoeren. 

Voor Albert van der Kooij is een belangrijk uitgangspunt 
dat Frisian Desing Factory midden in de samenleving staat 
en dat het vanuit een gedeelde identiteit en gedeelde 
waarden bijdraagt aan die samenleving. “Geen ivoren 
toren. Wij zeggen niet hoe het moet, we faciliteren. 
We bieden partijen de mogelijkheid om in veiligheid en 
vrijheid te dromen. Het begint altijd met verbeelding. Alle 
belangen uitschakelen en out of the box denken. Daarin 
kan cultuur een belangrijke motor zijn. Kunst is meer dan 
vorm, het is een manier van kijken. Daarom vragen wij 
soms kunstenaars mee te denken. In de dialoog tussen 
kunstenaar en organisaties ontstaan nieuwe ideeën. En 
als je een gezamenlijke oplossingsrichting hebt, dan is er 
energie en komt de uitvoering ook.”

Kennis doorgeven
Net buiten Jorwerd komt een nieuw 
klooster. De Stichting Nijkleaster 
onderzoekt hier “hoe op een nieuwe 
manier kerk te zijn, als een ‘iepen 
mienskip”, aldus voorzitter Henk 
Kroes in een korte documentaire over 
het klooster in de serie ‘Pionieren’ 
van de protestantse kerken. Het 
landschap speelt een belangrijke rol 
in de geloofsbeleving. Het nieuwe 
klooster wil ook dankzij verschillende 
innovatieve duurzame technieken zoveel 
mogelijk zelfvoorzienend zijn. Kroes biedt 
wat Albert van der Kooij betreft een mooi 
voorbeeld van hoe senioren tegenwoordig, 
vanuit bevlogenheid en een gedeelde 
identiteit hun expertise inzetten om bij te 
dragen aan de vitaliteit van Fryslân.

Kunst is
meer 

dan
vorm
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KPI 22

25% OF THE 65-80 YEAR OLDS ARE ACTIVE IN TRANSFERRING THEIR 
KNOWLEDGE OF ART OR CRAFTMANSHIP TO OTHER GENERATIONS
Ambachten zijn er in diverse verschijningsvormen. 
Naast traditionele ambachten zoals vlechten, keramiek 
en spinners/wevers, zeisers/maaiers, meubelmakers, 
wordt ook gedacht aan tatoeerders, worstenmakers, 
barbiers, Oranjekoekbakkers, messenmakers, etc. Op 
dit moment zijn er nog geen bruikbare meetresultaten 
in beeld.

Er wordt een aanpak ontwikkeld op deze doelstelling. 
Waarbij qua impulsen wordt gedacht aan community-
building, filmproducties, ontmoetingen, pressure 
cooking en cultuureducatie.

KPI 19

NEW BREEDING GROUNDS FOR CREATIVE INDUSTRIES IN 35% OF THE 
VILLAGES IN OUR REGION 
Een creatieve broedplaats is een complex van werk- 
en oefenruimten, al dan niet in combinatie met 
woonruimten, die voor een betaalbare huur beschikbaar 
wordt gesteld aan een groep van hoofdzakelijk creatieve 
ondernemers uit verschillende kunstzinnige disciplines. 
De gebruikers werken samen, waardoor kruisbestuiving, 
confrontatie en symbiose plaatsvindt.
  
Festivals kunnen ook als broedplaatsen gezien worden, 
specifiek wanneer het multidisciplinaire festivals 
zijn waar muziek, theater en aanverwante culturele 
uitingen samenkomen. Het gaat dan niet alleen om 
het festival-weekend zelf, maar ook de hele organisatie 
daaromheen ter voorbereiding.

Innofest vormt een broedplaats van ideeën met een 
maatschappelijke meerwaarde, zoals ideeën op het 
gebied van duurzaamheid. Studenten, start-ups en 
bedrijven kunnen hun ideeën testen tijdens een festival 
en kijken of deze ideeën rijp zijn voor de maatschappij.

Leeuwarden
Grendel Games, Tim Laning grendel-games.com

Leeuwarden
Frisian Design Factory, Albert van der Kooij frisiandesignfactory.nl

Leeuwarden
Welcome to the Village welcometothevillage.nl/wat-we-maken

Leeuwarden
Floris Verster Ateliers facebook.com/FlorisVersterAteliers

Húns
Huis van Hûns, Claudy Jongstra farmoftheworld.nl

Feanwâlden
Bûtefjild, Eddy Wymenga/Paul van Eijck betterwetter.nl

Terschelling
Oerol oerol.nl
 
Wommels
Greidhoek Festival greidhoekfestival.nl
 
Vlieland
Into the great wide open intothegreatwideopen.nl

Ameland
Madnes madnesfestival.nl

KPI 21

STRONG NETWORKS AND POSITIVE EXPERIENCES BETWEEN 
CULTURAL OPERATORS
Een belangrijk effect van LF2018 is het ontstaan van 
nieuwe en sterkere samenwerkingen tussen partijen. 
Om in kaart te brengen hoe dit eruit ziet, wordt er 
een netwerkanalyse uitgevoerd. De resultaten worden 
gepubliceerd bij de volgende meting.

Culturele Hoofdstad organiseert verschillende soorten 
bijeenkomsten die betrokkenen bij elkaar brengen en 
projecten verder helpen:
• producersmeetings: waarin producenten en 

deelnemende organisaties elkaar ondersteunen bij 
de organisatie (denk aan marketing etc)

• Greidesessies: initiatiefnemers helpen elkaar in het 
verbeteren van de projecten. 

• fondsenbijeenkomsten: vergemakkelijken contacten 
tussen projecten en fondsen. 

De rol van cultuur in andere sectoren wordt verbeterd 
door:
• zorgnetwerk: overleg over verbeteren van de 

aansluiting tussen zorg- en welzijns- en culturele 
sector

• educatienetwerk: voor aansluiting cultuur- en 
onderwijssector 

Lân fan taal
Binnen Lân fan taal werken de culturele instellingen 
samen met een groot aantal kunstenaars, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. De culturele instellingen 
zijn hiermee, naast producent en tentoonstelling 
en programma-facilitator, ook coördinator in een 
breder netwerk. Zij koppelen initiatieven op basis van 
gemeenschappelijke doelen. Het project ’Liwadders, our 
past, present and future’ laat zien hoe dit tot nieuwe 
verbindingen leidt. Het Historisch Centrum Leeuwarden 
werkt hierin samen met het community-art project 
‘DNALWD2018’. Bij de tentoonstelling van de resultaten 
in een ark in de Prinsentuin werkt het project samen 
met de projecten Friezen om ûtens” (i.s.m. Omrop 
Fryslan), “Stimmen fan Fryslân” (i.s.m. Rijksuniversiteit 
Groningen) en “Wereldburgers van de Voorstreek” 
(i.s.m. Tryater). 

Colofon

Januari 2018

Ynsicht: 2-meting monitoring & evaluatie 
Leeuwarden-Fryslân 2018

Dit magazine geeft in samenvatting de 
resultaten van de monitoring en evaluatie van 
de langetermijneffecten van LF2018, waarvoor 
in het bidbook 32 KPI’s (Key Performance 
Indicators) zijn opgesteld. Voor de volledige 
2-meting verwijzen we graag naar het rapport 
‘2-Meting Monitoring & Evaluatie Leeuwarden-
Fryslân 2018’ dat u kunt opvragen bij de 
gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân. 

Het magazine is bedoeld voor inwoners 
van Fryslân die geïnteresseerd zijn in de 
ontwikkelingen in hun provincie, voor iedereen 
die beroepsmatig nieuwsgierig is naar deze 
ontwikkelingen, voor bestuurders die willen 
weten wat LF2018 oplevert en voor alle 
professionals en vrijwilligers die een bijdrage 
leveren aan LF2018.

Uitgave
Ynsicht is een uitgave van:
Provincie Fryslân
Gemeente Leeuwarden
Stichting LF2018

Redactie
Provincie Fryslân
Gemeente Leeuwarden
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar

Vormgeving
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar

Fotografie
Martin Rijpstra fotografie (portretten pag. 5, 6, 
14, 16, 21, 23, 32, 35 en 49)
Overig beeldmateriaal van: Kunstkade, Fries 
Museum, LF2018, provincie Fryslân, Sense of 
Place, Historisch Centrum Leeuwarden
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