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Wat is Kulturele Haadstêd fan Europa? 
Sûnt 1985 wurde der Europeeske stêden 
keazen ta Europeeske Kulturele Haadstêd. 
Mei dizze titel wol de Europeeske 
Kommisje it ferskaat yn de Europeeske 
kultuer sjen litte. Oan de oare kant wol 
se mei de titel ek ûnderstreekje dat 
Europeanen in soad ien en mien hawwe.

Wêrom 2018?
De Europeeske Kommisje wiist sûnt 2000  
alle jierren twa lannen oan foar de titel 
Kulturele Haadstêd fan Europa. Yn 2018 
binne dat Malta en Nederlân. Yn 2017 
binne dit Denemarken mei de stêd 
Aarhus, en Syprus mei de stêd Pafos. 
Foar it jier 2019 binne Itaalje en Bulgarije 
selektearre. 

Hoe wurde je Kulturele Haadstêd  
fan Europa? 

De striid om de titel ferrint yn twa omlo-
pen. Yn de earste omloop meitsje alle stê-
den dy’t in lân fertsjintwurdigje wolle in 
bidbook. Hjiryn stiet wêrom’t se Kulturele 
Haadstêd wurde wolle en wat se fan doel 
binne. In ynternasjonale sjuery bepaalt 
hokker stêden trochgeane nei de twadde 
omloop. 

Dizze stêden wurkje har ideeën fierder út 
en meitsje in twadde bidbook. Belangryk 
is dat dit sjen lit dat der in needsaak leit 
om Kulturele Haadstêd te wurden. Ek 
moat it bidbook dúdlik meitsje hoe’t de 
titel Kulturele Haadstêd derfoar soargje 
sil dat de stêd bliuwend ferbettert. 
Ein augustus 2013 wurdt der troch in 
sjuery fan 13 persoanen in beslút makke. 
Har beslút wurdt foarlein oan de minister 
fan OCW. Dizze nimt oer’t algemien dit 
advys oan. Yn 2014 sil de definitive winner 
fan de titel Kulturele Haadstêd fan Europa 
2018 bekend makke wurde. Dizze wurdt 
oanwiisd troch de Rie fan Ministers fan 
Kultuur út ’e Europeeske Uny.

Foar wa is Kulturele Haadstêd ornearre 
en wa dogge deroan mei? 

Kulturele Haadstêd is der foar elkenien 
dy’t der oan meidwaan wol. It is net 
allinnich in evenemint foar besikers, mar 
ek foar en fan ynwenners. Ek Ljouwert 
freget alle ynwenners fan Fryslân mei 
ideeën te kommen. By it projekt De Reis, 
wêroer’t jo fierder yn dizze krante mear 
lêze kinne, binne al tal fan ideeën en 
winsken fan doarpen en wiken reali-
searre. 

Culturele Hoofdstad  
van Europa

Kulturele Haadstêd  
fan Europa

Misschien bent u het logo al tegengekomen bij een bijzondere activiteit in uw 
stad of dorp. Misschien heeft u de bus met de vrolijke pompeblêden al eens 
zien rijden. Misschien heeft u Culturele Hoofdstad in de krant zien staan,  
op de radio gehoord of op televisie of internet voorbij zien komen. Steeds meer 
mensen weten dat Leeuwarden, namens Fryslân, in 2018 Culturele Hoofdstad 
van Europa wil worden.

Maar waarom wil Leeuwarden dat? Wat is het doel? Wat is de winst? Wie doen 
er mee? En wat houdt het eigenlijk precies in? Dat is nog veel minder bekend. 
Terwijl het juist daarom gaat. Op deze pagina vindt u het antwoord op al 
deze vragen. Het wat, waar, wanneer, waarom en hoe van de titel Culturele 
Hoofdstad van Europa.

Miskien binne jo it logo al tsjinkaam by in bysûndere aktiviteit yn jo stêd of 
doarp. Miskien hawwe jo de bus mei de fleurige pompeblêden al ris riden 
sjoen. Miskien hawwe jo Kulturele Haadstêd yn de krante stean sjoen, op 
de radio heard of seagen jo it op de televyzje of ynternet foarby kommen. 
Mear en mear minsken witte dat Ljouwert, út namme fan Fryslân, yn 2018 
Kulturele Haadstêd fan Europa wurde wol. 

Mar wêrom wol Ljouwert dat? Wat is it doel? Wat is de winst? Wa dogge der 
mei? En wat hâldt it no krekt yn? Dat is noch net heal sa bekend. Wylst it dêr 
no just om draait. Op dizze side fine jo dêrom it antwurd op al dizze fragen. It 
wat, wêr, wannear, wêrom en hoe fan de titel Kulturele Haadstêd fan Europa. 

Wat is Culturele Hoofdstad  
van Europa?

Sinds 1985 worden Europese steden ver-
kozen tot Europese Culturele Hoofdstad. 
Met deze titel wil de Europese Commissie 
laten zien hoe divers de Europese cul-
tuur is. Aan de andere kant wil ze met de 
titel benadrukken dat Europeanen veel 
gemeen hebben en delen.

Waarom 2018?
De Europese Commissie wijst sinds 2000 
per jaar twee landen aan voor de titel 
Culturele Hoofdstad van Europa. In 2018 
zijn dat Malta en Nederland. In 2017 zijn 
dit Denemarken met Aarhus en Cyprus 
met Pafos. Voor het jaar 2019 zijn Italië  
en Bulgarije aan de beurt.

Hoe word je Culturele Hoofdstad  
van Europa?

De strijd om de titel bestaat uit twee 
ronden. In de eerste ronde maken alle 
steden die een land willen vertegenwoor-
digen een bidbook. Hierin staat waarom 
ze Culturele Hoofdstad willen worden en 
wat ze van plan zijn. De jury, die bestaat 
uit 7 Europese en 6 Nederlandse leden, 
bepaalt op 30 november 2012 welke steden 
doorgaan naar de volgende ronde.

Deze steden werken hun ideeën verder uit 
en maken een tweede bidbook. Belangrijk 
is dat dit laat zien dat er een noodzaak is 
om Culturele Hoofdstad te worden. Ook 
moet het bidbook duidelijk maken hoe 
de titel Culturele Hoofdstad ervoor gaat 
zorgen dat de stad blijvend verbetert. 
Eind 2013 valt de definitieve beslissing 
van de 13-koppige jury. Hun besluit wordt 

voorgelegd aan de minister van OCW, 
die gewoonlijk het advies van de jury 
overneemt. In 2014 tenslotte wordt de 
definitieve winnaar van de titel Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018 in Nederland 
aangewezen door de Raad van ministers 
van Cultuur van de Europese Unie.

Voor wie is Culturele Hoofdstad 
bedoeld en wie doen eraan mee?

Culturele Hoofdstad is er voor iedereen 
die mee wil doen. Het is niet alleen een 
evenement voor bezoekers, maar ook voor 
en van inwoners. Ook Leeuwarden heeft 
alle inwoners van Fryslân gevraagd met 
ideeën te komen. Tijdens het lopende pro-
ject De Reis (waarover u verderop in deze 
krant meer kunt lezen) zijn al tal van deze 
ideeën en wensen van dorpen en wijken 
gerealiseerd. 

“Ik maak me zorgen  
over het aantal fabrieken  

  dat verhuist.  
Er blijft hier geen geschikt  

werk over. Ik zou hier graag  
blijven wonen,  

maar denk dat dat niet lukt.”
hassan (50), uit Bilgaard 

(Leeuwarden)
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wêr sjocht de sjuery nei? 
In ynternasjonale sjuery, die bestiet út Ministers fan Kultuur fanút de 
Europeeske Uny, bepaalt hokker Nederlânske stêd yn 2018 Kulturele Haadstêd 
wurdt. Njonken feitlike saken as finansjen en organisaasje, sjocht de sjuery 
foaral nei de ynhâld fan it programma. In pear punten wêrop’t oardiele wurdt: 

 G De titel Kulturele Haadstêd moat soargje foar in duorsum posityf effekt 
op de stêd en regio. Hokker fragen spylje der en hoe draacht kultuer yn 
de breedste sin fan it wurd by oan in oplossing fan dy fraachstikken? 

 G It programma foar it evenemint moat ynternasjonale kontakten tusken 
keunsters en bewenners fan ferskate Europeeske regio’s ta stân bringe 
en fersterkje. 

 G It programma moat sawol it ferskaat as de ienheid yn Europa nei foaren 
bringe. 

 G It programma moat de partisipaasje fan boargers befoarderje en sawol 
bewenners as besikers nijsgjirrich meitsje.

waar kijkt de jury naar?
De jury, die bestaat uit ministers van cultuur uit de Europese Unie bepalen welke 
Nederlandse stad in 2018 Culturele Hoofdstad wordt. Behalve naar feitelijke zaken 
als financiën en organisatie kijkt de jury ook met name naar de inhoud van het 
programma. Een paar punten waarop zij beoordeelt:

 G De titel moet een duurzaam positief effect hebben op de stad en regio. 
Welke vragen leven er en hoe draagt cultuur in de breedste zin van het 
woord bij aan een oplossing voor die vragen? 

 G Het programma voor het evenement moet internationale contacten tussen 
kunstenaars en bewoners van verschillende Europese regio’s tot stand 
brengen en versterken. 

 G Het programma moet zowel de verscheidenheid als de eenheid in Europa 
naar voren brengen.

 G Het programma moet de participatie van burgers bevorderen  
en de interesse wekken van zowel inwoners als bezoekers.

de planning
31 oktober 2012 / 31 oktober 2012:  Indienen bidboek / Ynleverje bidbook
29 november 2012 / 29 novimber 2012:  Presentatie aan Europese jury / Presintaasje oan Europeeske Sjuery
30 november 2012 / 30 novimber 2012:   Voorselectie culturele Hoofdstad van Europa in 2018 /  

Foarseleksje Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
september 2013 / septimber 2013:  Selectie definitieve Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 / 

Seleksje fan definitive Kulturele Haadstêd fan Europa in 2018

winst in cijfers
Culturele Hoofdstad is per definitie een groot evenement. 
Met een festivalletje en wat exposities sleep je de titel niet 
in de wacht. Dat betekent dat het ook een flinke investering 
vraagt. Maar de cijfers leren dat die zichzelf terugbetaalt. 

culturele hoofdstad
kulturele haadstêd

investering in H
ynvestearring yn €

aantal bezoekers
tal besikers

besteding bezoekers in H
besteging besikers yn €

Rotterdam (2001)  34,1 mln  2,3 mln  73 mln

Brugge (2002)  27,2 mln  1,6 mln  41 mln

Luxemburg (2007)  57,4 mln  3,3 mln  65 mln

Liverpool (2008)  129 mln  9,7  mln  754 mln

gemiddelde programma-investering in het jaar zelf /  
gemiddelde programma-ynvestearring yn it jier sels H  38  mln 

gemiddelde economische impact /  
gemiddelde ekonomyske impact H  73  mln 

gemiddeld aantal bezoekers /  
gemiddeld tal besikers H  2  mln

winst yn sifers
Kulturele Haadstêd is per definysje in grut evenemint. Mei 
hjir in festivaltsje en dêr in eksposysje slepe je de titel net 
yn de wacht. Dat hâldt yn dat it ek in bêste ynvestearring 
ferget. De sifers leare dat dy harsels werombetellet. 

kandidaat-steden: grotere toename in buitenlands 
toerisme (+ 23%) dan vergelijkbare steden die niet 
meedongen (+ 1%) 

kandidaat-stêden: gruttere taname yn bûtenlânsk 
toerisme (+23%) as fergelykbere stêden dy’t net  
meidongen (+ 1%)

“Er wordt vaak gezegd dat Leeuwarden achterloopt.  
Maar met zijn oprechtheid, kleinschaligheid en authenticiteit heeft 

Leeuwarden een unique selling point.  
Dat moeten we omarmen in plaats van te willen groeien  

om steden als Amsterdam en Rotterdam na te doen.”
meindert (21), student uit Leeuwarden
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land staat in ons het bidbook voor het vinden van een 
nieuwe, stabiele identiteit. Het land legt de verbinding 
van stad met het platteland, waarbij normen en waar-
den behouden blijven. Ook de Friese taal is hierbij van 
belang. De taal zorgt voor onderlinge verbondenheid 
die ook ver over de grenzen heen reikt. 

lân stiet yn it bidbook foar it finen fan in nije en 
stabile identiteit. It lân leit de ferbining fan stêd mei 
plattelân, mei behâld fan noarmen en wearden. Ek 
de Fryske taal is hjirby fan grutte wearde. De taal 
soarget foar de ûnderlinge ferbûnens dy’t sels fier 
oer de grinzen noch jildt.

horizon staat voor het verlangen van inwoners om de 
vensters open te zetten, uit te vliegen en te ontdekken. Het 
beeld horizon staat voor het verleggen van de eigen grenzen. 
Het zoeken naar diversiteit en verscheidenheid. Horizon gaat 
over wat voor ons ligt, wat we kunnen en willen bereiken met 
respect voor de traditie en natuurlijke omgeving.

De hoarizon stiet foar it langstme fan ynwenners om 
harren finsters iepen te setten, om út te fleanen en te 
ûntdekken. It byld hoarizon stiet foar it ferlizzen fan eigen 
grinzen. It sykjen nei diversiteit en ferskaat. Hoarizon giet 
oer dat wat foar ús leit, dat wat wy kinne en berike wolle 
mei respekt foar tradysje en de natuerlike omjouwing.

water staat voor beweging, dynamiek en leven. Het water loopt als rode draad 
door het leven van de Fries. Wij zien dit terug in de voortdurende strijd tegen het 
water (van terpen en dijken tot zeespiegelstijging) en het benutten van water voor 
transport en bedrijvigheid. Water verbindt ook de inwoners van onze regio en 
zorgt voor nieuwe types bedrijven in onze omgeving. (watertechnologie). Water is 
een factor van grote culturele, maatschappelijke en economische betekenis.

wetter stiet foar beweging, dynamyk en it libben. It wetter rint as reade tried 
troch it libben fan de Fries. Dit is werom te sjen yn de oanhâldende striid tsjin it 
wetter (fan terpen en diken oant de seespigelstiging) en it benutten fan wetter 
foar transport en bedriuwichheid. Wetter ferbynt ek de ynwenners fan ús regio 
en soarget foar nije soarten fan bedriuwen yn ús omjouwing (wettertechnology). 
Op it mêd fan kultuur, maatskippij en ekonomy is wetter fan grutte wearde. 

thema’s / tema’s
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Kulturele Haadstêd  
as needsaak
Ljouwert makket serieus kâns op de titel Kulturele Haadstêd fan 
Europa. Troch de eigen identiteit – wêrfan’t de mienskip in wichtich 
skaaimerk is – en de rike skiednis hawwe Ljouwert en Fryslân Europa 
in soad te bieden. Mar minstens sa belangryk is dat Ljouwert dúdlik 
meitsje kin dat de titel hjir nedich is. It giet om folle mear as in 
kultureel evenemint. Lwd2018 set kultuer yn om yn ’e mande mei  
alle bewenners in nije takomst mooglik te meitsjen. 

De needsaak wurdt yn it bidbook fan Ljouwert beskreaun as trije 
urginsjes (sjoch pagina 8). Dy urginsjes steane likegoed foar wat 
der better kin yn Fryslân as foar de beweging dy’t nedich is foar dy 
ferbettering. It probleem draacht de oplossing yn him. Dy moat op 
gong brocht wurde. Dat dogge de kandidatuer en titel fan Kulturele 
Haadstêd. Troch de omfang soarget Lwd2018 derfoar dat Ljouwert  
en Fryslân boppe harsels útstige en in bliuwende positive feroaring  
ta stân bringe. 

Culturele Hoofdstad  
als noodzaak

Leeuwarden maakt serieus kans op de titel Culturele Hoofdstad van 
Europa. Met haar eigen identiteit – waarvan de mienskip een belangrijk 
kenmerk is – en de rijke geschiedenis hebben Leeuwarden en Fryslân 
Europa veel te bieden. Minstens zo belangrijk is dat Leeuwarden 
duidelijk kan maken dat de titel hier nodig is. Het gaat om veel meer 
dan een cultureel evenement. Lwd2018 zet cultuur in om samen met 
alle bewoners een nieuwe toekomst mogelijk te maken.

De noodzaak wordt in het bidbook van Leeuwarden beschreven in drie 
urgenties (zie pagina 8). Die urgenties staan zowel voor wat er in Fryslân 
beter kan, als voor de beweging die nodig is voor die verbetering. Het 
probleem draagt de oplossing in zich. Die moet in gang worden gezet. 
Dat doen de kandidatuur en titel van Culturele Hoofdstad. Door 
de omvang zorgt Lwd2018 ervoor dat Leeuwarden en Fryslân boven 
zichzelf uitstijgen en een blijvende positieve verandering tot stand 
brengen.

Meer dan de stad
Leeuwarden stelt zich kandidaat, maar 
als Culturele Hoofdstad omvat zij de hele 
provincie. De kandidatuur heeft de sup-
port van de vijf culturele kerngemeenten 
in Fryslân (Súdwest Fryslân, Heerenveen, 
Smallingerland, Dongeradeel en 
Franekeradeel), de buurprovincies 
Groningen, Noord-Holland en Drenthe en 
de Friese gemeenschappen in Duitsland 
en Denemarken. Lwd2018 heeft een trans-
nationale dimensie via het Waddenland 
(dat deel uitmaakt van een netwerk van 
vergelijkbare regio’s in Europa) en de 
wereldwijde banden met de ongeveer 
700.000 Friezen om utens. Door deze 
reikwijdte beschikt Leeuwarden als kan-
didaat over voldoende massa en daarmee 
veel artistiek talent om een programma 
op Europees niveau samen te stellen.

Doelen
De meeste Culturele Hoofdsteden uit 
het verleden geven aan dat de culturele 
infrastructuur door de titel sterk is 
verbeterd. Dat willen Leeuwarden en 
Fryslân ook bereiken. Maar dat is niet het 
enige. In 2018 zelf willen we bijvoorbeeld 
dat ruim de helft van alle kinderen die 
in Leeuwarden onder de Nederlandse 
armoedegrens leven, heeft meegedaan 
aan een kunstproject. Op 1 januari 2019 
moeten vijftig miljoen mensen van 
Leeuwarden gehoord hebben. Hiervan 
moeten drie miljoen mensen Fryslân 
hebben bezocht.

Mear as de stêd
Ljouwert stelt har kandidaat, mar as 
Kulturele Haadstêd omfettet sy de 
folsleine provinsje. De kandidatuer 
hat de stipe van de fiif kulturele 
kearngemeenten yn Fryslân (Súdwest-
Fryslân, Hearrenfean, Smellingerlân, 
Dongeradiel en Frjentsjerteradiel), de 
buorprovinsjes Grinslân, Noard-Hollân 
en Drinte en de Fryske mienskippen yn 
Dútslân en Denemarken. Lwd 2018 hat 
in transnasjonale diminsje fia it Waad 
(dat diel útmakket fan in netwurk fan 
fergelykbere regio’s yn Europa) en de 
wrâldwide bannen mei sa’n 700.000 
Friezen om utens. Troch dit berik beskikt 
Ljouwert as kandidaat oer genôch massa 
en artistyk talint om in programma op 
Europeesk nivo gearstalle te kinnen. 

Doelen
De measte Kulturele Haadstêden út 
it ferline jouwe oan dat de kulturele 
ynfrastruktuer troch de titel sterk 
ferbettere is. Dat wolle Ljouwert en 
Fryslân ek berikke. Mar dat is net it 
ienichste. Yn 2018 sels wolle wy bygelyks 
dat rom de helte fan alle bern dy’t yn 
Ljouwert ûnder de earmoedsgrins libje, 
meidien hawwe oan in keunstprojekt. 
Oer de wrâld moatte sa’n fyftich miljoen 
minsken fan Ljouwert heard hawwe. 
Hjirfan wolle wy ek feitlik trije miljoen 
besikers yn Ljouwert oer de flier hân 
hawwe. 
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doelstellingen
Wy wolle Ljouwert nei 2018 achterlitte as it platfoarm yn de Fryske kultuer  
dat kultureel selsbewustwêzen stimulearret. Dêrfoar moat it folgjende slagje: 

 G Mear dan de helte fan de bern yn Ljouwert dy’t ûnder de Nederlânske 
earmoedegrins libje, hat dielnaam oan Lwd2018. 

 G Mear dan de helte fan de Ljouwerters fynt op 1 jannewaris 2019 dat de 
grutskens, it wolwêzen, de sosjale gearhing en it optimisme yn de stêd 
tanaam binne. 

 G Op 1 jannewaris 2019 hawwe 10 miljoen minsken yn Europa ideeën 
útwiksele of dielnaam oan mienskiplike aktiviteiten troch Lwd2018.

 G Trijekoart fan de Ljouwerters en Friezen hawwe it gefoel dat Lwd2018  
ek har projekt is.

 G Ien op de trije Ljouwerters wit wat Mienskip nije styl ynhâldt  
(wearden en gebrûken fan de Mienskip, oanfuld mei eigentydske foarmen 
fan ûnderling kontakt lizzen en hâlden).

 G Op 1 jannewaris 2019 hawwe 50 miljoen minsken fan oer de wrâld fan 
Ljouwert heard. 

 G 20.000 frijwilligers hawwe in bydrage levere oan Lwd2018.
 G Op 1 jannewaris 2019 is it oantal ynternasjonale studinten dat yn Fryslân 

mei 15% tanaam. 
 G 3 miljoen besikers hawwe bydroegen oan ekonomyske groei yn de 

provinsje en 90% fan de besikers hat op 1 jannewaris 2019 oanjûn de regio 
nochris besykje te wollen. 

 G 30% fan de besikers jout oan him yntinke te kinnen yn Fryslân te wenjen. 

Om in één oogopslag duidelijk te maken aan welke problemen Lwd2018 wil 
werken zijn er vijf poster gemaakt. Deze posters zijn door Leeuwarden en 
provincie Fryslân verspreid. Ze laten zien welke vragen hier leven en waarom 
Leeuwarden en Fryslân de titel zo goed kunnen gebruiken. Grote organisaties 
die hun hoofdkantoor verhuizen van Leeuwarden naar de Randstad, jongeren 
die na hun studie vertrekken omdat hier geen werk is en het spreekwoordelijke 
pessimisme van de Leeuwarder dat ambities in de knop breekt. De karikaturen 
brengen de problemen met een knipoog in beeld. 

doelstellingen
Wij willen Leeuwarden na 2018 achterlaten als het platform in de Friese cultuur  
dat cultureel zelfbewustzijn stimuleert. Daarvoor moet het volgende slagen:

 
 G Meer dan de helft van de kinderen in Leeuwarden die onder de Nederlandse 

armoedegrens leven, heeft aan activiteiten van Lwd2018 meegedaan.
 G Meer dan de helft van de Leeuwarders vindt op 1 januari 2019 dat de trots, 

het welzijn, de onderlinge samenhang en het optimisme in de stad zijn 
toegenomen.

 G Op 1 januari 2019 hebben 10 miljoen mensen in Europa ideeën uitgewisseld  
of deelgenomen aan gezamenlijke activiteiten vanuit Lwd2018.

 G Driekwart van de Leeuwarders en Friezen hebben het gevoel dat Lwd2018  
ook hun project is.

 G Eén op de drie Leeuwarders weet wat Mienskip nieuwe stijl inhoudt  
(waarden en gebruiken van de Mienskip, aangevuld met eigentijdse vormen  
van onderling contact maken en houden). 

 G Op 1 januari 2019 hebben 50 miljoen mensen wereldwijd van Leeuwarden 
gehoord.

 G 20.000 vrijwilligers hebben een bijdrage geleverd aan Lwd2018.
 G Op 1 januari 2019 is het aantal internationale studenten in Fryslân  

met 15% toegenomen
 G 3 miljoen bezoekers hebben bijgedragen aan economische groei in de provincie 

en 90% van de bezoekers heeft op 1 januari 2019 aangegeven de regio opnieuw 
te willen bezoeken.

 G 30% van de bezoekers geeft aan zich voor te kunnen stellen in Fryslân te wonen.

We moeten oplossingen vinden voor 
geblokkeerde ambities

Kijk op 2018.nl/urgenties

Om yn ien eachopslach dúdlik te meitsjen oan hokker problemen Lwd2018 
wurkje wol binne der fiif posters makke. Dizze posters binne oeral yn Ljouwert 
en de provinsje Fryslân ferspraat hawwe jo yn de ôfrûne tiid oeral al sjen 
kinnend yn de provinsje. Se litte sjen hokfoar fragen hjir libje en wêrom’t 
Ljouwert en Fryslân de titel sa goed brûke kinne. Grutte organisaasjes dy’t 
har haadkantoar ferhuzen fan Ljouwert nei de Rânestêd, jongeren dy’t nei 
har stúdzje fuortgeane om’t hjir gjin wurk is en it sprekwurdlik pessimisme 
fan de Ljouwerter dat ambysjes yn ’e knop brekt. De karikaturen bringe de 
swierrichheden mei in knypeach yn byld. 

 “Ljouwert moat it Calimerogefoel ôfskodzje.  
It is gewoan dé haadstêd fan Fryslân en in hiel leuke stêd.”

michiel (46) út Boalsert
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De relaties tussen 
stad en platteland 

Friezen associëren cultuur eerder 
met landschap dan met de stad. Op 
het platteland zijn ze trots, terwijl 
de (hoofd)stad wordt gezien als ruw, 
arm en individualistisch. Maar de 
Friese steden zijn juist heel rijk aan 
cultuur. Lwd2018 wil de relatie tus-
sen stad en platteland versterken om 
er zo voor te zorgen dat Friezen de 
provincie in zijn geheel als een cul-
tureel rijke en vruchtbare regio zien. 
Van belang is dat ze dit ook uitdra-
gen. Deze urgentie is verbonden met 
het thema land.

De relaasjes tusken 
stêd en plattelân

Friezen bringe kultuer earder yn 
ferbân mei it lânskip as mei de stêd. 
Op it plattelân binne se grutsk wylst 
de (haad)stêd sjoen wurdt as rûch, 
earm, yndividualistysk. Mar de Fryske 
stêden binne just hiel ryk oan kul-
tuer. Lwd2018 wol de relaasje tusken 
stêd en plattelân fersterkje om der 
sa foar te soargjen dat Friezen de 
hiele provinsje as in kultureel rike en 
fruchtbere regio sjogge en útdrage.  
Dizze urginsje is ferbûn mei it tema 
lân.

Culturele identiteit 
en diversiteit 

Fryslân ligt niet alleen in de periferie 
van Nederland, maar ook van Europa. 
De Friese cultuur is in Europa niet 
overal en altijd even zichtbaar. Dit 
komt onder meer doordat Friezen zich 
niet snel op de borst slaan. Maar ook 
door een verminderd zelfbewustzijn. 
Fryslân ontwikkelde zich in het verle-
den door zijn open houding tegenover 
het nieuwe en onbekende. Maar de 
laatste jaren lijkt die plaats te maken 
voor een groeiende onverschilligheid. 
Het is tijd dat Fryslân weer naar bui-
ten kijkt, voorbij de horizon. De laat-
ste urgentie gaat over het versterken 
van de identiteit door verscheidenheid 
weer te omarmen. Deze urgentie is 
verbonden met het thema horizon.

Kulturele identiteit 
en ferskaat

Fryslân leit net allinnich oan de râne 
fan Nederlân, mar ek fan Europa. De 
Fryske kultuer is yn Europa net oeral 
en altyd even sichtber. Dit komt ek 
trochdat Friezen har net gau op it 
boarst klopje. Mar ek troch in leech 
selsbewustwêzen. Fryslân ûntwik-
kele har yn it ferline troch in iepen 
hâlding tsjin it nije en ûnbekende 
oer. Mar de leste jierren liket dy plak 
te meitsjen foar in groeiende ûnfers-
killichheid. It is tiid dat Fryslân wer 
nei bûten sjocht, foarby de hoarizon. 
De lêste urginsje giet oer it fersterkj-
en fan de identiteit troch ferskaat 
wer te omearmjen. Dizze urginsje is 
ferbûn mei it tema hoarizon.

De duurzaamheid 
van cultuur  
en natuur 

Inwoners van Fryslân en Fryslân 
zijn gevormd door hun relatie met 
de natuur. Friezen weten, van uit de 
historie dat solidariteit nodig is om 
bedreigingen door storm en water 
het hoofd te bieden. Natuurlijke 
omstandigheden hebben ook lang 
bepaald waar de Friezen van leefden: 
de landbouw. Maar het aantal banen 
in die landbouw loopt al decen-
nia sterk terug. Jongeren die elders 
mogelijkheden zien trekken weg. Nu 
wereldwijd het besef toeneemt dat 
de mensheid moet leren omgaan met 
een natuur die voortdurend veran-
dert, kan Fryslân haar eeuwenlange 
ervaring inzetten voor de toekomst. 
De achterstand wordt een voor-
sprong als we de creativiteit en het 
vakmanschap in de Friese mienskip 
weer weten aan te spreken en voor 
stad en provincie laten werken. Deze 
urgentie is verbonden met het thema 
water.

De duorsumheid 
fan kultuer  
en natoer

Ynwenners fan Fryslân en Fryslân 
binne foarme troch har relaasje mei 
de natoer. Friezen witte, fanút it 
ferline, dat solidariteit nedich is om 
bedrigingen troch stoarm en wetter 
te trochstean. Natuerlike omstan-
nichheden hawwe ek lang bepaald 
wêrfan’t de Friezen libben: de lân-
bou. Mar it oantal wurkplakken yn 
dy lânbou rint al desennialang sterk 
werom. Jongeren dy’t earne oars 
mooglikheden sjogge lûke fuort. 
No’t oer de wrâld it ynsjoch tanimt 
dat it minskdom omgean leare moat 
mei in natoer dy’t aloan feroaret, 
kin Fryslân de ieuwenlange erfaring 
dy’t it dêrmei hat ynsette foar de 
takomst. De achterstân wurdt in 
foarsprong as wy de kreativiteit en 
it fakmanskip yn de Fryske mienskip 
wer oansprekke kinne en foar de 
provinsje wurkje litte. Dizze urginsje 
is ferbûn mei it tema wetter.
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Projecten / Projekten
En stel dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad wordt? Wat is er dan te 
doen in 2018? Veel! In het bidbook is al een groot aantal plannen en 
ideeën uitgewerkt. Op deze pagina schetsen we een paar voorbeelden. 
Dit zijn Leeuwarden en Fryslân als met de titel Culturele Hoofdstad 
van Europa in 2018.

culturele hoofdstad-pas
Als Leeuwarden de tweede ronde van de strijd om de titel haalt, krijgen alle 
Friezen begin 2013 een Culturele Hoofdstad-Pas. Die geeft niet alleen korting 
in theaters, restaurants, hotels en voor evenementen. De pas staat op naam. 
Via een speciale website kunt u de pas activeren. U kunt dan ook aangeven of 
u bijvoorbeeld mail wilt ontvangen over de activiteiten van Lwd2018 en welke 
activiteiten uw interesse hebben. Voor bezoekers aan Leeuwarden en Fryslân 
komen er ook passen beschikbaar.

interview

Meer dan een beeld
Andrew Scott heeft iets met werkpaar-
den. Toen Marcel Westerhoud en Barbara 
Borger, beiden liefhebbers van het Friese 
paard, in contact kwamen met deze 
kunstenaar, zagen zij de link tussen 
Schotland en Fryslân: beide eigengereide 
gebieden, die via de handel een verleden 
delen. Het idee was toen snel geboren. 
Andrew Scott werd geïnspireerd door de 
kracht en gratie van het Friese paard. Na 
de enthousiaste reactie van de kunste-
naar, gingen de initiatiefnemers op zoek 
naar mogelijkheden om de droom te 
realiseren. Zo kwamen zij in contact met 
de Stichting Kulturele Haadstêd 2018.

Het Friese Paard straalt trots uit. Daarbij 
is het een van de bekendste exportpro-
ducten van de provincie. Dat maakt het 
een prachtig visitekaartje voor Lwd2018, 
stelt Westerhoud. “Je zou ook kunnen 
kiezen voor het landschap of de Friese 
koe, maar een Friese paard dat vrij en fier 
boven het maaiveld uitsteekt, dat past als 

beeld wel heel mooi bij wat Leeuwarden 
als Culturele Hoofdstad wil bereiken. De 
sculptuur zou wat ons betreft ook naar 
buiten gericht moeten zijn. Kijkend over 
de Friese grens.”

Belangrijk is volgens Westerhoud ook dat 
de sculptuur meer is dan een beeld. De 
Friese bevolking moet er iets aan heb-
ben. Het 20 tot 25 meter hoge beeld wordt 
daarom gemaakt door een Fries staalcon-
structiebedrijf. Het liefst als leerproject 
om zo het ambacht en de sector te onder-
steunen. “De staalsector kan moeilijk 
aan goede mensen komen. Dit beeld is 
een aansprekend leerproject dat mensen 
enthousiast kan maken voor het vak.” 
Ook dat sluit mooi aan bij het idee achter 
Lwd2018 om kunst en cultuur in te zetten 
om een brede positieve ontwikkeling in 
gang te zetten.

marcel westerhoud van de stichting 
Het Paard van Friesland 

project 

Een passie voor het Friese paard

Lange manen en staart, brede schouders en een lange hals. Het Friese 
paard straalt trots uit. Hét symbool voor Lwd 2018. In de officiële 
opening van het evenement treden 300 Friese paarden op. Vijftig Friese 
paarden brengen vijftig sjezen naar de grenzen van de provincie. Vanaf 
de grens vertrekken elf rijtuigen getrokken door 44 Friese paarden naar 
elf steden aan de Nederlandse, Duitse en Deense kust. Om de Friese 
cultuur uit te dragen en de cultuur van de buren mee terug te brengen.

Bezoekers aan Lwd2018 die Fryslân over de afsluitdijk binnenkomen, 
zien bij de grens een twintig meter hoog stalen paard. Een iconisch 
welkom van de bekroonde Schotse kunstenaar Andrew Scott, gemaakt 
door Friese staalconstructiebedrijven. 

kulturele haadstêd-pas
As Ljouwert de twadde omloop fan de striid om de titel hellet, krije alle Friezen 
begjin 2013 in Kulturele Haadstêd-Pas. Dy jout net allinnich koarting yn teaters, 
restaurants, hotels en foar eveneminten. De pas stiet op namme. Fia in spesjale 
website kinne jo de pas aktivearje. Jo kinne dan ek oanjaan oft jo bygelyks mail 
krije wolle oer de aktiviteiten fan Lwd2018 en hokfoar aktiviteiten jo ynteresse 
hawwe. Ek foar besikers oan stêd en provinsje sil de pas beskikber wêze.

projekt
In passy foar it Fryske hynder

Lange moannen en sturt, brede skouders en in lange hals. It Fryske hynder 
is in toanbyld fan grutskens. It symboal foar Lwd2018. Yn de offisjele 
iepening fan it evenemint trede 300 Fryske hynders op. Fyftich Fryske 
hynders bringe fyftich sjezen nei de grinzen fan de provinsje. Fanôf de 
grins lûke fjouwerenfjirtich Fryske hynders alve reauen nei alve stêden 
oan de Nederlânske, Dútske en Deenske kust. Om de Fryske kultuer út te 
dragen en de kultuer fan de buorlju mei werom te nimmen. 

Besikers oan Lwd2018 dy’t Fryslân oer de ôfslútdyk binnenride, sjogge 
by de grins in tweintich meter heech stielen hynder. In ikoanysk wolkom 
fan de bekroane Skotse keunstner Andrew Scott, makke troch Fryske 
stielkonstruksjebedriuwen. 

ynterview
Mear as in byld
Andrew Scott hat wat mei wurkhynders. 
Doe’t Marcel Westerhoud en Barbara 
Borger, beide leafhawwers fan it Fryske 
hynder, yn kontakt kamen mei dizze 
keunstner, seagen sy de link tusken 
Skotlân en Fryslân: beide eigensinnige ge-
bieten, dy’t troch hannel in ferline diele. It 
idee ûntstie doe gau. Andrew Scott waard 
ynspirearre troch de krêft en graasje fan 
it Fryske hynder. Nei de entûsjaste reaksje 
fan de keunstner, sochten de ynisjatyf-
nimmers nei mooglikheden om de dream 
te realisearjen. Sa kamen sy yn kontakt 
mei de Stichting Kulturele Haadstêd 2018. 

It Fryske hynder is in toanbyld fan grutsk-
ens. Dêrby is it ien fan de bekendste 
eksportprodukten fan de provinsje. Dat 
makket it in prachtich fisitekaartsje foar 
Lwd2018, stelt Westerhoud. “Je soene ek 
kieze kinne foar it lânskip of de Fryske ko, 
mar in Frysk hynder dat frij en proastich 
boppe it meanfjild útstekt, dat passet as 
byld wol hiel moai by wat Ljouwert 

as Kulturele Haadstêd berikke wol. De 
skulptuer soe wat ús oanbelanget ek nei 
bûten rjochte wêze moatte. Utsjend oer 
de Fryske grins.”

Belangryk is neffens Westerhoud ek dat 
de skulptuer mear is as in byld. De Fryske 
befolking moat der wat oan hawwe. It 20 
oant 25 meter hege byld, wurdt dêrom 
makke troch in Frysk stielkonstruksje-
bedriuw. It leafst as learprojekt om sa 
it ambacht en de sektor te stypjen. “De 
stielsektor hat lijen oan goede minsken 
te kommen. Dit byld is in oansprekkend 
learprojekt dat minsken entûsjast meitsje 
kin foar it fak.” Ek dat slút moai oan by 
it idee achter Kulturele Haadstêd 2018 
om keunst en kultuer yn te setten om in 
brede positive ûntwikkeling yn gong te 
setten. 

marcel westerhoud fan de stichting  
Het Paard van Friesland

En stel no dat Ljouwert Kulturele Haadstêd wurdt? Wat is der dan 
te dwaan yn 2018? In soad! Yn it bidbook is al in grut tal plannen en 
ideeën útwurke. Op dizze side sketse wy in stikmannich foarbylden. 
Dit binne Ljouwert en Fryslân mei de titel Kulturele Haadstêd fan 
Europa yn 2018. 

projecten | projekten
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projekt
Achter de foardoar

De limûsines ride foar en de reade loper leit út foar de bern fan 
Heechterp-Skieringen. Dizze bern hawwe pocket movies makke foar in 
dokumintêrefestival oer it libben yn de wyk. Mei help fan profesjonele 
filmers en studinten hawwe de bern it libben yn in achterstânsbuert 
yn byld brocht. Troch gearwurking mei de studinten sjogge se dat in 
oplieding in útwei biedt út de earmoed. 

project 

Achter de voordeur

De limousines rijden voor en de rode loper ligt klaar voor de kinderen 
van Heechterp-Schieringen. Deze kinderen hebben pocket movies 
gemaakt voor een documentairefestival over het leven in de wijk. 
Met hulp van professionele filmers en studenten hebben de kinderen 
het leven in een achterstandsbuurt in beeld gebracht. Door de 
samenwerking met de studenten zien ze dat een opleiding een uitweg 
biedt uit armoede.

Leeuwarders en bezoekers aan de 
Culturele Hoofdstad zijn welkom op 
het festival. Vooraf kunnen ze een hapje 
eten in één van de kleinschalige buur-
trestaurants, waar voormalig werkloze 
buurtbewoners fantastisch koken met 
producten uit de gezamenlijke moestuin. 
De wijkbewoners zelf eten overigens ook 
regelmatig bij elkaar. Via de app laten ze 
weten dat ze graag koken voor of juist 
liever aanschuiven bij buurtgenoten.

Wie de wijk nog beter wil leren kennen, 
boekt een kamer in één van de unieke  
hotelletjes, ingericht in woon huizen 
door kunstenaars. Een ervaring waar 
geen standaardhotel aan kan tippen.  
De vriendelijke medewerkers wijzen de 
gasten graag op al het moois in hun wijk 
dat voor de gewone passant verborgen 
blijft, zoals de wijze waarop zo’n negen-
tig nationaliteiten hier (samen) leven.

   “Kunst gaat bij uitstek  
 over beelden en imago”

Wat veel bewoners het ergste vinden van 
het wonen in een achterstandswijk, is dat 
die wijk zo wordt genoemd. Zelf vinden 
ze het vaak allemaal wel meevallen en 
wonen ze er met plezier. Maar dat etiket 
dat anderen erop plakken; dat stoort. 
Het stigmatiseert. Kunst is een krachtig 
tegengif. Kunst gaat bij uitstek over beel-
den en imago en kan mensen anders naar 
dingen laten kijken. Zo kwam project-
manager Jurjen van der Weg op het idee 

om kunst in te zetten om bezoekers naar 
drie Leeuwarder achterstandswijken te 
trekken.

Hij werd geïnspireerd door Hotel 
Transvaal in Den Haag  en Stee in Stad  
in Groningen. In deze kunsthotels in 
‘achterstandsbuurten’ hebben ze posi-
tieve ervaringen met bezoekers die avon-
tuurlijk genoeg zijn om het mooie van 
de wijk te willen ontdekken. “Je merkt 
dat er een groep toeristen op zoek is naar 
nieuwe ervaringen. Die zijn uitgeke- 
ken op het traditionele hotel, ze willen 
verder kijken. Met de kunstzinnige hotel-
kamers kunnen wijkbewoners laten zien 
dat zij het zelf naar hun zin hebben in de 
wijk. En dat er anderen zijn die graag op 
bezoek komen.”

Het hotelidee sluit mooi aan op andere 
ondernemende initiatieven die al in de 
wijken gaande zijn, zoals de catering 
en buurtrestaurantactiviteiten. En het 
mooie is volgens Van der Weg dat dit 
soort activiteiten de mooiste plekjes van 
een wijk in de spotlights kunnen zetten, 
maar ook de slechtere plekken kunnen 
opkrikken.

Ljouwerters en besikers oan de Kulturele 
Haadstêd binne wolkom op it festival. 
Foarôf kinne se in hapke ite yn ien fan de 
lytsskalige buertrestaurants, wêr’t earder 
wurkleaze buertbewenners fantastysk 
itensiede mei produkten út de mienskip-
like tún. De wykbewenners sels ite oars 
ek mei regel by inoar. Fia de app litte se 
witte dat se graach itensiede of just lea-
ver oanskowe by buertgenoaten. 
Wa’t de wyk noch better kennen leare 
wol, boekt in kamp yn ien fan de unike 
hoteltsjes, ynrjochte yn wenhuzen troch 
keunstners. In erfaring wêr’t gjin stander-
thotel oan tippe kin. De freonlike meiwur-
kers wize de gasten graach op al it moais 
yn har wyk dat foar de gewoane passant 
ferburgen bliuwt, lykas de wize wêrop’t 
sa’n njoggentich nasjonaliteiten hjir troch 
inoar hinne (gear)libje. 

     “Keunst giet by útstek  
 oer bylden en imago.”

Wat in soad bewenners it slimste fine 
oan it wenjen yn in achterstânswyk, is 
dat dy wyk sa neamd wurdt. Sels fine se it 
meastentiids allegear wol wat tafallen en 
wenje se der mei nocht en wille. Mar dat 
etiket dat oaren der opplakke, dat steurt. 
It stigmatisearret. Keunst is in krêftich 
tsjingif. Keunst giet just oer bylden en 
imago en kin minsken oars nei dingen 
sjen litte. Sa kaam projektmanager Jurjen 
van der Weg op it idee om keunst yn te 
setten om besikers nei trije Ljouwerter 
achterstânswiken te lûken. 

Hy waard ynspirearre troch Hotel 
Transvaal yn De Haach en Stee in Stad  
yn Grins. Yn dizze keunsthotels yn  
‘achterstânsbuerten’ hawwe se positive 
erfaringen mei besikers dy’t avontuerlik 
genôch binne om it moaie fan de wyk 
ûntdekke te wollen. “Je fernimme dat der 
in groep toeristen siket nei nije erfarings. 
Dy binne útsjoen op it tradisjonele hotel, 
se wolle fierder sjen. Mei de keunst- 
sinnige hotelkeamers kinne wykbewen-
ners sjen litte dat sy it sels nei it sin 
hawwe yn ’e wyk. En dat der oaren binne 
dy’t graach op besite komme.”

It hotelidee slút moai oan op oare ûnder-
nimmende ynisjativen dy’t al yn de 
wiken geande binne, lykas de catering en 
buertrestaurantaktiviteiten. En it moaie 
is neffens Van der Weg dat ditsoarte fan 
aktiviteiten de moaiste plakjes fan in wyk 
yn ’e spotlights sette kinne, mar ek de 
mindere plakken opkrikke kinne. 

13bidbook Lwd2018

De komende jaren zal het niemand 
ontgaan dat de Grutto het symbool is 
van het behoud van het (wereldwijde) 
trekvogelbestand en de unieke biotoop 
van het Friese weidegebied. Natuur- en 
landschapsorganisaties werken samen 
met onderzoekers, artiesten en culturele 
instellingen om het verhaal te vertellen 
en oplossingen te zoeken. Zo wordt er 
gewerkt aan Gruttotentoonstelling in het 
Natuurmuseum, vertelt directeur Gerk 
Koopmans enthousiast. “Met de expositie 
‘Het jaar van de grutto’ laten we kinderen 
van 8 tot 13 jaar zien hoe trekvogels leven 
en hoe belangrijk het behoud van het wei-
degebied is. Daarvoor richten we bijvoor-
beeld een weidelandschap in dat ze zelf 
onderhouden. Rond dezelfde tijd trekken 
we er met een Gruttobus op uit en laten 
we jongeren in het veld kennismaken met 
het weidelandschap en zijn bewoners.”

Ondertussen wordt er gewerkt aan het 
vervolmaken van de Weidevogelsymfonie 
die ook door Hafabra-musici de provincie 
in wordt gebracht. Ook buigen boeren, 
onderzoekers, economen en landbouw- 
en natuurorganisaties zich over model-
len voor een weidevogelvriendelijke en 
rendabele melkveehouderij. Veertig 
agrariërs van Gruttokring Idzega hebben 
daarin een centrale rol. Ze werken al 
zeven jaar succesvol samen aan behoud 
van de weidevogel. 

Trekvogels en kruidige weiden behoren 
net zo tot de Fries cultuur als het zwart-
bonte vee en de Friese taal. Wie dat niet 
ziet, begrijpt het wezen van Fryslân niet. 

Meer over Kening fan ’e Greide op 
www.facebook.com/Kening.fan.de.Greide

2012: Bijzonder initiatief van start  

project

Wat de panda is voor de wereld,  
is de grutto voor Fryslân

De aftrap van ‘Kening fan ’e Greide’, zomer 2012, op het provinciehuis 
maakte duidelijk dat het initiatief noodzakelijk is en breed wordt 
gedragen. De directeur van het Wereldnatuurfonds toonde de urgentie 
van een reddingsplan van het weidelandschap aan met zorgwekkende 
cijfers. Een melkveehouder vertelde waarom de agrariërs bij Idzega 
zoeken naar een alternatief. Een landbouw alternatief met plek voor 
weidevogels. 

2018: Een koninkrijk gewonnen

Stad en platteland, jong en oud, natuur- 
en cultuurliefhebber, onderzoeker en 
agrariër, muzikant en theatermaker, 
inwoner en toerist ontmoeten elkaar 
voorjaar van 2018 in Idzenga (omge-
ving Oudega in de gemeente Súdwest-
Fryslân). Midden in het open veld, 
omlijst met het geruis van het riet en de 
baltsroep van de grutto. Met muziek, 
poëzie, toneel, lezingen en sympo-
sia vieren ze dat het symbool van de 
vernieuwde plattelandseconomie, de 
grutto, aan een opmars bezig is. Dat is 
goed nieuws voor deze ‘Kening fan ’e 
Greide’ en vooral voor het unieke weide-
landschap dat zijn aantrekkelijkheid en 
biodiversiteit heeft behouden.

Idzenga staat in ‘de week van de wei-
devogel’ symbool voor de duurzame 
ontwikkeling van het Friese weide-
vogellandschap met in zijn kielzog de 
melkveehouderij. Natuur- en agrarische 
vertegenwoordigers uit alle ‘trekvogel-
landen’ zijn aanwezig. Ze hebben het 
Friese initiatief de afgelopen jaren on-
line nieuwsgierig gevolgd en willen de 
resultaten nu zelf zien. Het evenement 
wordt geopend met de Weidevogel- 
symfonie, uitgevoerd door muzikanten 
uit alle landen die de Grutto aandoet  
op zijn jaarlijkse trektocht.  

2018: In keninkryk wûn

Stêd en plattelân, jong en âld, natoer- 
en kultuerleafhawwer, ûndersiker en 
agrariër, muzikant en teatermakker, 
ynwenner en toerist treffe inoar yn 
de maitiid fan 2018 yn Idzegea (Om-
jouwing Aldegea, gemeente Súdwest-
Fryslân). Midden yn it iepen fjild, de list 
derom hinne fan it rûzen fan it reid en 
de lokrop fan de skriezen. Mei muzyk, 
poëzy, toniel, lêzingen en sympoasia 
fiere se dat it symboal fan de fer-
nijde plattelânsekonomy, de skries, yn 
opmars is. Dat is goed nijs foar dizze 
‘Kening fan ’e Greide’ en foaral foar it 
unike greidelânskip dat syn oantreklik-
heid en bioferskaat behâlden hat. 

Idzegea stiet yn ‘de wike fan ’e greid- 
fûgel’ symboal foar de duorsume ûnt-
wikkeling fan it Fryske greidfûgellânskip 
mei deroan keppele de greidbuorkerij. 
Natoer- en agraryske fertsjintwurdigers 
út alle trekfûgellannen binne oanwê-
zich. Sy hawwe it Fryske ynisjatyf de 
ôfrûne jierren online nijsgjirrich folge 
en wolle de risseltaten no sels sjen. De 
gearkomste wurdt iepene mei de Greid-
fûgelsymfony, útfierd troch muzikanten 
út alle lannen dy’t de skries oandocht 
op syn jierlike trektocht. 

2012: Bysûnder ynisjatyf fan start

projekt
Wat de panda is foar de wrâld,  
is de skries foar Fryslân

De ôftraap fan ‘Kening fan ’e Greide’, simmer 2012, op it provinsjehûs 
makke dúdlik dat it ynisjatyf needsaaklik is en breed droegen wurdt.  
De direkteur fan it Wrâldnatoerfûns toande de urginsje fan in 
rêdingsplan fan de greiden oan mei soarchlike sifers. In greidboer 
fertelde wêrom’t de agrariërs by Idzegea sykje nei in alternatyf.  
In alternative foarm fan lânbou mei romte foar greidfûgels. 

De kommende jierrren sil it gjinien 
ûntgean dat de skries it symboal is fan it 
behâld fan it trekfûgelbestân oer de wrâld 
en de unike biotoop fan de Fryske greiden. 
Natoer- en lânskipsorganisaasjes wurkje 
gear mei ûndersikers, artysten en kultu-
rele ynstellingen om it ferhaal te fertellen 
en nij oplossingen te sykjen. Sa wurdt der 
wurke oan in Skriestentoanstelling yn it 
Natoermuseum, fertelt direkteur Gert 
Koopmans entûsjast. “Mei de eksposysje 
‘It jier fan de skries’ litte wy bern fan 
8 oant 13 jier sjen hoe’t trekfûgels libje en 
hoe belangryk it behâld fan de greiden 
binne. Dêrfoar rjochtsje wy bygelyks in 
greide yn dy’t se sels ûnderhâlde. Om 
deselde tiid hinne geane wy der mei in 
Skriesbus op út en litte wy jeugd yn it fjild 
yn de kunde komme mei de greiden en 
har bewenners.”

Underwilens wurdt der wurke oan it per-
feksjonearjen fan de Greidfûgelsymfony 
dy’t ek troch Hafabra-musici de provinsje 
ynbrocht wurdt. Ek bûge boeren, ûnder-
sikers, ekonomen en lânbou- en natoer-
organisaasjes har oer modellen foar in 
greidfûgelfreonlike en rendabele melkerij.
Fjirtich agrariërs fan Skrieskring Idzegea 
hawwe dêryn in sintrale rol. Sy wurkje al 
sân jier oan it behâld fan de greidfûgel.

Mear oer Kening fan ’e Greide op  
www.facebook.com/Kening.fan.de.Greide 

de hurde feiten

 G Briedende greidfûgels yn Nederlân yn fyftich jier mei rom 60% ôfnaam
 G Jierliks ôfnimmen greidfûgelbestân yn 2012 noch altyd 7%
 G Guon soarten greidfûgels binne frijwol ferdwûn
 G Nederlân en Malta ‘koprinner’ yn de achterútgong fan soarten  

(der is noch 15% oer fan de oarspronklike populaasjes)
 G Kâns op oerlibjen jonge dieren yn krûderike greide 20 kear heger  

as yn monokultuer

de harde feiten

 G Broedende weidevogels in Nederland in 50 jaar met ruim 60% afgenomen
 G Jaarlijkse afname weidevogelbestand in 2012 nog steeds 7%
 G Sommige soorten weidevogels zijn vrijwel verdwenen
 G Nederland en Malta ‘koploper’ in de achteruitgang van soorten 

(er is nog 15% over van de oorspronkelijke populaties)
 G Kans op overleving jonge dieren in kruidenrijke weide 20 keer groter  

dan in monocultuur
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projekt
Lânskip fan talen

Wêr wurdt it measte Frysk praat? Thús, by de bakker of op skoalle? 
Wêr wurde hokker wurden brûkt en ferskilt dat per generaasje? En 
hoe beynfloedet it Nederlânsk it Frysk en oarsom? De meartalichheid 
makket Ljouwert en Fryslân bysûnder. Se is in fêst ûnderdiel fan de 
Fryske identiteit en de Mienskip. Kulturele Haadstêd noeget elkenien  
út om it Fryske taallânskip yn kaart te bringen. 

project 

Landschap van talen

Waar wordt het meeste Fries gesproken? Thuis, bij de bakker of op 
school? Waar worden welke woorden gebruikt en verschilt dat per 
generatie? En hoe beïnvloedt het Nederlands het Fries en andersom? 
De meertaligheid maakt Leeuwarden en Fryslân bijzonder. Ze is een 
vast onderdeel van de Friese identiteit en de Mienskip. Lwd2018 nodigt 
iedereen uit om het Friese taallandschap in kaart te brengen.

Alle kennisinstellingen die zich met het 
Fries bezighouden, bundelen hun krach-
ten om de inwoners van de provincie te 
motiveren en in staat te stellen hun taal-
gebruik door te geven. Via apps, social 
media en internet laten de Friezen voor 
langere of kortere tijd weten wanneer 
ze welke taal spreken. Stellingwerfs of 

Bildts, Liwwarders of Nederlands, Frysk 
of Marokkaans? Het gaat de wetenschap-
pers niet om goed of fout taalgebruik, 
maar om de diversiteit en de verbanden. 
Wereldwijd krijgen steeds meer mensen 
te maken met meertaligheid. Fryslân 
heeft de wereld wat te bieden.

Alle kennisynstellingen dy’t har mei it 
Frysk dwaande hâlde, slane de hannen yn 
inoar om de ynwenners fan de provinsje 
te motivearjen en yn steat te stellen 
om harren taalgebrûk troch te jaan. Mei 
apps, sosjale media en ynternet litte de 
Friezen foar langere of koartere tiid witte 
wannear’t se wêr hokker taal sprekke. 

Stellingwarfs of Biltsk, Liwwaders of 
Nederlânsk, geef Frysk of Marokkaansk? 
It giet de wittenskippers net om goed of 
bryk taalgebrûk, mar om it ferskaat en de 
meartalichheid. Oer de wrâld krije hyltiid 
mear minsken te krijen mei meartalich-
heid. Fryslân hat de wrâld wat te bieden.  

interview

Het is interessant om je positief bewust te zijn  
van je taalgebruik

“ Wij hopen dat Lwd2018 ervoor zorgt dat 
de hele Friese bevolking nadenkt over 
hoe zij omgaat met taal en dat mensen 
ook bereid zijn om dat te delen. Taal 
krijgt veel podia in 2018. Er zijn veel 
ideeën over bijzondere projecten. Zo wil-
len we een groep peuters van twee jaar 
volgen om te kijken hoe de taal zich de 
komende tientallen jaren ontwikkelt. 
En we vragen alle Friezen een tijdje een 
taaldagboek bij te houden. In Engeland 
is dat al gebeurd, met BBC Voices. Het 
is boeiend om te zien dat een Schot an-
dere woorden gebruikt dan iemand uit 
Wales, ook als ze beiden Engels spreken. 
 
Een deel van de projecten gaat ook door 
als Leeuwarden geen Culturele Hoofd-
stad wordt. Maar door Lwd2018 wordt 
er veel meer mogelijk. Het stimuleert de 
instellingen ook om de handen ineen te 
slaan. Uit ervaring met de Friese canon 
weten we dat er dan nieuwe energie 
vrijkomt. Taal wordt te vaak benaderd 
vanuit normen en regels; afspraken over 
wat goed Fries is en wat leerlingen moe-
ten leren op school. Wij willen er op een 
positieve manier mee aan de slag. Taal is 
dynamisch. Wij vinden het interessant 
om te kijken wat er met een taal gebeurt, 
hoe die zich ontwikkelt. 
 

Om het taallandschap in kaart te bren-
gen, moeten we heel veel gegevens ver-
zamelen en verwerken. Daarvoor willen 
we nieuwe technologieën en systemen 
ontwikkelen. Daarmee kunnen we de 
wereld over. Meertaligheid is een van de 
grootste uitdagingen van de 21ste eeuw. 
De kennis die wij dankzij Lwd2018 kun-
nen ontwikkelen, heeft ook economi-
sche waarde.”

goffe jensma 
hoogleraar Friese taal en letterkunde 
aan de Rijksuniversiteit Groningen

ynterview
It is nijsgjirrich om je posityf bewust te wezen  
fan je taalgebrûk

“ Wy hoopje dat Lwd2018 derfoar soarget 
dat de hiele Fryske befolking neitinkt 
oer hoe’t sy omgeane mei taal en dat 
minsken dat ek diele wolle. Taal krijt 
rom poadia yn 2018. Der binne in protte 
ideeën oer bysûndere projekten. Sa 
wolle wy in groep beukers fan twa jier 
folgje om te sjen hoe’t de taal har yn it 
ferrin fan tsientallen jierren ûntwikkelet. 
En wy freegje alle Friezen in skoftke in 
taaldeiboek by te hâlden. Yn Ingelân is 
dat al bard, mei de BBC Voices. It is boei-
end om te sjen dat in Skot oare wurden 
brûkt as immen fan Wales, ek al prate se 
alletwa Ingelsk. 
 
In part fan de projekten giet ek troch as 
Ljouwert gjin Kulturele Haadstêd wurdt. 
Mar troch Lwd2018 wurdt der folle mear 
mooglik. It stimulearret de ynstellingen 
ek om de hannen yn inoar te slaan. Ut 
erfaring mei de Fryske kanon witte wy 
dat der dan nije enerzjy frijkomt. Taal 
wurdt te faak beneiere fan noarmen en 
regels út; ôfspraken oer wat goed Frysk 
is en wat learlingen leare moatte op 
skoalle. Wy wolle der op in positive ma-
nier mei oan de slach. Taal is dynamysk. 
Wy fine it nijsgjirrich om te sjen wat der 
mei in taal bart, hoe’t dy har ûntjout. 
Om it taallânskip yn kaart te krijen, 

moatte wy in hiel soad gegevens sam-
melje en ferwurkje. Dêrfoar wolle wy 
nije technologyen en systemen ûntwik-
kelje. Dêrmei kinne wy de wrâld oer. 
Meartalichheid is ien fan de grutste  
útdagings fan de 21ste ieu. De kennis 
dy’t wy tank sij Lwd2018 ûntwikkelje 
kinne, hat ek ekonomyske wearde.”

goffe jensma
heechlearaar Fryske taal en letterkunde 
oan de Ryksuniversiteit Grins 

15bidbook Lwd2018

projekt 
It Waad

Tsientûzenen besikers kieze har plak om ‘Waddensummer’ mei te 
meitsjen. It festival, wêrfan’t de earste edysje yn 2015 plakfynt, wurdt 
op meardere Waadeilannen en lâns de kust hâlden. Teater, muzyk, 
byldzjende keunstners, tentoanstellingen; it is alsidich en grut. Yn 
2018 is it in Oerol+. De rêst en stilte dy’t it Waad oars sa eigen binne, 
binne even fuort. Besikers dy’t dêr just foar komme, geane nei it 
Lauwersmargebiet, wêr’t yn 2018 it earste nasjonale Dark Sky Park 
realisearre is. 

project 

De Wadden 

Tienduizenden bezoekers kiezen hun plek om ‘Waddensummer’ mee 
te maken. Het festival, waarvan de eerste editie in 2015 plaatsvindt, 
wordt op meerdere Waddeneilanden en langs de kust gehouden. 
Theater, muziek, beeldende kunstenaars, tentoonstellingen; het is 
veelzijdig en groots. In 2018 is het een Oerol+. De rust en stilte die het 
Waddengebied anders zo kenmerken, zijn even verdwenen. Bezoekers 
die juist daarvoor komen, gaan naar het Lauwersmeergebied, waar in 
2018 het eerste nationale Dark Sky Park is gerealiseerd. 

“ Veel Friezen, maar ook veel Nederlanders 
en buitenlanders, zijn zich er niet van 
bewust hoe bijzonder het Waddengebied 
is. Dat het de enige plek is in Nederland 
waar geen lichtvervuiling is, bijvoorbeeld 
en dat de stilte die er heerst uniek is. 
De Wadden worden nog niet genoeg op 
waarde geschat. Daar willen we veran-
dering in brengen door wetenschap en 
kunst nog nadrukkelijker bij elkaar te 
brengen en zo het Waddengebied in 2018 
de ereplaats te geven die het toekomt.  
 
De Wadden horen bij Leeuwarden. 
Vroeger lag de stad aan de zee, zij is deel 
van haar verleden. Maar wij  willen in 
2018 ook laten zien dat er in deze regio 
vooruit wordt gekeken. Hier wordt 
onderzoek gedaan dat van groot belang 
is voor de toekomst, in watertechnolo-
gie en duurzame energie. De stad heeft 
tienduizenden studenten. We moeten 
ervoor zorgen dat die niet na hun studie 
vertrekken, maar dat hier uitdagende 
banen zijn. Daar kan Lwd2018 aan 
bijdragen door ervoor te zorgen dat 
mensen weten hoeveel kennis hier is. 

Lwd2018 biedt een unieke kans om het 
werk- en leefklimaat in Fryslân te verbe-
teren. Door De Wadden kunnen we ook 
laten zien dat Friezen over de horizon 
kijken. Waddensummer is bijvoorbeeld 
een festival voor het hele Waddengebied, 
inclusief Duitsland en Denemarken.  
We rekenen op veel internationale 
bezoekers. En een van de doelen is dat 
bezoekers van Lwd2018 de provincie 
verlaten met het idee ‘hier wil ook wel 
wonen en werken’.”

rudi wester 
artistiek directeur a.i. en internationaal 
cultureel adviseur Lwd2018

Ferskillende aktiviteiten bringe de bysûn-
dere pracht fan it Waad yn 2018 ûnder de 
oandacht fan de Fryske befolking en de 
besikers. Wittenskippers wurkje ûnderwi-
lens hurd oan it ûntwikkeljen fan kennis 
oer dit Wrâlderfguod. De ambysje is dat it 
mei-inoar spyljen fan ekology, ekonomy, 
kultuer en klimaat yn it Nederlânske, 
Dútse en Deenske Waad yn 2020 oer de 

wrâld it bêste yn kaart brocht is. Dy ken-
nis draacht by oan de beskerming fan dit 
unike gebiet. Op twa histoaryske skippen 
dy’t oer it Waad farre, ûntwikkelje wit-
tenskippers, studinten en keunstners yn 
bysûndere masterclasses nije ideeën oer 
duorsumheid, wettermanagement, blau-
we enerzjy en kreatyf ûndernimmerskip 
yn de regio.

“ In protte Friezen, mar ek Nederlanners 
en bûtenlanners, binne har net be-
wust hoe bysûnder it Waad is. Dat it it 
ienichste plak is yn Nederlân wêr’t gjin 
ljochtfersmoarging is, bygelyks en dat de 
stilte dy’t der hearsket unyk is. It waad 
wurdt noch net genôch op wearde skat. 
Dêr wolle wy feroaring yn bringe troch 
wittenskip en keunst mei noch mear 
klam by inoar te bringen en sa it Waad 
yn 2018 it eareplak te jaan dy’t it takomt. 
 
It Waad heart by Ljouwert. Eartiids lei 
de stêd oan de see, sy is part fan har 
ferline. Mar wy wolle yn 2018 ek sjen 
litte dat der yn dizze regio foarút sjoen 
wurdt. Hjir wurdt ûndersyk dien dat 
fan grut belang is foar de takomst, yn 
wettertechnology en duorsume enerzjy. 
De stêd hat tsientûzen studinten. Wy 
moatte derfoar soargje dat dy nei har 
stúdzje net fuortgeane, mar dat der 
hjir útdaagjende banen binne. Dêr kin 
Lwd2018 oan bydrage troch derfoar te 
soargjen dat minsken witte hoefolle 
kennis der hjir is. 
 

Lwd2018 biedt in unike kans om it wurk- 
en leefklimaat yn Fryslân te ferbet-
terjen. Troch it Waad kinne wy ek sjen 
litte dat Friezen oer de hoarizon sjogge. 
Waddensummer is bygelyks in festival 
foar it hiele Waad, ynklusyf Dútslân en 
Denemarken. Wy rekkenje op in soad 
ynternasjonale besikers. En ien fan de 
doelen is dat besikers fan Lwd2018 de 
provinsje útgeane mei it idee ‘hjir wol ik 
ek wol wenje en wurkje’.”

rudi wester 
artistyk direkteur a.i. en ynternasjonaal 
adviseur Lwd2018 

ynterview
Yn 2018 presintearret de Waadregio him  
as oantreklik wen- en wurkgebiet

Verschillende activiteiten brengen de 
bijzondere schoonheid van het Wadden-
gebied in 2018 onder de aandacht van de 
Friese bevolking en van bezoekers. We-
tenschappers werken ondertussen hard 
aan het ontwikkelen van kennis over dit 
Werelderfgoed. De ambitie is dat het sa-
menspel van ecologie, economie, cultuur 
en klimaat in het Nederlandse, Duitse en 
Deense Waddengebied in 2020 wereld-

wijd het beste in kaart is gebracht. Die 
kennis draagt bij aan de bescherming van 
dit unieke gebied. Op twee historische 
schepen die over de Waddenzee varen, 
ontwikkelen wetenschappers, studenten 
en kunstenaars in bijzondere masterclas-
ses nieuwe ideeën over duurzaamheid, 
watermanagement, blauwe energie en 
creatief ondernemerschap in de regio.

interview

In 2018 presenteert de Waddenregio zich  
als aantrekkelijk woon- en werkgebied
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De Reis
Lwd2018 is in avontoer foar alle Friezen. In ekspedysje yn eigen provinsje 
om te ûntdekken wat der yn Fryslân mei ferbylding en kreativiteit 
mooglik is. De Reis is in trektocht fan projekten dy’t sjen litte wêr’t dat 
ta liede kin. De Reis is it earste ûnderdiel fan Lwd2018, dat de krêft fan 
de Fryske doarpen sichtber makket. En de einbestemming? In Fryslân 
dat libbet en wêr’t minsken graach wenje, jong en âld.  

Yn 2011 die De Reis al alve doarpen oan. Hast seishûndert meiwurkers 
berikten tegearre 18.000 besikers. In koarte ympresje fan de earste 
etappe. 

De Reis
Lwd2018 is een avontuur voor alle Friezen. Een expeditie in eigen 
provincie om te ontdekken wat er in Fryslân met verbeelding en 
creativiteit mogelijk is. De Reis is een trektocht van projecten die 
laten zien waartoe dat kan leiden. De Reis is het eerste onderdeel van 
Lwd2018, dat de kracht van de Friese dorpen zichtbaar maakt. En de 
eindbestemming? Een Fryslân dat leeft en waar mensen graag wonen, 
jong en oud. 

In 2011 deed De Reis al elf dorpen aan. Bijna zeshonderd medewerkers 
bereikten samen 18.000 bezoekers. Een korte impressie van de eerste 
etappe.

Ritsumasyl
De plattegrond van het buurtschap 
Ritsumasyl bij Leeuwarden doet sterk 
denken aan een schotse ruit. In Schotland 
heeft elke familie zijn eigen ruit. Alle 
kleuren hebben een betekenis. Samen 
vormen ze een patroon. Met dat idee heb-
ben de bewoners van Ritsumasyl in hun 
Reisproject gespeeld. Rode draad was 
de vraag hoe het buurtschap op de kaart 
gezet kon worden om te voorkomen dat 
het wordt verdrukt door ontwikkelingen 
als De  Haak om Leeuwarden. 

“Het weidse groen van ons prachtige land,  
met in het midden de waterwegen.  
Daarboven het noorderlicht boven 

Het Bildt, met name in de zomer geweldig 
wonderschoon. Zo zie ik Ritsumasyl  

en zo wil ik het mij blijven herinneren.” 
annette de boer

Onder begeleiding van het kunstenaars-
duo Gerard Groenewoud en Tilly Buij 
maakten de bewoners hun persoonlijke 
ruit, waarin ze hun verwevenheid met het 
buurtschap kleur en vorm gaven. De rui-
ten werden als de Ritsumasylster Ruten 
Rûte onthuld door de burgemeesters van 
Leeuwarden en Menaldumadiel en als an-
sichtkaart verstuurd naar andere steden 
en dorpen in Nederland en Duitsland die 
aan een ‘zijl’ zijn ontstaan. Wie een kaart 
ontvangt, wordt gevraagd een reactie te 
plaatsen op de website van 2018, om te be-
vestigen dat Ritsumasyl op de kaart staat.

“ Hoe voelt dat, om in een buurtschap te 
wonen dat niet op de kaart en niet in het 
telefoonboek staat? Dat wilde ik uitzoe-
ken. Daarom heb ik contact gezocht met 
de buurtvereniging. Die was enthou-
siast. In een documentaire heb ik de 
bewoners die vraag heb voorgelegd: hoe 
is het om hier te leven en hoe overleef 
je? De film is uitgezonden door Omrop 
Fryslân.”  
 
Veel deelnemers vertelden mij achteraf 
dat ze verrast waren door de antwoorden 
van hun buurtgenoten. ‘Nooit geweten 
dat hij er zo over dacht.’ Zij hebben elkaar 

door de documentaire beter leren kennen. 
Dat gaf een gevoel van verbinding. 
 
Wat ik ook mooi vind om te zien is dat 
voorbijgangers in Ritsumasyl heel vaak 
even stilstaan bij het bord met uitleg 
over de Ritsumasylster ruiten bij de 
woningen en dat ze dan de korte kunst-
route lopen. Dat was de bedoeling. Dat 
mensen het buurtschap niet meer onge-
merkt passeren, maar er even aandacht 
aan geven.”

wouter daane  
artistiek leider

interview:

 Bewoners gaven aan dat de onderlinge verbinding  
in het buurtschap is toegenomen

Ritsumasyl
De plattegrûn fan it buorskip Ritsumasyl 
by Ljouwert docht sterk tinken oan in 
Skotske rút. Yn Skotlân hat elke famylje 
har eigen rút. Alle kleuren hawwe in bet-
sjutting.Tegearre foarmje se in patroan. 
Mei dat idee hawwe de bewenners fan 
Ritsumasyl yn harren Reisprojekt spile. 
Reade tried wie de fraach hoe’t it buor-
skip op de kaart set wurde koe om foar 
te kommen dat it fuortdrukt wurdt troch 
ûntjouwingen as De Haak om Ljouwert. 

“It wide grien fan ús prachtich lân,  
mei yn it midden de wetterwegen. 
Dêrboppe it noarderljocht boppe  
It Bilt, mei nammen simmerdeis 

geweldich bjusterbaarlik.  
Sa sjoch ik Ritsumasyl en sa wol ik  

dat it my heugen bliuwt.” 
annette de boer

Under begelieding fan it keunstners-
duo Gerard Groenewoud en Tilly Buij 
makken de bewenners har persoanlike 
rút, wêryn’t se har ferwevenheid mei it 
buorskip kleur en foarm joegen. De ruten 
waarden as de Ritsumasylster Ruten 
Rûte ûnthuld troch de boargemasters 
fan Ljouwert en Menameradiel en as 

ansichtkaart ferstjoerd nei oare stêden 
en doarpen yn Nederlân en Dútslân dy’t 
oan in ‘syl’ ûntstien binne. Wa’t in kaart 
krijt, wurdt frege in reaksje te pleatsen 
op de website fan 2018, om te befêstig-
jen dat Ritsumasyl op de kaart stiet. 

ynterview:
 Bewenners joegen oan dat de ferbining oer en wer  
yn it buorskip tanaam is

“ Hoe fielt dat, om yn in buorskip te 
wenjen dat net op de kaart en net yn it 
telefoanboek stiet? Dat woe ik útsykje. 
Dêrom ha ik kontakt socht mei de buert-
feriening. Dy wie entûsjast. Yn in doku-
mintêre ha ik de bewenners dy fraach 
foarlein: hoe is it om hjir te wenjen en 
hoe oerlibje je? De film is útstjoerd troch 
Omrop Fryslân. 
 
In protte dielnimmers fertelden my 
achterôf dat se ferrast wiene troch de 
antwurden fan har buertgenoaten.  
‘Nea witten dat dy der sa oer tocht.’  
Sy hawwe inoar troch de dokumintêre 

better kennen leard. Dat joech in gefoel 
fan ferbining. 
 
Wat ik ek moai fyn om te sjen is dat 
foarbygongers yn Ritsumasyl hiel faak 
even stilsteane by it boerd mei de útlis 
oer de Ritsumasylster ruten by de wen-
ningen en dat se dan de koarte keunst-
rûte rinne. Dat wie de bedoeling. Dat 
minsken it buorskip net mear sûnder it 
te fernimmen passearje, mar der even 
oandacht oan jouwe.” 

wouter daane 
artistyk lieder
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Dodopaad yn HaskerdikenDodopad in Haskerdijken

“ Aanvankelijk had het tweelingdorp 
Haskerdijken/Nieuwebrug iets lethar-
gisch. Er was veel wantrouwen en 
negativiteit door een verloren strijd 
om een gemeentelijke herindeling. Dat 
wantrouwen was er ook tegenover de 
Stichting Kensoor. 
 
Wij hebben goed geluisterd naar wat 
er leefde. Vervolgens zijn we met een 
concreet plan gekomen, waarbij bewo-
ners eenvoudig konden aanhaken. Dat 
werkte. Mensen zagen ‘hier gebeurt echt 
iets’. De jongens van Kensoor, die bij de 
aanleg van het pad in hartje winter soms 
tot hun middel in het water stonden, 
werden de helden van het dorp. Het 
gevoel groeide: als we de handen inéén 
slaan, dan kunnen we heel veel. 
 

Het is een fantastisch pad geworden.  
Dit project is een mooi voorbeeld van 
hoe creativiteit ervoor zorgt dat je 
iets eenvoudigs als een pad boven het 
gewone uit kunt tillen en veel meer kunt 
laten zijn. Een verhaal waar mensen 
trots op zijn.”

pieter stellingwerf  
van BUOG (Bedenkers en Uitvoerders 
van Ongewone Gebeurtenissen),  
samen met collega Kees Botman 
als artistiek begeleiders bij de 
totstandkoming van het Dodopad

De inwoners van Haskerdijken, in-
geklemd tussen het Hearrenfeanster 
Kanaal, de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle 
en de A28, konden in hun langgerekte 
dorp geen ommetje maken. Bij de aanleg 
van de snelweg is een klein bos geplaatst 
tussen dorp en weg. Maar dit was zo dras-
sig dat het onbegaanbaar was. Het idee 
ontstond om een wandelpad in het bos 
aan te leggen. Dat was het begin van een 
dynamisch proces, waarin uiteindelijk 
heel veel samenkwam. 

“We hebben veel positieve reacties gekregen. 
Niet alleen van de jongens, maar ook vanuit 
de gemeenschap. Zelfs van buiten de dorpen 

reageren mensen op dit samenwerkingsproject. 
Het wordt gezien en gewaardeerd.” 

martin roosnek  
eigenaar en ondersteuner van Kensoor

In de twaalfde eeuw woonde in Haske 
een kluizenaar, Dodo van Haske, bekend 
vanwege zijn strijd tegen eerwraak en 
zijn wonderbaarlijke genezingen. Dodo 
stierf toen het dak van zijn kluis instortte 
en hij bedolven raakte onder het puin. Op 
die plek werd later een klooster gebouwd. 
Toen dit afbrandde, werd het vervangen 
door een kapel, die kunstenaar Tineke 
Fischer nu als atelier en concertruimte 
gebruikt. 

Vier cirkels in het bos vormen met de 
paden via Google Earth bekeken het 
woord dodo. Veertig vrijwilligers uit het 
dorp hielden zich bezig met de aanleg. 
Het zware grondwerk werd gedaan door 
jongens van de Stichting Kensoor. Deze 
stichting biedt jongeren met een verstan-
delijke beperking een woon- en werkplek. 

“Ik heb boompjes geplant, de bovenkant van 
de muur gemetseld en geholpen met  

het straten van de cirkel. Verder heb ik met de 
hele groep brug jes gebouwd. Dat was  

heel leuk. Ik vind het een hele eer dat wij er 
heel hard aan meegeholpen hebben.”

peter 
bewoner en medewerker van Kensoor

Tineke Fischer maakte een groot moza-
iek in de laatste cirkel, met een wegwij-
zer naar de Haskerdijken, de kapel en 
Santiago de Compostella, omdat het pad 
is opgenomen in de pelgrimsroute naar 
Spanje. In de wensmuur van oude kloos-
termoppen kunnen pelgrims een bood-
schap achterlaten. Ook voor het dorp is 
het een plek van rust en bezinning.

interview

 De gezamenlijke energie die vrij kwam,  
heeft een kentering gebracht

De ynwenners fan Haskerdiken, ynklam-
me tusken it Hearrenfeanster Kanaal, it 
spoar Ljouwert – Swolle en de A28, koene 
yn har langrekte doarp net in slachje 
rûnom kuierje. By de oanlis fan de sneldyk 
is in lyts bosk tusken doarp en dyk plante. 
Mar dit wie sa drekkich dat it net te berin-
nen wie. It idee ûntstie om in kuierpaad 
yn it bosk oan te lizzen. Dat wie it begjin 
fan in dynamysk proses, wêryn’t op it lêst 
hiel wat gearkaam. 

“Wy hawwe in soad positive reaksjes 
krigen. Net allinnich fan de jonges,  

mar ek fanút de mienskip. Sels fan bûten 
de doarpen reagearren minsken  

op dit gearwurkingsprojekt.  
It wurdt sjoen en wurdearre.”

martin roosnek  
eigner en stiper fan Kensoor 

Yn de tolfde ieu wenne yn Haske in klu-
zener, Dodo fan Haske, bekend fanwege 
syn striid tsjin earwraak en syn wûnder-
baarlike genêzingen. Dodo stoar doe’t it 
dak fan syn klûs ynstoartte en hy ûnder it 
pún telâne kaam. Op dat plak waard let-
ter in kleaster boud. Doe’t dat ôfbaarnde, 
waard it ferfongen troch in kapel, dy’t 
keunstner Tineke Fischer no as atelier en 
konsertromte brûkt. 

Fjouwer sirkels yn it bosk foarmje mei de 
paden fia Google Earth besjoen it wurd 
dodo. Fjirtich frijwilligers út it doarp hâld-
en har dwaande mei de oanlis. It swiere 
grûnwurk waard dien troch jonges fan de 
Stichting Kensoor. Dizze stichting biedt 
jongeren mei in ferstanlike beheining in 
wen- en wurkplak. 

“Ik ha beamkes plante, de boppekante 
fan de muorre mitsele en holpen mei  

it strjitmeitsjen fan de sirkel.  
Fierder ha ik mei de hiele groep brechjes 

boud. Dat wie hiel aardich. Ik fyn  
it in hiele ear dat wy der  

hiel hurd oan meiholpen hawwe.”
peter 

bewenner en meiwurker fan Kensoor

Tineke Fischer makke in grut mozayk yn 
de lêste sirkel, mei in paadwizer nei de 
Haskerdiken, de kapel en Santiago de 
Compostella, om’t it paad opnaam is yn 
de pilgrimsrûte nei Spanje. Yn de winsk-
muorre fan âlde kleastermoppen kinne 
pilgrims in boadskip achterlitte. Ek foar it 
doarp is it in plak fan rêst en besinning. 

ynterview
 De mienskiplike enerzjy dy’t frijkaam,  
hat in ommeswaai brocht 

“ Ynearsten wie it twillingdoarp 
Haskerdiken/Nijebrêge wat letargysk. 
Der wie in protte misbetrouwen en 
negativiteit troch in ferlerne striid om in 
gemeentlike weryndieling. Dat misbe-
trouwen wie der ek tsjinoer de Stichting 
Kensoor. 
 
Wy hawwe goed harke nei wat der 
libbe. Dêrnei binne wy mei in konkreet 
plan kaam, wêrby’t bewenners ien-
fâldich oanheakje koene. Dat wurke. 
Minsken seagen ‘hjir bart echt wat’.  
De jonges fan Kensoor, dy’t by de oanlis 
fan it paad hertsje winter bytiden ta  
har mul yn it wetter stiene, waarden  
de helden fan it doarp. It gefoel groeide:  
as wy de hannen yn inoar slane, dan 
kinne wy hiel wat. 

 
It is in fantastysk paad wurden. Dit 
projekt is in moai foarbyld fan hoe’t 
kreativiteit derfoar soarget dat je wat 
ienfâldichs as in paad boppe it gewoane 
úttille kinne en folle mear wêze litte 
kinne. In ferhaal wêr’t minsken grutsk  
op wêze kinne.”

pieter stellingwerf  
fan BUOG (Bedenkers en Uitvoerders  
van Ongewone Gebeurtenissen),  
tegearre mei kollega Kees Botman as 
artistyk begelieders by de ûntwikkeling 
fan it Dodopaad.
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Aldebiltsyl: Pypskoft en NachtreisOudebildtzijl: Pypskoft en Nachtreis

“ Het is geweldig dat je iets wat je met een 
klein groepje bedenkt, in zo korte tijd 
met ieders hulp kunt realiseren. Binnen 
een paar maanden. Echt super.   
 
De belangrijkste opbrengst is het gevoel 
van saamhorigheid dat in het dorp ont-
staat. Je werkt er samen naar toe en leert 
elkaar op een andere manier en beter 
kennen. Dat schept een band. 
 
Of de evenementen voor herhaling 
vatbaar zijn? Jazeker, Pypskoft hebben 
we ook dit jaar weer georganiseerd en 
was opnieuw een succes. Met muziek, 
poëzie, schilderkunst en bijvoorbeeld 
ook yoga. Jong en oud deden mee en hun 
ding. Geweldig. En aan een vervolg op 

de Nachtreis wordt ook gedacht. Maar 
dan natuurlijk wel in een andere vorm. 
Je moet niet in herhaling vervallen en de 
mensen opnieuw willen verrassen. 
 
Ik speel zelf ook gitaar en zing graag. 
Had dan ook graag meegedaan aan 
Pypskoft. Alleen kon ik dat niet maken 
voor mij gezin: de kroeg zat immers 
bomvol. Wel ben ik mee geweest met de 
Nachtreis, op de praam en beide dagen. 
Mooie belevenis.”

auke kooistra  
kroegbaas van Eetcafé Het Graauwe 
Paard in Ouwe Syl en enthousiast 
commissielid en deelnemer

reisschema     
De Reis heeft zijn koers iets bijgesteld en gaat zich de komende tijd meer richten op 
Leeuwarden en omgeving. Een aantal nieuwe bestemmingen is al in de maak:

 G Een project dat stad en platteland verbindt, waarin het dorp Nijlân en de wijk 
Nijlân een hoofdrol zullen spelen.    

 G Een project speciaal voor voetballers in Leeuwarden, jong en oud.
 G Een project dat aansluit op bij de watercampus in Leeuwarden, waarin een rol is 

weggelegd voor bewoners van de aangrenzende wijk, maar ook voor bezoekers 
van de campus, zoals bedrijven, scholieren, studenten en wetenschappers.

Wat De Reis ons brengt, blijft spannend. Heeft u een goed idee of heeft u zin om 
een mee te doen aan een van de bestaande projecten? Kijk op www.2018.nl voor 
meer informatie.

Het Pypskoft is een oud begrip in Ouwe 
Syl. Het was de pauze die de arbeiders 
gebruikten om op de Pyp rond het café 
een pijpje te roken. Tijdens De Reis krijgt 
het begrip een nieuwe betekenis: een 
cultuurfestival door en voor alle Biltkers 
en iedereen die verder mee wil doen. En 
dat waren ruim duizend mensen. 

“We waren al blij geweest met driehonderd 
bezoekers. Het werden er duizend. Heel erg 

leuk dus. De reacties waren ook erg goed. 
Zowel van de bezoekers als van de mensen  

die aan het festival hebben gewerkt.” 
tjerk kooistra, artistiek leider

Oudebildtzijl bruist van de cultuur: huis-
kamerexposities, tuinconcerten, toneel, 
film en geschiedenis. Zo’n honderd men-

sen, jong en oud, waren actief bij de voor-
bereiding en uitvoering van het festival 
betrokken. Zij waren net zo enthousiast 
als het onverwacht grote aantal bezoe-
kers. Plannen voor het volgende Pypskoft 
zijn dan ook al in de maak.

“Ik had geen verwachtingen,  
maar het was echt geweldig, mooi gedaan.” 
een deelnemer aan de nachtreis

Ook over een vervolg op de Nachtreis zijn 
al ideeën. De Nachtreis was een bijzonde-
re locatievoorstelling waarbij de bezoe-
kers een tocht aflegden. Beelden en gelui-
den, verhalen en muziek maakten het tot 
een mysterieuze ervaring. De nachtelijke 
duisternis van Het Bildt vormde een per-
fect decor voor dit avontuur.

interview

It pypskoft is in âld begryp yn Ouwe Syl. 
It wie it skoft dat de arbeiders brûkten 
om op de pyp rûn it kafee in pypke te 
smoken. By de Reis krijt it begryp in nije 
betsjutting: in kultuerfestival troch en 
foar alle Biltkers en elkenien dy’t fierder 
meidwaan wol. En dat wiene rom tûzen 
minsken. 

“Wy hiene al bliid west mei trijehûndert 
besikers. It waarden der tûzen. Hiel slim 

moai dus. De reaksjes wiene ek goed. 
Sawol fan de besiker as fan de minsken 

dy’t oan it festival wurke hawwe.” 
tsjerk kooistra, artistyk lieder

Aldebiltsyl tilt op fan de kultuer: hús-
keamereksposysjes, túnkonserten, 
toaniel, film en skiednis. Sa’n hûndert 

minsken, jong en âld, wiene aktyf by de 
foarberieding en útfiering fan it festival 
belutsen. Sy wiene like entûsjast as it ûn-
ferwacht grutte oantal besikers. Plannen 
foar it kommende Pypskoft binne dan ek 
al yn ’e maak. 

“Ik hie gjin ferwachtingen, mar it wie 
echt geweldich, moai dien.”

in dielnimmer oan de nachtreis

Ek oer in ferfolch op de Nachtreis binne 
al ideeën. De Nachtreis wie in bysûndere 
lokaasjefoarstelling wêrby’t de besikers  
in tocht ôfleinen. Bylden en gelûden, 
ferhalen en muzyk makken it ta in mys-
terieuske erfaring. It nachtlike tsjuster 
fan It Bilt foarme in perfekt dekor foar dit 
avontoer. 

ynterview
“ It is geweldich dat je eat wat je mei in 

lyts groepke betinke, yn sa’n koart skoft 
mei help fan elkenien realisearje kinne. 
Yn in pear moannen. Echt super. 
 
De belangrykste opbringst is it gefoel 
fan ienheid dat yn it doarp ûntstiet. 
Wurkest der mei-inoar nei ta en learst 
elkoar op in oare manier en better ken-
nen. Dat skept in bân.  
 
Oft de eveneminten it oerdwaan wur-
dich binne? Jawis, Pypskoft hawwe wy 
ek dit jier wer organisearre en wie wer in 
súkses. Mei muzyk, poëzy, skilderkeunst 
en bygelyks ek yoga. Jong en âld diene 
mei en har ding. Geweldich. En oan in 

ferfolch op de Nachtreis wurdt ek tocht. 
Mar dan fansels wol yn in oare foarm. 
Moast net yn werhelling ferfalle en 
moast de lju op ’e nij ferrasse wolle. 
 
Ik spylje sels ek gitaar en sjong graach. 
Hie dan ek graach meidien oan Pypskoft. 
Allinnich koe ik dat net meitsje foar 
myn húshâlding oer: de kroech siet om-
mers berstensfol. Wol ha’k meiwest op 
Nachtreis, op de pream en beide dagen. 
Moaie ûnderfining.”

auke kooistra
kroechbaas fan Ytkafee Het Graauwe 
Paard yn Ouwe Syl en entûsjast 
kommisjelid en dielnimmer 

reisskema
De Reis hat de koers wat ferlein en sil de kommende tiid mear rjochte wêze op 
Ljouwert en omkriten. In oantal nije bestimmingen is al yn ’e maak:

 G In projekt dat stêd en plattelân ferbynt, wêryn’t it doarp Nijlân en de wyk 
Nijlân in haadrol spylje sille. 

 G In projekt spesjaal foar fuotballers yn Ljouwert, jong en âld. 
 G In projekt dat oanslút op de wetterkampus yn Ljouwert, wêryn’t in rol fuort-

lein is foar bewenners fan de oangrinzjende wyk, mar ek foar besikers fan de 
kampus, lykas bedriuwen, skoalgeande jeugd, studinten en wittenskippers.

Wat de Reis ús bringt, bliuwt spannend. Hawwe jo in goed idee of hawwe jo sin 
om mei te dwaan oan ien fan de besteande projekten? Sjoch op www.2018.nl foar 
mear ynformaasje. 

“It moaie fan Ljouwert: de rêst,  
mar ek bysûndere festivals as Frozen Land  

en Explore the North. Ljouwerters moatte dy 
noardlike mentaliteit wol útdrage.  

Wês der grutsk op. 
anne (29), popmuzikant út Ljouwert
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jaap groen oer de merke fan hidaard  
tidens de slachtemarathon fan 2012: 
‘Wy laitsje ús noch altyd slop as wy deroan weromtinke.’

jaap groen over de merke van hidaard,  
tijdens de slachtemarathon 2012:

‘We schieten nog steeds in de lach als we eraan terugdenken’

Als de Slachtemarathon wordt gelopen 
doen veel dorpen langs de route iets 
bijzonders om ‘hun stuk’ van de dijk aan 
te kleden. Samen met Lieke Bruinzeel 
van Bruinzeel Keukentheater ging vorm-
gever Jaap Groen op verzoek van De Reis, 
Keunstwurk en de organisatie van de 
Slachtemarathon met de 125 inwoners van 
Hidaard aan de slag met hun bijdrage aan 
de wandeltocht. Jaap Groen kijkt er met 
veel plezier op terug. “Ik woon er vlak bij, 
dus ik kom regelmatig Hidaarders tegen. 
Dan hebben we het er nog altijd over.”

Jaap Groen kende Hidaard al als een 
actief dorp. De Reis bevestigde dat. Veel 
inwoners gingen in op de uitnodiging 
mee te denken over de invulling van het 
terrein. Inspiratie werd gevonden in het 

legendarische café De Kliuw, dat ooit op 
de locatie stond. De gevel van het café 
werd nagebouwd en op het ‘plein’ ervoor 
werd een merke gehouden; met ouder-
wetse spelletjes, veekeuring, sterkste 
man en een toilet met een toiletjuffrouw, 
die alle wandelaars aanmoedigde de kans 
op gebruik van het mooiste toilet van de 
Slachte niet onbenut te laten.

“We waren een beetje bezorgd of mensen 
zo vroeg op de route de tijd zouden willen 
nemen om de kermis te bezoeken. Maar 
dat bleek niet nodig. De meeste wande-
laars vonden het zo gezellig dat ze graag 
even bleven. Achteraf heb ik van deel-
nemers gehoord hoe verbaasd ze waren 
over wat zo’n klein dorp als Hidaard voor 
elkaar had weten te krijgen.”

As de Slachtemarathon rûn wurdt 
dogge in protte doarpen lâns de rûte 
wat spesjaals om ‘har ein’ fan ’e dyk oan 
te klaaien. Tegearre mei Lieke Bruinzeel 
fan Bruinzeel Keukentheater gie foarm-
jouwer Jaap Groen op fersyk fan De Reis, 
Keunstwurk en de organisaasje fan de 
Slachtemarathon mei de 125 ynwenners 
fan De Reis oan ’e slach mei harren by-
drage oan de tocht. Jaap Groen sjocht der 
mei in protte niget op werom. “Ik wenje 
der deun op, dat ik kom gauris Hidaarders 
tsjin. Dan hawwe wy it der noch altyd 
oer.”

Jaap Groen koe Hidaard al as in aktyf 
doarp. De Reis befêstige dat. In protte 
ynwenners giene yn op de útnoeging mei 
te tinken oer de ynfulling fan it terrein. 

Ynspiraasje waard fûn yn it legendaryske 
kafee De Kliuw, dat ea op dy lokaasje 
stie. De gevel fan it kafee waard neiboud 
en op it ‘plein’ derfoar waard in merke 
hâlden; mei âlderwetske spultjes, feekar, 
sterkste man en in toilet mei in toiletjuf-
fer dy’t alle rinders oanmoedige de kâns 
op gebrûk fan it moaiste toilet fan de 
Slachte net foarby gean te litten. 

“Wy sieten der wat oer yn oft minsken 
sa betiid op de rûte de tiid nimme wolle 
soene om by de merke oan te stekken. 
Mar dat wie net nedich. De measte rin-
ners fûnen it sa gesellich dat se graach 
even bleaune. Achterôf ha’k fan dielnim-
mers heard hoe’t se derfan opseachen 
wat sa’n lyts doarp as Hidaard foar inoar 
krigen hie.”

Beste lezer,
 
2018 lijkt nog ver weg. In vijf jaar tijd kan 
er van alles gebeuren. Gáát er ook van al-
les gebeuren. Volgend jaar wordt het jaar 
van de waarheid als bekend wordt wie 
de titel Culturele Hoofdstad van Europa 
2018 mag dragen. 

Eigenlijk is het geen vraag, want Leeu-
warden en Fryslân staan vooraan in de 
rij van kandidaten. Het is een droom die 
nu al enorm veel energie geeft, die grote 
dynamiek schept en onze ambities dui-
delijk maakt. Het bidbook, samengesteld 
door de Stichting Kulturele Haadstêd 
2018, geeft de richting, de urgentie en de 
thematiek van onze plannen aan. 

Het bidbook LWD2018 is op zich al een 
staaltje van Friese culturele samenwer-
king en gemeenschapszin. Het is tot 
stand gekomen na vele gesprekken met 
inwoners en ondernemers in Leeuwarden 
en Fryslân en het wordt door vele par-
tijen gesteund en uitgedragen: burgers 
en bedrijven, onderwijsinstellingen, 
maatschappelijke organisaties, overhe-
den,  artiesten, dichters en sporters. Veel 
van de ideeën, wensen, proefballonnetjes 
en soms luchtkastelen zijn uitgewerkt tot 
een zelfbewust, onderscheidend plan. 
Het bidbook, met alle projecten geeft 
een  beeld van waar LWD 2018 voor staat. 

In de komende vijf jaar zal dat beeld tot 
in detail worden uitgewerkt. 

De presentatie van het bidbook is een 
moment van trots. Het legt de basis 
voor de tweede selectieronde, komend 
voorjaar. En eind 2013 weten wij of wij het 
geworden zijn: dé Culturele Hoofdstad 
van Europa 2018. De strijd om die titel is 
al een event op zichzelf. Het is een unieke 
kans om ons als Friese provincie en 
hoofdstad met zelfvertrouwen in Europa 
te manifesteren. En ervaringen uit te 
wisselen met andere Europese steden 
en regio’s over modernisering van de 
maatschappij en economie, met verster-
king van onze fiere Friese geschiedenis, 
cultuur en mienskip.

Ik hoop dat u deze samenvatting met  
plezier gelezen heeft, enthousiasme 
werkt aanstekelijk! Wij gaan met 
Lwd2018 vol vertrouwen door naar de 
volgende ronde. Denk mee en doe mee  
op 2018.nl
 
Drs. Ferd. J.M. Crone,
burgemeester van Leeuwarden
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Deze krant is onderdeel van de kandidatuur van Leeuwarden als 

Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De krant geeft inzicht in 

het uiteindelijke bidbook dat op 31 oktober 2012 in Amsterdam wordt 

ingediend bij het SICA. Het SICA organiseert de competitie vanuit het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland. 

Dizze krante is ûnderdiel fan de kandidatuur fan Ljouwert as Kultu-
rele Haadstêd fan Europa yn 2018. De krante jout ynsjoch yn it útein-
like bidbook dat op 31 oktober 2012 yntsjinne wurde sil by it SICA yn 
Amsterdam. It SICA organisearret de kompetysje fanút it Ministearje 
fan Underwiis, Kultuur en Wittenskip yn Nederlân. 


