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Landschapstriënnale 2023 officieel van start 

Op 29 september jl. is de Landschapstriënnale 2023 - Dynamische Waddendelta officieel van start 

gegaan. De bijzondere waddenkust van Groningen, Friesland en Noord-Holland krijgt in deze editie de 

hoofdrol. Het programma wordt ontwikkeld vanuit drie programmalijnen. In de programmalijn PODIUM, 

gericht op het publiek, wordt op de bezienswaardigheden en de iconen in het gebied aangesloten.  

Het PLATFORM, bedoeld voor bewoners en ondernemers, met een speciale rol voor jongeren, is opgezet 

om de samenwerking in het gebied te versterken. Voor overheden en professionals in het ruimtelijke 

domein is er de programmalijn PANORAMA waarin met elkaar een toekomstperspectief voor 2100 wordt 

geschetst. 



  

 

Voor de publieksmanifestatie van eind april tot half oktober wordt in samenwerking met VISIT WADDEN 

een reisdagboek door de negen bijzondere regio’s van de Waddendelta samengesteld. 

 

In september 2023 hebben de activiteiten in de drie programmalijnen betrekking op de dijkversterking van 

de Waddenzeedijk in een Natura2000 gebied, de Waddenlandbouw met de bijzondere 

Waddengastronomie en de Waddendorpen. In de Waddendorpen worden de kerken opengesteld als 

ontmoetingsplaats tijdens [L]2023.  

 

Els van der Laan-Meijer geeft leiding aan de organisatie van Landschapstriënnale 2023.  

Alles over [L]2023 

 

https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=0c80a02a16&e=657dc55106


 

 

Video Landschapstriënnale 2023 - Dynamische Waddendelta  

 

 

Nieuwe gezichten bij de Landschapstriënnale 

Het afgelopen jaar is de samenstelling van het bestuur en de organisatie van de landelijke Stichting 

Landschapstriënnale enigszins gewijzigd.  

• Jandirk Hoekstra is aangetreden als voorzitter van het bestuur, Hanna Prinssen als lid 

van het bestuur 

• Nancy Arkema is dit najaar begonnen als agent 

• Jannemieke van Dieren en Anna Zwezerijnen zullen vanaf heden de 

communicatie gezamenlijk oppakken 

We hebben een tweetal bestuursleden uitgezwaaid. Wij danken Eric Luiten en Wim de 

Haas hartelijk voor hun waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de Landschapstriënnale 

de afgelopen jaren. 

 

Op de hoogte blijven over de komende editie? 

Via deze nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van de activiteiten van deze editie. Heb je 

specifieke vragen of wil je in contact komen met iemand van de organisatie van de Landschapstriënnale, 

neem dan contact met ons op via info@landschapstriennale.com. 
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De Landschapstriënnale is een manifestatie gericht op het verleden, heden en toekomst van het 

Nederlandse landschap. De triënnale is elke drie jaar te gast in een andere regio waarbij de focus wordt 

gelegd op de opgaven, ontwikkeling en thema's in dat gebied.  

 

In het bestuur van [L] zijn vertegenwoordigd: 

de Nederlandse Vereniging van Tuin en Landschapsarchitecten (NVTL), 

de Nederlandse Vereniging van Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP), 

NL Ingenieurs. 

 

Mede-initiatiefnemers zijn: 

College van Rijksadviseurs (CRa) 

Staatsbosbeheer (SBB) 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).  

 

www.landschapstriennale.com 
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