
Thematiek & Aanhaken
Ode aan het Friese Landschap



"In 2021 brengt Friesland een Ode aan haar 

Landschap. Dit jaar laten wij onze bezoekers 

zien hoe bijzonder ons landschap is en hoe je 

haar kunt beleven."



WAAROM EEN THEMAJAAR?

Ervaring leert dat een centraal thema dat provinciebreed gedragen wordt ondernemers, producten en 
cultureel aanbod met elkaar verbind. Dit hebben we gezien in het Culturele Hoofdstad jaar en in 2020 met 
het thema Leve het Water.

Een thema vormt een handige kapstok waaraan cultureel aanbod, activiteiten van ondernemers, en de 
aanwezige toeristische trekpleisters kunnen worden opgehangen. Hiermee kunnen we eenduidig naar 
buiten treden in onze activiteiten als promotor van onze provincie.

Voor het themajaar Ode aan het Friese Landschap hebben wij de samenwerking opgezocht met het NBTC 
(landelijk niveau), Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en de Provinsje Fryslân (provinciaal niveau) én de 
regiomarketingorganisaties (lokaal niveau). Gezamenlijk zetten wij onze schouders onder dit verbindende 
thema om Friesland in 2021 als toeristische bestemming onder de aandacht te brengen.



RATIONALE

Duinen en dijken, bossen en stranden, meren en moerassen. Nergens anders vind je zoveel 
verschillende landschappen per vierkante kilometer als in Friesland.

Het eigenzinnige karakter van de Friezen is zichtbaar in deze landschappen. In de terpen, 
weilanden, koninklijke tuinen, natuurlijke bossen en Nationaal Parken. Soms zetten ze 
het landschap naar hun hand, soms laten ze haar op haar beloop.

De schoonheid van haar landschap wordt door de Friezen gerespecteerd, maar zij zien ook de 
uitdagingen en grijpen de kansen die het landschap hen biedt. De dijken bijvoorbeeld. Gebouwd 
om de zee buiten te houden, doen ook dienst als achtergrond voor vermaarde landschapskunst. 
Meren en kanalen zijn onderdeel van Friese cultuursporten en tegelijkertijd een bron van 
voedsel en energie. De weilanden zijn niet alleen geschikt voor landbouw, maar ook voor de 
prachtigste bloemenstroken die de biodiversiteit in stand houden.

In 2021 brengt Friesland een Ode aan haar Landschap. Dit jaar laten wij onze bezoekers zien hoe 
bijzonder ons landschap is en hoe je haar kunt beleven.



Thematisch aanpak

Voor heel 2021 staan de activiteiten die Merk Fryslân ontplooid in het teken van het themajaar.
Binnen het jaarthema zijn subthema's gedefinieerd om het aanbod en de verschillende 
regio's/landschappen in onder te brengen.

• Arbeid & Adel - Cultuurhistorisch landschap (Verleden)
• Vriend & Vijand - Waterlandschap (Heden)
• Eb & Overvloed - Waddenlandschap (Heden)
• Donkerte & Verlichting - Nachtlandschap (Heden)
• Nu & Straks - Duurzaam landschap (Toekomst)

Op de volgende pagina's vind je een toelichting per subthema.



Cultuurhistorisch Landschap

Arbeid & Adel

Ons landschap is voor een groot deel beïnvloed door menselijk ingrijpen. Door onder andere 
turfwinning, landbouw en veeteelt heeft het landschap zich door de eeuwen heen gevormd tot 
wat het nu is. Tegelijkertijd bouwden de welgestelden prachtige Staten in steden en 
natuurgebieden.

Aanbod (voorbeeld)
Om te zien wat arbeiders betekent hebben voor ons landschap zijn bezoekjes aan 
turfwinningsgebieden, zoals de Rottige Meente, zeer aan te raden. Of denk eens aan de 
Turfroute. Hoe de welgestelden hun stempel op de provincie drukte is bijvoorbeeld te zien in 
Oranjewoud, waar je vlak bij elkaar Oranjestate, Oranjestein en Klein Jagtlust kunt bewonderen.



Waterlandschap

Vriend & Vijand

De Friezen hebben in het water een vriend én een vijand gevonden. Al eeuwen proberen we het 
buiten te houden en binnen te laten. We varen erop, fietsen erlangs en binden de schaatsen 
onder als het bevriest.

Aanbod (voorbeeld)
Op terpen in Friesland zijn dorpen en steden ontstaan omdat vroegere bewoners het uit angst 
voor het water hogerop zochten. De elf beroemde steden worden nog altijd door water aan 
elkaar verbonden. Vanuit deze verbinding zijn in 2018 in elk van deze steden fonteinen 
ontsprongen die het verhaal van de stad, de mensen en de omgeving vertellen. Verhalen 
geschreven door elf gerenommeerde internationale kunstenaars.



Waddenlandschap

Eb & Overvloed

Het grootste getijdengebied ter wereld vind je langs de Friese kust. Een uniek stuk natuur 
dat van grote invloed is op het leven van de Friezen en dat een ongekende hoeveelheid dieren 
huisvest. UNESCO heeft vanwege de unieke waarde van dit gebied de Waddenzee de 
officiële Werelderfgoedstatus gegeven.

Aanbod (voorbeeld)
De natuurlijke ontwikkeling van het gebied wordt zoveel mogelijk met rust gelaten, maar is door 
bezoekers op fantastische manieren te beleven. Met wadloopexcursies en vaartochten komt 
elke bezoeker in aanraking met de prachtige natuur en unieke vergezichten.



Nachtlandschap

Donkerte & Verlichting

Al liggend op je rug, kijkend naar de sterrenhemel voel je als mens dat je leeft. Dat je onderdeel 
uitmaakt van een groter geheel en dat jij daar ook een rol in speelt. Dat is wat landschap met je 
kan doen. Het kan je aan het denken zetten, het kan je laten genieten, het kan je weggrissen uit 
dagelijkse beslommeringen en je weer mens laten voelen. Donkerte brengt je Verlichting.

Aanbod (voorbeeld)
De mooiste sterrenhemel ervaar je in complete duisternis. Echte duisternis wordt steeds 
zeldzamer. In Friesland vind je de enige twee officiële Dark Sky Parken van Nederland, namelijk 
in Nationaal Park Lauwersmeer en op Terschelling. Dark Sky parken zijn natuurgebieden die door 
de International Dark Sky Association officieel zijn aangewezen vanwege de zeer beperkte of 
geheel ontbrekende lichtvervuiling. En omdat het hier zo donker is, zie je hier ontelbaar veel 
sterren.



Duurzaam Landschap

Nu & Straks

Het landschap om ons heen is prachtig. Maar hoe is dat over 10, 20 of 50 jaar? Welke kansen 
dienen zich aan en hoe gaan we om met de dreigingen die klimaatverandering met zich mee 
brengt? Welke effecten heeft dit op de biodiversiteit? Allemaal vragen waarop we in 2021 een 
antwoord hopen te vinden.

Aanbod (voorbeeld)
In het Ir. D.F. Woudagemaal vind je een expositie waarin bezoekers en scholieren worden 
betrokken bij de klimaatuitdagingen. De nieuwe beleving laat zien dat het niet vanzelfsprekend 
is om in een land onder zeeniveau te wonen, werken en recreëren.



Kalender Ode aan het Friese Landschap

Januari - Februari
Voorbereidingen

Maart - April
Voorjaarscampagne t.b.v. aanjagen voorjaar en zomer

Mei – Juni – Juli – Augustus
Doorlopende zichtbaarheid en activiteiten

Geen grote campagnepiek
Focus op sharing en informatievoorziening

September - Oktober
Najaarscampagne t.b.v. seizoensverlenging

November - December
Duidelijke zichtbaarheid, maar geen campagnepiek

Afronding



Hoe kan een onderneming/initiatief aanhaken bij dit campagnejaar?

De focus voor Merk Fryslân ligt op het niveau van inspireren van de potentiële toerist. Uiteindelijk zal de bezoeker 
het thema ook echt moeten kunnen ervaren. Dat houdt in dat al het 'aanbod' dat een link heeft met het thema of 
een van de subthema's heel erg welkom is om zichtbaar te zijn op Friesland.nl en in de diverse campagnemiddelen.

Dit aanbod kan breed geïnterpreteerd worden. Hieronder enkele voorbeelden:

• Excursie Landschapsfotografie (Hoofdthema)
• Nachtvaren in de Alde Feanen (Subthema Nachtlandschap)
• Overnachtingslocatie in de natuur / een natuurgebied (Hoofdthema / Nachtlandschap)
• Landschapskunst of kunst over landschappen (Hoofdthema of subthema)
• Cultuurprojecten in of over het landschap, zoals o.a. Wadopera Peter Grimes (Subthema Waddenlandschap)
• Biologisch diner van lokale producten, met een duidelijk verhaal (Subthema Duurzaam Landschap)

Aanbod dat een duidelijke link heeft met het thema kan aangemeld worden bij de lokale regiomarketeer/-aanjager. 
Hij/zij zal dit doorspelen naar Merk Fryslân. Regio-overstijgende initiatieven kunnen rechtstreeks bij Merk Fryslân 
aangemeld worden.


