
Ontwerpend en beleidsmakend Nederland heeft de mond vol van “ruimtelijke kwaliteit”, maar waar gaat dat nu precies over? 
Het “aanpakken van verrommeling” staat hoog op de agenda, maar wat zegt dat over de manier waarop we naar onze omgeving, ons land-
schap kijken? Gaat het om onverschilligheid of onwetendheid? Hoe waarborg en ontwikkel je ruimtelijke kwaliteit naar de toekomst toe?
 
Op 15 september a.s. proberen we op bovenstaande vragen gezamenlijk de antwoorden te formuleren. De Dag van de ruimtelijke kwaliteit is 
er voor iedereen die het begrip ruimtelijke kwaliteit in Fryslân een warm hart toedraagt en mee wil denken over het Fryslân van de toekomst. 
Met behulp van discussies, ontmoetingen, korte excursies, stellingen, workshops en presentaties belichten wij deze dag de vele aspecten 
van ruimtelijke kwaliteit. En dat doen we graag samen met u! Want voor het Fryslân van de toekomst zijn we nu samen aan zet.
 
Graag zien we u op woensdag 15 september in de notaristuin van Jorwert!
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Woensdag 26 september 2012

26 september a.s. proberen we op bovenstaande vragen gezamenlijk de antwoorden 
te formuleren. De Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit is er voor iedereen die het begrip 
ruimtelijke kwaliteit in Fryslân een warm hart toedraagt en mee wil denken over 
het Fryslân van de toekomst. Met behulp van discussies, ontmoetingen, stellingen, 
belevingen, workshops en presentaties belichten wij deze dag de vele aspecten van 
ruimtelijke kwaliteit. En dat doen we graag samen met u! Samen blijven we kijken 
naar het landschap van Fryslân, nu en in de toekomst.
 
Graag zien we u op woensdag 26 september bij de Pollepleats in Westhem!

Atelier Fryslân organiseert voor de tweede keer de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit. 
Dit keer in en om het Friese dorp Westhem, aan de rand van het Friese merengebied. 
Het thema van de dag is ‘blijven kijken’. Na vier jaar gevraagd en ongevraagd advise-
ren maakt Atelier Fryslân de balans op; hoe kunnen we samen leren, en blijven, kijken 
naar de kwaliteit van het Friese landschap?



AAnmelden  
U kunt zich aanmelden op www.atelierfryslanblijvenkijken.nl
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden. Er is ruimte voor 
maximaal 150 personen, een spoedige aanmelding is gewenst.

Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met 
Congres Bureau Friesland op telefoonnummer 058-2502021.
Een week voor de Dag van de ruimtelijke kwaliteit ontvangt u een 
bevestiging met aanvullende informatie.

locAtie  
Een bijzondere dag verdient een bijzondere locatie:  
De Pollepleats, De Kat 20, 8616 LB Westhem

PArkeren  
Bij de Pollepleats is een ruime parkeerplaats aanwezig.

oPenbAAr vervoer 
Vanaf treinstation IJlst wordt er vervoer geregeld naar de Pollepleats. 
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid geeft u dit dan aan op 
de inschrijfsite.

www.atelierfryslanblijvenkijken.nl

U kunt deze middag een keuze maken uit één van de volgende belevingen:
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de kleine 
ZAndmotor
Erik van Slobbe, Ecoshape

Op pad naar ‘de kleine 
zandmotor’ voor de kust van 
De Workumerbuitenwaard. 
We gaan het gebied bezoeken 
samen met een beheerder 
van It Fryske Gea en Erik van 
Slobbe van Ecoshape (zij 
begeleiden het project). Hoe 
pakken ze het aan en en wat 
zijn de resultaten tot nu toe?
Kernwoorden: natuurlijke kustver-

dediging/ biobouwers/ klimaat-

verandering

de wAtersPortkern 
uitgelicht
Ank Bleeker en Anneke Nauta, 
landschapsarchitecten

Binnen het Friese Merenproject 
is de ruimtelijke kwaliteit van 
watersportkernen een hoofd-
thema. In het advies voor Heeg 
zijn ruimtelijke bouwstenen 
ontwikkeld voor een zorgvul-
diger omgang met watersport-
kernen in zijn totaliteit. 
Werken de bouwstenen? 
Wat is er in Heeg mee gedaan? 
Busrit heen en terug, 
rondvaart in Heeg.
Kernwoorden: Friese Merenproject/ 

watersportkernen

nooitgedAcht….
mooi erfgoed
Egbert Hoogenberk, Bureau 
voor Harmonische Architectuur

De voormalige schaats-
fabriek Nooitgedacht in 
IJlst, wat is er mee gedaan? 
De betrokken architect 
geeft uitleg over de huidige 
woningen. We gaan het 
centrum van IJlst bekijken en 
er wordt een lezing gegeven.
Kernwoorden: herbestemming/ 

transformatie/ industrieel erfgoed

klein duimPje en 
de reus
Mario Grims, dorpsbelang 
Folsgare, Friese Milieufederatie

Een klein dorp onder 
stedelijke invloedssfeer.
Het sprookje van Folsgare. 
Door het gebied wandelen, 
vanuit Sneek en vanuit 
Folsgare. Hoe beleef je van 
beide kanten het gebied? 
Dorpsbelang geeft haar visie 
op het gebied. Gezamenlijk 
kijken naar een gebied in de 
wachtstand.
Kernwoorden: belang dorp en stad/ 

tussentijd

bedrijventerreinen, 
hoe nu verder?
Sandra van Assen en Bertus 
de Jong, provincie Fryslân 

Wat is de ruimtelijke kwaliteit 
van bedrijventerreinen in 
Fryslân, nu en in de toekomst? 
Aan de hand van het huidige 
beleid, regionalisering en 
specifieke profilering, worden 
de huidige terreinen en 
voorraad tegen het licht 
gehouden. Aandacht voor 
tijdelijkheid en het innovatief 
duurzaam werklandschap in 
Oosterwolde.
Kernwoorden: tijdelijkheid/profilering

belevingen

over het belAng vAn 
weidelAndschAPPen 
Tsjêbbe Hettinga en 
Klaas Sietse Spoelstra

Het weidelandschap in Fryslân 
is een belangrijk, en uniek, 
onderdeel van het door boeren 
gevormde cultuurlandschap. 
Die kwaliteit uit zich niet 
alleen in landschap maar ook 
in de eigenheid van de cultuur 
(o.a. poëzie) en vermaarde
biodiversiteit (o.a. weide-
vogels). Het boerenbedrijf is 
sterk gemondialiseerd en het 
landschap raakt daardoor een 
deel van die bijzondere
kwaliteit kwijt. Als het land-
schap verschraalt, verschraalt 
dan ook de cultuur? 
En is dat erg?
Kernwoorden: weidevogels/ Friese 

cultuur/ toekomstvisie

programma
woensDag 
26 september 
2012
09.30 – 10.00
Aankomst gasten op Pollepleats
Registratie en ontvangst met koffie/ thee 

10.00 – 10.10 
Wandeling naar de tent

10.10 – 10.15
Opening door Nynke Laverman

10.15 – 12.00
Plenaire sessie met de volgende sprekers
10.15 Interview met atelierleider Peter de Ruyter  
 en gedeputeerde Hans Konst, terugkijken 
 en vooruitkijken
10.45 Lezing van Tom Bade, over de waarde 
 van het landschap

11.15-11.40  Pauze

11.40 ‘Tafelsessie’ met verschillende personen 
 die advies van Atelier Fryslân hebben  
 ingewonnen of hebben gekregen. 
 Interview aan de hand van filmpjes over  
 projecten en de betreffende personen

12.30 – 13.30

Lunch en netwerkmoment 

13.30 – 15.30 uur
Belevingstochten op diverse locaties rondom 

Westhem, inclusief break

15.30 – 16.00 uur
Plenaire sessie met de onthulling en uitreiking 
van 1000 x Mooi Fryslân aan diverse personen, 
waaronder voorzitter van de atelierraad 

John Jorritsma 

16.00 – 17.00 uur

Afsluitende borrel 

Dagvoorzitter: Jaap Jepma


