
Dit voorjaar ben ik met initiatiefnemers van King 
of the Meadows op expeditie geweest. Op een hooi-
wagen reden we door een prachtig bloem- en 
kruidenrijk boerenland. Met volop leven in, op 
en boven de grond. Een land waar de boer met 
voldoening werkt en een goede boterham verdient. 
Die ervaring heeft me wakker geschud. Want wie 
verder kijkt, ziet dat zulke landerijen schaars zijn 
geworden. Met desastreuze gevolgen voor de bio-
diversiteit: geen bloemen, kruiden, insecten en geen 
weidevogels. Geen kleuren, geuren en geluiden. 
Geen inspiratie. Wat kunnen we doen om het unieke 
cultuurlandschap, vol leven, te behouden? King of the 
Meadows zoekt naar antwoorden. Naar innovaties. 
Naar oplossingen. Met alle partijen die daar invloed 
op hebben. 

King of the Meadows heeft mij de ogen geopend. 
Voor de verschillende initiatieven die zich richten op 

Leeuwarden-Fryslân is in 2018 namens ons land 
Culturele Hoofdstad van Europa. De verbinding 
tussen cultuur en natuur is een belangrijk onderdeel 
in het programma van het culturele jaar. Net als de 
relatie tussen stad en platteland. King of the Meadows 
weet deze internationaal aansprekende thema’s als 
geen ander te verbinden. 

King of the Meadows is een breed gedragen burger-
initiatief dat zich sterk maakt voor het unieke weide-
landschap dat Fryslân zo typeert. Het landschap dat 
sinds jaar en dag inspiratiebron is voor beeld, taal, 
muziek en kunst. Een landschap ook dat een belang-
rijk aandeel heeft in onze cultuur en identiteit. Dit van 
oudsher boerenlandschap, deze cultuurdrager, willen 
we in al zijn verscheidenheid behouden voor 
de toekomst. Maar wie naar de belangrijkste graad-
meter kijkt, de biodiversiteit, ziet dat die toekomst in 
gevaar is. 

Ferd Crone, Burgemeester gemeente Leeuwarden

Een programma dat alles in zich heeft om de ogen van het brede 
publiek te openen

Voorwoord





wakker schudt en voedt door toegankelijke events 
en innovatieve projecten die samen de biodiversiteit 
stimuleren. Zowel in stedelijk, landelijk als waterrijk 
gebied. Steeds weer zijn feiten het fundament, cultuur 
de inspiratiebron en innovatie het resultaat. 

Leeuwarden-Fryslân 2018 is pas compleet met 
Celebrating Diversity. 

biodiversiteit is Celebrating Diversity ontwikkeld. 
Een overkoepelend programma dat alles in zich heeft 
om ook de ogen van een breed publiek te openen. 

In al zijn verscheidenheid levert Celebrating Diversity 
een substantiële bijdrage aan het bijzondere jaar 2018, 
maar bovenal aan de biodiversiteit. Een betekenisvol 
programma dat elke stap naar een biodiverse wereld 
viert. Maar ook een programma dat je bewustmaakt, 

Ik beveel u dit programma van harte aan. 
Ferd Crone



  Klaas Sietse Spoelstra 
directeur Nij Sicht en medeoprichter Kening fan ‘e Greide / King of the Meadows

‘Mijn hart ligt op het platteland. Myn gefoel sit yn ‘e 
Fryske taal. Het landschap wordt gezien als één van 
onze Friese identiteitsdragers. Voor mij is dat niet 
anders. Dat landschap gaat over wie ik ben. En ik voel 
dat we het verwaarlozen. Celebrating Diversity gaat 
over het vieren van dat wat ogenschijnlijk onbelangrijk 
is, het kwetsbare. Het oplossen van een knoop in 
de buik van wie we zijn. Over beter leren kijken met 
het besef dat de grutto een spiegel is voor onszelf.’



Biodiversiteit is een groot goed. In veel landen staat de 
soortenrijkdom onder druk en is daardoor een actueel 
Europees thema met toenemende urgentie. Nederland 
staat met Malta onderaan de Europese lijstjes van 
biodiversiteit. In honderd jaar zijn we ruim 85% van 
onze biodiversiteit kwijtgeraakt. 

Maar beperkt het gevolg van dat verlies zich alleen tot 
ecologische verschraling? Of heeft het ook effect op 
de culturele identiteit van bewoners? Er zijn voldoen-
de aanwijzingen die het verband aantonen tussen 
natuurlijke verscheidenheid en culturele diversiteit, 
uitgedrukt in taal bijvoorbeeld. Want wie dicht er nog 
over de grutto, pinksterbloem of vlinder als ze er niet 
meer zijn?

In 2012 is King of the Meadows (Kening fan ’e Greide) 
als burgerinitiatief begonnen vragen te stellen over 
het belang van dat rijke landschap. Van onderop en 
onafhankelijk georganiseerd met de grutto als 
symbool. Wat is het ons waard? Wat willen en kunnen 
we doen om die rijkdom te behouden?
King of the Meadows heeft zich ontwikkeld tot een 
breed vernieuwingsinitiatief dat op diverse sporen 
de discussie aanwakkert. Daarbij staat kennis 
centraal en geeft cultuur kleur en inspiratie. Via beide 

Celebrating Diversity

aspecten stimuleren we innovaties die bijdragen 
aan oplossingen. Die vernieuwingen zijn de vruchten 
van het initiatief. 
De grutto is Nederlands nationale vogel en de koning 
der weidevogels. Een vogel die het moeilijk heeft met 
zijn broedgebied in Nederland. Al decennia wordt 
de populatie kleiner en kleiner. Er is te weinig over-
levingskans voor opgroeiende kuikens. Het maakt de 
weidevogel tot een spiegel voor de diversiteit in ons 
cultuurlandschap en een treffend symbool. 

In 2018 vieren we vooruitgang
Elke stap naar een wereld met meer biodiversiteit 
vieren we, telkens weer. Dat doen we met activiteiten 
die de mienskip inspireren. Voor het jaar 2018, als 
Leeuwarden-Fryslân het culturele hart is van Europa, 
organiseren we het programma Celebrating Diversity. 
Met tal van culturele projecten laten we bezoekers op 
hun eigen manier het landschap beleven en ontdek-
ken. 

Ook leggen we internationale verbindingen. Met 
bijvoorbeeld wetenschappers, boeren, bedrijven, 
kunstenaars en consumenten. De jaarlijkse migratie-
route van de grutto is onze leidraad. Van Afrika, via 
Zuid-Europa naar haar broedgebieden in Noord-
Europa. Wat komt ze tegen? Wat voelt ze? Wat ziet of 
ervaart ze? En welke vragen stelt ze ons daarover?

Verschraalt met ons landschap ook onze cultuur?

BIRDS, BRASS & DANCE ONTWAKEND LANDSCHAP GROTE GRUTTO EXPO EXPEDITIE
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Biodiversiteit & cultuur in 2018
King of the Meadows heeft de basis gelegd voor 
vernieuwingsprogramma’s die het doel hebben de 
biodiversiteit te versterken. Volgens eenzelfde aanpak 
en proces willen we Silence of the Bees (als meta-
foor voor de insectenwereld) en Happy Fish (voor de 
wereld in en rond het water) vormgeven. Stap voor 
stap. In 2018 vieren we gezamenlijk onze voorwaartse 
stappen onder de noemer Celebrating Diversity.  

Celebrating Diversity is een breed programma met 
vier culturele hoofdprogramma’s:

Birds, Brass & Dance 
Een grootschalige muziekvoorstelling

Ontwakend Landschap 
Een 12 uurs-event in het landschap

Grote Grutto Expo
Tentoonstelling Natuurmuseum Fryslân

Expeditie-ontdekkingstochten 
In en over de natuur

De wisselwerking tussen cultuur en natuur is bin-
nen ieder programma anders. Het maakt Celebrating 
Diversity toegankelijk en interessant voor een breed 
publiek. Voor jong, oud, stedeling, dorpeling, lief-
hebber of ontdekker.

Projecten die raken
Celebrating Diversity organiseert projecten binnen 
en buiten de vier hoofprogramma’s. Daarbij staat het 
open voor nieuwe enthousiastelingen en is er volop 
ruimte voor aanvullende initiatieven. Het programma 
is van iedereen die de boodschap ervan onderschrijft! 

Het totale aanbod aan projecten zal variëren van 
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grootschalige evenementen tot intense belevenissen. 
De stichting ziet erop toe dat elk project bijzonder is 
en mensen raakt. Want de beste manier om het belang 
van biodiversiteit over te brengen, is het mensen zelf 
te laten beleven.

Aanvullende activiteiten in 2018
Naast een cultureel programma treffen we ook voor-
bereidingen voor aanvullende, meer inhoudelijke pro-
gramma’s. Denk daarbij aan kennisconferenties rond 
Europese biodiversiteitsthema’s. In september 2018 
komen bijvoorbeeld zo’n 250 internationale 
onderzoekers (uit 20 landen) op het gebied van stelt-
lopers samen in Workum (Wader Study Group). Daar-
naast werken we onder andere aan een congres rond 
Europees beleid in relatie tot biodiversiteit. Ook kijken 
we met het European Network for Rural Development 
naar samenwerkingsmogelijkheden en onderzoeken 
we opties voor de agro-industrie. 

Doelstelling

Celebrating Diversity gaat over het vieren 
van diversiteit in ons landschap. We willen 
een divers en betekenisvol landschap reali-
seren, door vanuit een levendig programma 
de bewoners van dat landschap te inspireren 
en te activeren. In Fryslân, Nederland en 
Europa. Dat doen we door projecten te ont-
wikkelen die de beleving van biodiversiteit 
versterken. Zowel in stedelijk, landelijk als 
waterrijk gebied.



  Hans van der Werf 
directeur Friese Milieu Federatie

‘Ons landschap staat door verstedelijking en intensivering 
van de landbouw onder druk. Het programma Celebrating 
Diversity biedt een geweldige kans om het belang van dit 
landschap onder een grote groep Friezen en bezoekers van 
de provincie onder de aandacht te brengen, en samen op 
zoek te gaan naar perspectief. Zodat ook onze kinderen nog 
kunnen genieten van de kievit, grutto en leeuwerik. Wij 
doen mee, u toch ook?’



  Theunis Piersma 
hoogleraar en trekvogelecoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen en waddenbioloog 
bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

‘Omdat een economisch florerend boerenland met 
bloemen, hommels, vlinders, kevers, kikkers, zwaluwen 
en weidevogels een enorme schoonheid en troost biedt. 
En omdat het bestaan van zulke biodiversiteit 
het boerenbedrijf (mijn liefste bedrijfstak die zorg 
draagt voor mijn favoriete landschap!) kwalificeert 
als leefbaar, duurzaam en toekomstbestendig.’



 

2018: groots gevierd
Leeuwarden-Fryslân 2018 zal groots gevierd worden 
in Fryslân, Nederland en de rest van Europa. Met de 
verbinding tussen natuur en cultuur als prominent 
thema. 2018 is het perfecte moment om bij een grote 
groep mensen het belang van een divers en rijk land-
schap te onderschrijven.  

Positieve beleving voorop
Een positieve beleving staat voorop. Maar waarom 
biodiversiteit vieren als het tanende is? Omdat élke 
stap voorwaarts het vieren waard is. We geloven 
in het effect van een positieve benadering. Wie de 
pracht, invloed en betekenis van (bio)diversiteit inziet, 
snapt waarom we dit vieren en ons er tegelijkertijd 
druk om maken.

Uitgelezen kans
Celebrating Diversity zoekt naar verbindingen met 
bedrijven, organisaties en instellingen die deze missie 
mee willen uitdragen. Een uitgelezen kans om uw 
organisatie te profileren op het gebied van natuur en 
cultuur. Als partner van Celebrating Diversity 
participeert u in een betekenisvol, breed gedragen 
maatschappelijk programma.

Er zijn vele manieren om bij te dragen 
aan Celebrating Diversity of een specifiek 
programmaonderdeel. Bijvoorbeeld 
organisatorisch, inhoudelijk, facilitair of 
financieel. Uiteraard krijgt uw organisatie 
ook een zichtbare plek op on- en offline uitingen. 
In een persoonlijke ontmoeting denken 
we graag met u mee en bespreken we 
de mogelijkheden om elkaar te versterken.

Vier het mee!

Word partner

Voor ons landschap, en dus voor Celebrating Diversity, is samenwerking 
het uitgangspunt. We vinden elkaar in het gezamenlijke doel om (bio)diversiteit 

te behouden en te stimuleren. 



Een muzikale ode aan het Friese landschap

Kern: grootschalige muziek- en dansvoorstelling 
die mensen verbindt met het landschap

Bezoekers: 1,5 miljoen tv-kijkers en 
18.000 voorstellingsbezoekers

Periode: 
2016-2017; diverse Birds, Brass & Dance-

experimenten in de Friese regio
1 januari 2018; Nieuwjaarsconcert Concertgebouw 

Amsterdam + nationale TV
3 januari 2018; Nieuwjaarsconcert Stadschouwburg 

Harmonie Leeuwarden
19 juni – 30 juni 2018; Zomerconcert 

op locatie in Fryslân
Locaties: Amsterdam, Leeuwarden en 

buitenlocatie in Fryslân
Doelgroep: Breed; van muziekliefhebbers en 

boeren tot vogelaars
Partners:

Nederlands Blazers Ensemble, Friese harmonie-, 
fanfare- en brassbandverenigingen (OMF), 

Club Guy & Roni, Sytze Pruiksma, 
Broken Brass Ensemble, Keunstwurk e.a.



ode brengt aan de diversiteit van het Europese land-
schap. Het verhaal en de muziek zijn geïnspireerd op 
de landen waar de grutto verblijft tijdens zijn jaarlijk-
se migratie. Zo verbinden we Fryslân en Nederland 
via muziek aan de leefgebieden van de grutto. Twee 
dagen later is het concert in Stadsschouwburg De 
Harmonie in Leeuwarden te beleven.

...tot zomers megaspektakel
In de zomer van 2018 wordt Birds, Brass & Dance 
getransformeerd tot een verrassende muziek- en dans-
voorstelling op locatie. Honderden muzikanten spelen 
de European Bird Symphony van de Friese compo-
nist Sytze Pruiksma. De unieke, multidisciplinaire 
samenwerking van dertig internationale dansers van 
het Groninger gezelschap ‘Club Guy & Roni’ en zestig 
Friese muziekverenigingen mondt uit in een beelden-
de openluchtvoorstelling. 

Tijdens de voorstellingen wordt het publiek letterlijk 
omringd door muzikanten, beelden en dansers. De 
overweldigende ‘klanklandschappen’ laten het ver-
haal van biodiversiteit, vogeltrek en culturele diver-
siteit intens beleven. Als opmaat naar het spektakel is 
in 2016 een aantal Birds & Brass-concerten gegeven in 
Beetsterzwaag en op festival Welcome to the Village.

Het verhaal over de onvoorstelbare grootsheid van 
over de wereld migrerende vogels. Een indrukwek-
kend verklankt landschap met dansers als vogels. 
Hoor en zie hun verhalen. De reis van de vogels 
langs onze talen, rituelen en verhalen. Birds, Brass & 
Dance gaat over de grutto als spiegel voor de mens, 
uitgevoerd door tientallen dansers en honderden 
blaasmuzikanten in een verrassende muziek- en 
dansvoorstelling.

Van nieuwjaarsconcert...
Celebrating Diversity opent imposant met het Nieuw-
jaarsconcert Birds, Brass & Dance in het Concertge-
bouw te Amsterdam. Het publiek in de zaal én live 
voor de televisie (BNN-VARA) wordt op 1 januari 
2018 spectaculair het nieuwe jaar ingeblazen. Letter-
lijk. 

Al jaren is het Nieuwjaarsconcert van het Nederlands 
Blazers Ensemble (NBE) een begrip en een garantie 
voor ontroering en verrassing. Maar de editie van 
2018 is wel een héle speciale als het NBE samen met 
musici uit Afrika, Spanje, Portugal en Nederland een 

Birds, Brass & Dance
BIRDS, BRASS & DANCE ONTWAKEND LANDSCHAP GROTE GRUTTO EXPO EXPEDITIE

Programma

Het publiek in de zaal én live voor de televisie wordt spectaculair 
het nieuwe jaar ingeblazen

een grootschalige muziek- en dansvoorstelling op locatie



Een complete onderdompeling in 
het landschap en zijn cultuur.

Kern: een ultieme beleving van het landschap
Bezoekers: 8.000

Periode: zomer 2017 en zomer 2018
Locatie: diverse plekken in Fryslân, Nederland en 

Europa (langs de migratieroute van de grutto)
Doelgroep: 

natuurliefhebbers, maar ook aantrekkelijk 
voor een breed publiek

Partners: 
Pier21/Stichting Jan Vos (o.a. Koning van 

het Grasland), Nynke Laverman, boeren en 
natuurorganisaties in Fryslân/Nederland/Europa



Onze gasten worden in de vroege avond ontvangen 
op een speciale buitenlocatie. De avond begint met 
een streekeigen diner, gevolgd door een bij het thema 
passende voorstelling. Een afwisselend, kwalitatief 
programma dat de persoonlijke kant van biodiversiteit 
belicht. Denk hierbij aan Koning van het Grasland 
(van de makers van Mansholt) of de voorstelling 
Wachter van zangeres Nynke Laverman.

De nacht brengen de gasten door met het mooiste uit-
zicht van de wereld; een sterrenhemel vanuit een bed 
in de openlucht. Bij het krieken van de dag ontwaakt 
men met het geluid van het landschap, verstren-
geld met klanken en poëzie uit landen die de grutto 
aandoet op zijn migratieroute. Een afsluitend ontbijt 
beëindigt deze ultieme landschapsbeleving. 

Ontwakend Landschap is een uniek cadeau van het 
landschap aan zijn bewoners.

Samen met het landschap in slaap vallen. Dromen 
over grutto’s verderop in het veld. Gewekt worden 
door de ontwakende natuur nog voordat de zon de 
ochtendmist heeft kunnen wegbranden. De geur 
van de bloemen. Het ritme van het landschap en zijn 
bewoners verleid je te zoeken naar lyriek in woord 
en muziek. Haar tempo is onze nachtelijke maat. 
Luister, het landschap fluistert je naam...

Ontwakend Landschap is de ultieme beleving van het 
landschap. Twaalf uur lang. Van zonsondergang tot 
-opgang. Deelnemers zien, horen, ruiken, proeven en 
voelen het landschap. Op een manier die ze niet eerder 
beleefden. 

Ontwakend Landschap vindt plaats op meerdere 
locaties in Europa. Met de grutto als gids komen we 
op bijzondere plekken. Van het Spaanse Doñana en de 
Portugese Taag via het Franse Rochelle naar de broed-
gebieden in Nederland. 

Ontwakend LandschapProgramma

BIRDS, BRASS & DANCE ONTWAKEND LANDSCHAP GROTE GRUTTO EXPO EXPEDITIE

De ultieme beleving van de vrije natuur

Een 12-uurs beleving in het landschap



Een tentoonstelling over biodiversiteit

Kern: leren over de samenhang tussen 
landschap en cultuur

Bezoekers: 50.000, grotendeels kinderen
Periode: februari t/m augustus 2018

Locatie: Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden plus 
diverse locaties in Fryslân

Doelgroep: 
avontuurlijke kinderen, pakes en beppes, 

onderzoekers in spé, etc.
Partners: 

Natuurmuseum Fryslân, Staatbosbeheer, 
Natuurmonumenten, It Fryske Gea, 

IVN Fryslân, Friese Milieu Federatie, Kunstkade, 
Keunstwurk. Participatie programma’s o.a. 

Op Aventoer by de Boer, Essentie van Bloemen



Speciaal voor kinderen en scholen is er een participa-
tieprogramma en een toer met de ‘Gruttobus’ door de 
provincie. Deze brengt kinderen behalve naar het mu-
seum, ook naar diverse buitenlocaties die onderdeel 
zijn van het project. Zoals boerderijen die aangesloten 
zijn bij educatieproject ‘Op Aventoer by de Boer’.

De combinatie van inhoud en speelse ervaring zorgt 
ervoor dat kinderen én hun ouders met andere ogen 
naar hun eigen omgeving gaan kijken. Bovendien 
heeft een vroege ervaring met onze natuurlijke omge-
ving een positief effect op latere keuzes in het leven. 
Maar ook voor (groot)ouders valt er genoeg nieuws te 
ontdekken tijdens de Grote Grutto Expo. 

Wist jij dat een gruttokuiken insecten eet en volwas-
sen grutto’s wormen? Hoe oud wordt een bij eigenlijk? 
En waar paren vissen uit de Noordzee? Jong en oud 
beleven het vanaf 1 februari 2018 in Natuurmuseum 
Fryslân. Markante onderdelen van de tentoonstelling 
zullen ook als boegbeeld fungeren op plekken binnen 
en buiten de provincie.

De grutto als koning van het weiland? Minister kie-
vit denkt er anders over! Hij pruttelt met staats-
secretaris tureluur, waarna je in het vogelkabinet 
luistert naar verhalen van grutto’s tijdens hun reis 
van Afrika naar Fryslân. Trouwens, waar hoor je 
nog bijen zoemen? Wat maakt ze blij? Wacht, nu 
eerst met de vissen mee van zout naar zoet. En weer 
terug! Daarna een pier horen graven in het wadden-
zand. 

Ontdek in het grote, het bijzondere. Schuilt in het 
groene gras nog een mooier verhaal? Wat ontdek je 
als je beter leert kijken?  

Een tentoonstelling in het veelgeprezen Natuur-
museum Fryslân brengt bezoekers in verwondering 
over biodiversiteit. Kinderen en volwassenen stuiten 
op allerlei verrassende belevenissen in het landschap. 
Deze spannende, innovatieve manier van leren is ont-
worpen door de internationaal gewaardeerde 
theatervormgever Theun Mosk. Onvergetelijk is ook 
het beleven van de vismigratie van zoet naar zout wa-
ter in de nieuwe onderwaterwereld van het museum. 

De Grote Grutto ExpoProgramma

BIRDS, BRASS & DANCE ONTWAKEND LANDSCHAP GROTE GRUTTO EXPO EXPEDITIE

Kinderen én ouders gaan met andere ogen naar hun omgeving kijken

een avontuurlijke beleefexpositie voor kinderen en gezinnen

Wat ontdek je als je beter leert kijken? 



Op reis door Fryslân, op zoek 
naar andere biodiversiteit

Kern: ontdek het landschap via cultuur
Bezoekers: 150.000

Periode: januari - december 2018
Locaties: divers

Doelgroep: 
avonturiers, fietsers, wandelaars, dansers, 

vogelaars, techneuten, verhalenvertellers, gamers, 
breed publiek...

Partners: 
Boeren, Energy Academy Europe, Frysklab, 

Rijksuniversiteit Groningen, WNF, Nordwin College, 
Van Hall Larenstein, Dairy Campus, Keunstwurk, 

Tryater, Soli Brass, Theater Strahl Berlin, 
Vogelbescherming, Staatsbosbeheer, 

Grendel Games e.v.a.



basisscholen, om daar te vertellen over de beestjes en 
hun grote belang voor de samenleving. 
Weidebeest: Hoe verhouden we ons tot het land-
schap om ons heen? En welke nieuwe weidebeesten 
kunnen we daarin bedenken? In Weidebeest laten 
middelbare scholieren hun fantasie de vrije loop om 
een ‘landschap van de toekomst’ te creëren en samen 
met professionele ontwerpers, techneuten, tekenaars, 
vlechters en het bedrijfsleven een immens nieuw wei-
debeest te bouwen. 
Boerderij van de Toekomst: een educatieve game die 
leert over nieuwe vormen van natuurinclusieve land-
bouw. 
Flyway Game: een online game waarin spelers de lei-
ding krijgen over een groep grutto’s. De game stelt je 
voor keuzes, dilemma’s en compromissen waarmee de 
huidige maatschappij te dealen heeft. Spelenderwijs 
krijgt het landschap van de toekomst vorm.
Dansers uit Nederland, Duitsland en Griekenland wer-
ken samen aan een reizende voorstelling over bijen.
Programma Expeditie vindt zowel online als verspreid 
over de provincie Fryslân plaats en wordt gedurende 
het hele jaar 2018 geprogrammeerd.

Het hek dat anders gesloten is, staat nu uitnodigend 
open. Verwonderd, kijkend, luisterend loop je samen 
zachtjes door. Kleuren en geuren worden opgeslagen 
en bewaard voor thuis. Door de open ramen is een 
zacht gezoem uit de korf hoorbaar. Een beestje dat 
kan leven in een monochroom landschap omdat hij 
leeft van de lucht, hoe ziet dat eruit? Je ziet armen 
trillen, hoort de muziek aan gaan, waarna de dansers 
naar je toe vliegen en je ontdekt dat ze: naar honing 
ruiken...

Voor iedereen is er een manier om op ontdekkingsreis 
door Fryslân te gaan. De Expeditie biedt een ruime 
keuze aan natuurlijke en culturele ontdekkingstoch-
ten. De projecten zijn toegesneden op specifieke groe-
pen, vinden plaats op bijzondere locaties en hebben 
specifieke leerdoelen. Ieder Expeditie-project brengt 
je in vervoering, schudt je wakker, opent je ogen en 
leert je verbanden zien tussen natuur en cultuur. 

Een greep uit de ontdekkingstochten:
Sky Hive: Imkers nemen hun bijenvolk mee naar 

ExpeditieProgramma

BIRDS, BRASS & DANCE ONTWAKEND LANDSCHAP GROTE GRUTTO EXPO EXPEDITIE

Voor specifieke doelgroepen, op bijzondere locaties

Ontdekkingstochten in en door het nieuwe landschap



  Henk de Vries 
directeur It Fryske Gea

‘It Fryske Gea beheert als grote natuurbeheerder 
van Fryslân een groot aantal robuuste en bijzondere 
natuurgebieden. Door onze inzet in het verleden hebben 
we deze unieke gebieden behouden en zijn we volop 
bezig om de natuur in Fryslân te versterken. Wij willen 
graag dat iedereen van onze gebieden kan genieten en 
dat bezoekers kunnen zien wat Fryslân allemaal te 
bieden heeft. Wij stellen onze gebieden open en organi-
seren expedities voor Celebrating Diversity.’



Sietske Poepjes GEDEPUTEERDE STATEN FRYSLÂN: 

‘Wij moeten ervoor zorgen dat ook onze klein-
kinderen de rijke natuur in Fryslân kunnen blijven 
zien en ervaren. Met elkaar kunnen we dat waar
maken door hard te blijven werken aan het behoud 
hiervan.’

Ferd Crone BURGEMEESTER LEEUWARDEN: 
‘Fryslân zou verarmen als er geen grutto’s meer in 
het landschap te zien zijn. Wie weet nog hoe de grutto 
klinkt?’

Auke van Dijk VIERDE GENERATIE MELKVEEBOER: 

‘Mijn pake en oer-pake zouden niet kunnen bedenken 
hoe het landschap is verandert. Ik voel me als mens en 
boer verplicht me in te zetten voor de biodiversiteit in 
het landelijk gebied.’

Martin Scholten VOORZITTER STUURGROEP DAIRY CAMPUS EN 

DIRECTEUR ANIMAL SCIENCES GROUP WAGENINGEN UR: 
‘De toekomst van ons weidelandschap is in handen 
van boeren. Zij kunnen de weidevogels een grote 
dienst bewijzen.’

Bert Wiersema MANAGING DIRECTOR ENERGY 

ACADEMY EUROPE: 

‘Om een 100% duurzame energiemix te bereiken, is 
ook biomassa nodig. Behoud van het landschap en bio-
diversiteit kan niet zonder technologische én sociale 
innovatie op het gebied van energie.’

Ton Stierhout VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR 

NORDWIN COLLEGE: 

‘Wij inspireren en leren mensen om met passie en 
vakmanschap te werken aan een duurzame, mooie 
wereld. Biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw, 
zijn daarin de thema’s voor de toekomst van morgen. 
Wat zeg ik? Voor de dag van vandaag.’

Gerk Koopmans DIRECTEUR NATUURMUSEUM FRYSLÂN: 
‘Wat je doet, doet er altijd toe.’

Jesler Kiestra PROVINCIEHOOFD STAATSBOSBEHEER FRYSLÂN:  
‘Ik vind het belangrijk om de noodzaak van actie 
te onderbouwen met cijfers. Nederland heeft ten 
opzichte van 100 jaar geleden nog 15% van zijn 
omvang in aantallen en diversiteit aan soorten.’

Johannes Kramer GEDEPUTEERDE STATEN FRYSLÂN: 
‘Bioferskaat en it ferlies dêroan rekket eltsenien. 
Boeren kinne mei mear in mear natuerynklusive 
wize fan buorkjen in wichtige rol spylje yn it behâld 
en fersterkjen fan it bioferskaat. Konsuminten kinne 
troch in bettere, earliker priis te beteljen boeren 
derfoar letterlik en figuerlik beleanje. Celebrating 
Diversity biedt faor dizze needsaaklike omslach yn 
ús dêrta in wichtich poadium.’

Wij dragen Celebrating Diversity een warm hart toe:



  Wim Hiemstra 
programmaleider bij ETC Compas

  ‘Van Ego naar Eco!’
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Projectorganisatie Celebrating Diversity

Stichting Celebrating Diversity is opgericht om het gelijknamige 
programma binnen Leeuwarden-Fryslân 2018 te organiseren en 
te coördineren. In de stichting zitten vertegenwoordigers van 
de deelnemende partners en onafhankelijke personen met 
een achtergrond in natuur en cultuur.




