
 

 

Samenvatting Dialoogsessie ‘Leeuwarden is in 2028 het hart van een 
bijzondere blauw-groene regio. Waar denken we aan?’ op 10 oktober 2019 
  
Enkele verwachtingen ten aanzien van de inhoud van een omgevingsvisie: “Functies van en in de 
dorpen, inkomen boeren, wonen, natuur inclusieve landbouw, uitnodiging tot gezonde leefstijlen, 
kwaliteiten stad en omgeving, onderscheidend karakter van regio, energietransitie (inclusief 
verhouding tussen stad en platteland)”. Namens generatie 2028 wordt gewezen op het belang van 
de dialoog, juist ook met groepen die normaal weinig betrokken zijn. Wens voor 2028: meer trots op 
Leeuwarden. 
 

Opgave 1 – Duurzaam gebruik landelijk gebied 
Er is alom ondersteuning voor de stelling dat duurzaamheid - niet meer vragen van de aarde dan wat 
de aarde kan bieden - welhaast vanzelfsprekend onderdeel van handelen moet zijn. Toevoeging van 
waarde en kwaliteit wordt van belang geacht. De achteruitgang van aantallen weidevogels en 
biodiversiteit is onmiskenbaar. Bereidheid om in te zetten op duurzaamheid en versterking van 
biodiversiteit is aanwezig; met de kanttekening dat daar tijd voor nodig is én dat stad én platteland 
samen op moeten trekken. Ook bewustwording van urgentie is noodzakelijk 
“Duurzaamheid heeft een prijs; maar niet duurzaam handelen een hogere prijs!” 
 

Opgave 2 – Kwaliteit stad en land 
Zonnepanelen op daken wordt breed gedragen, maar is tegelijkertijd niet het volledige antwoord. “Er 
is te weinig capaciteit om aan vraag te voldoen. Ook windenergie is noodzakelijk, bijvoorbeeld 
winning op zee”. Ook in het buitengebied is de ruimte schaars. We moeten ook kijken naar verbruik 
en inzet om op besparen.  
“Energietransitie niet afwentelen op het platteland.” 
 

Opgave 3 – Positieve gezondheid 
Pleidooi van diverse zijden voor brede opvatting van begrip gezondheid á la definitie van Machteld 
Hüber. “Zingeving, mogelijkheid tot mobiliteit: wat is betekenisvol voor iemand met fysieke of 
psychische beperkingen?”. De relatie tussen groen en blauw enerzijds en gezondheid anderzijds 
wordt onderschreven. 
“Een gifvrije regio kan een onderscheidend element zijn.” 
 

Reflecties 
Peter de Ruijter: “Leeuwarden heeft enorme kwaliteitsslag gemaakt, zeker in de binnenstad. Geldt 
ook voor westkant (Vrij Baan). Oostkant kan een “nieuwe achterkant worden, gerelateerd aan dalend 
veen. Meer waterberging nodig, routes maken vanuit de stad naar buitengebied á la Potmarge, 
bijenlinten. Rondje Leeuwarden (fiets, voet, boot) is belangrijk, denk aan koppelkansen. Betrek he 
landelijk gebied er bij; denk om relatie stad-platteland”. 

“Opwaardering Hemrik is gaande, inclusief blauwe dooradering. Juist aan de westkant is een enorme 
opgave met WTC, Spoordok e.d. Oostkant betekent ook grondgebied Tytsjerksteradiel, dus 
noodzakelijk over grenzen heen kijken. Vertegenwoordiger buurgemeente wil graag in gesprek met 
Leeuwarden. 



 

 

 
 
Peter van der Maas: “Integrale aanpak is belangrijk. Tegengaan vervuiling en inzet op vergroening 
vraagt gezamenlijke inzet. Denk ook aan microplastics in allerlei producten. Nadenken over hoe 
overheid kan bijdragen aan verandering van consumentengedrag. Voorbeelden van klimaat 
adaptieve maatregelen door ondernemers zijn zeer schaars; return on investment binnen drie jaar. 
“Klimaatadaptatie gaat over wateroverschot én droogte.” 
 
“Er is veel onwetendheid. Bewustwording belangrijk: herhaling van boodschap, kansen aangrijpen, 
angstbeeld voorkomen, urgentie benadrukken, tijdig beginnen. Rotzooi verbieden. Via nudging 
mensen aansporen tot goede keuzes. Kijk ook naar gebruikte bouwmaterialen: milieuvriendelijk, 
binnen redelijke termijn afbreekbaar. Betrek onderwijsinstellingen en gedragswetenschappers”. 
 
Afsluiting 
“De inzet op sustainable goals via ‘wedding pie model’ lijkt een bruikbare ordening.” Dus niet (alleen) 
verbieden, maar juist in gesprek met brede samenleving om te verkennen, te stimuleren etc. Het 
Positioneringsdocument wordt als goed vertrekpunt beschouwd. 
 
Enkele aandachtspunten voor gemeentelijke omgevingsvisie: “Behoud van donkere transitie wijken, 
ook gerelateerd aan geothermie, operatie steenbreek (heggen in de aanbieding in plaats van tegels), 
afkoppelen van regenpijpen, de vraag stellen of er wel meer woningen moeten komen.” 

 

 

 


