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Onze steden ondergaan opnieuw een metamorfose. 

In de tijd dat Nederland van 6 naar 17 miljoen inwoners 

groeide, liepen de binnensteden leeg en vulden zich de 

groeikernen en het platteland. 

Stadscentra verschraalden tot er 

vooral terrassen en winkelcentra 

overbleven. De binnenstad van 

Leeuwarden bijvoorbeeld telde in 

1947 nog 9400 inwoners op een 

totaal van 70.000. Tegenwoordig zijn 

dat er 4700 op een totaal van 94.000.

Nu de belangstelling voor de stad 

weer toeneemt en steeds meer 

mensen woonruimte zoeken in 

de steden, staan de functies van 

binnensteden opnieuw onder druk.

Nieuwe bewoners en consumenten 

vragen iets anders en gedragen zich anders. Nieuwe 

media veranderen niet alleen het koop- en zoekgedrag 

van consumenten, maar ook de betekenis van de 

binnensteden.

Waar het heen gaat? Dat is nog niet te overzien. Maar 

zeker is dat beleving en betekenis een voorname 

rol zullen spelen. We willen worden 

verrast, we willen opnieuw ontdekken 

– iedereen op zijn of haar eigen manier. 

Steden en winkelcentra moeten hun rol 

opnieuw definiëren. Ze zullen bewoners en 

bezoekers moeten verwennen en belonen, aandacht 

geven, inspelen op nieuwe behoeften en veranderd 

gedrag en een persoonlijke verbinding met hen 

aangaan. 

Kunst en cultuur verbinden mensen op een 

persoonlijk niveau en kunnen daardoor een 

belangrijke bijdrage leveren aan de versterking  

van de belevingswaarde in binnensteden.

Dit document laat zien hoe het initiatief Nieuwe 

Rijkdom, samen met gemeenten en hun stakeholders 

vernieuwing in gang zet en beleving creëert in 

binnensteden – met kunst en cultuur als aanjager. 

Het is bedoeld als inspiratie om iedereen met een 

hart voor de stad te informeren over de kansen, om 

draagvlak te vergroten en extra fondsen te werven 

voor de realisatie van dit proces.

Team Nieuwe Rijkdom
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“Je houdt 
van een 

stad, niet om 
haar 7 of 77 
attracties, 
doch omdat 

zij aan jouw 
speciale 
behoefte
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Het team Nieuwe Rijkdom bestaat uit vier partijen met totaal 

verschillende achtergronden, die hun expertise en talenten 

hebben gebundeld. Wat we delen is onze passie voor de 

stad en het geloof in de verbindende kracht van kunst en 

cultuur. Een conceptueel kunstenaar, een belevingsstrateeg, 

een onderzoeker en een stadssocioloog vormen samen 

een multidisciplinair team dat in ten minste drie kansrijke 

binnensteden effectieve projecten wil realiseren met als doel 

de belevingswaarde van binnensteden te versterken met 

kunst en cultuur als aanjagers. We helpen gemeenten en hun 

stakeholders kansen voor een verrijking van de binnensteden 

te benutten. 

Nieuwe Rijkdom fungeert als aanjager, versneller, inspirator en 

regisseur van vernieuwing van de binnensteden. Wij brengen 

nieuwe kansen aan het licht door anders naar de stad en haar 

functies te kijken. Dit doen we door vooral niet in hokjes te 

denken, door creativiteit in te zetten en door binnen een stad 

nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand te brengen. Hierbij 

houden we altijd de belangen van alle betrokken doelgroepen 

in ons achterhoofd en beschouwen we elke ruimte als een 

plek met een identiteit. Om deze identiteit te ontdekken zetten 

we kunst en cultuur in als nieuwe zoekmachine. 

Het project is gebaseerd op de volgende principes: 

-  de waarde en de identiteit zijn onderscheidend;

-  de binnenstad wordt opgevat als één geheel van winkels, 

voorzieningen, cultuur, openbare ruimte en routing; alle 

onderdelen van de stad versterken elkaar;

-   kunst en cultuur worden ingezet als zoeker,  

gangmaker en verbinder;

-   participatie van alle bij de binnenstad betrokken partijen is 

essentieel, zowel inhoudelijk als organisatorisch;

-  alle partijen zijn bereid zelf mee te investeren in tijd en geld.

NIEUWE RIJkDom een
eigenzinnig
initiatief
Het project Nieuwe Rijkdom is een antwoord op 
de behoefte van de gemeente Leeuwarden en de 
kamer van koophandel aan een culturele impuls 
voor de binnenstad. De stad wil verkozen worden 
tot Beste Binnenstad en tot Culturele Hoofdstad 
in 2018. Het streven is de aanpak die voor 
Leeuwarden ontwikkeld is in tenminste twee 
andere binnensteden te beproeven.
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het team 
nieuwe
rijkdom 

Aan de vorming van het team Nieuwe Rijkdom liggen drie 

concrete ervaringen ten grondslag. Drie verschillende terreinen 

waarop de teamleden hun competenties hebben getoond en 

waargemaakt.

Leeuwarden - kunstproject  
Leve het Zaailand
De eerste aanleiding was de ervaring in Leeuwarden met 

Kunstproject Leve het Zaailand en de behoefte om dit project 

een bredere betekenis te geven voor binnensteden. 

In dit project is CP Berbeé de inspirator en actieve kunstenaar. 

Zij heeft veel ervaring in het (semi)publieke domein en het 

procesmatig ontwikkelen van kunstprojecten. Naast haar lef en 

originele ideeën schuilt CP Berbées kracht in haar grote gevoel 

voor artistieke kwaliteit en haar betrokkenheid bij mensen. Haar 

manier van werken weet mensen te inspireren en laat ze boven 

zichzelf uitstijgen. In haar visie gaat het om de ontwikkeling van 

het (culturele) zelfbewustzijn van een gebied en zijn gebruikers. 

Ook heeft ze ervaring in het begeleiden van kunstenaars 

in kunsteducatie en hun autonome werk en adviseerde ze 

gemeente en provincie. 

Community of Practice  
Cultuurimpuls in Wijken
De tweede relevante ervaring werd opgedaan in de Community 

of Practice Cultuurimpuls in Wijken. Deze Community heeft 

door onderlinge intervisie tussen enerzijds cultuurprojecten 

in aandachtswijken en anderzijds onderzoek naar de effecten 

van deze culturele interventies, in drie jaar tijd een snelle 

ontwikkeling doorgemaakt en landelijke bekendheid en status 

verworven dankzij de publicaties van het onderzoek De Kracht 

van Cultuur (NICIS 2011). 

Jeroen Saris en Jan Brouwer beschikken over een schat aan 

ervaring met collectieve leerprocessen, op het raakvlak van 

publiek en privaat. Ze zijn betrokken geweest bij meerdere 

succesvolle Communities of Practice (CoP’s), zoals Platform 

Regionale Samenwerking, Cultuurimpuls in Wijken, Nieuwe 

ideeën voor oude gebouwen (herontwikkeling van oude 

gebouwen) en Bovenstad (wonen boven winkels). Al deze 

CoP’s zijn ondersteund met onderzoek en opgezet met een 

leerarchitectuur die voortkomt uit de school van Etienne 

Wenger. 

ontwikkeling retail en horeca
Het derde ervarings- en competentieterrein van het team  

Nieuwe Rijkdom betreft retail en horeca. 

Hildegard Assies is jarenlang actief geweest in de advisering 

en realisatie van retail op high traffic locaties (vliegvelden, 

metrostations, winkelcentra). Momenteel adviseert zij steden 

en beleggers in winkelcentra en adviseert zij hen in de 

herpositionering en ontwikkeling van deze centra in binnen- en 

buitenland. Ze heeft door de jaren heen een scherp oog ontwikkeld 

voor de succesfactoren van commerciële functies in de stad: 

onderscheidende identiteit, beleving en toegevoegde waarde. 

Het kernteam Nieuwe Rijkdom is als volgt samengesteld:

CP Berbée Conceptueel kunstenaar/katalysator, 

Hildegard Assies Adviseur & belevingsstrateeg,

Jan Brouwer Onderzoeker, 

Jeroen Saris  Stadssocioloog, strateeg en  

expert in publieke leerprocessen.

Per stad zal 
het team worden 
aangevuld met 
lokale expertise 
en creatievelingen, 
coalitiepartners 
in de stad en 
organisatiekracht.
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welke nieuwe 
mogelijk
heden
biedt nieuwe 
rijkdom
Van oudsher waren binnensteden het centrum van bestuur, religie, 

markt en cultuur. Deze functies zijn door de jaren heen verdund en 

verspreid. De binnensteden staan voor een nieuwe uitdaging, nu het 

winkelgedrag onder andere verandert onder invloed van internet, 

nieuwe media en economische krimp. Ook andere voorzieningen 

in de binnenstad zullen daar de gevolgen van ondervinden, met het 

risico van een neerwaartse spiraal. 

Tegelijkertijd blijkt dat veel mensen een steeds groter deel van hun 

vrije tijd willen besteden aan beleving, aan ervaringen die betekenis 

geven en zin hebben. De binnenstad met haar erfgoed en cultureel 

aanbod biedt daarvoor veel aanknopingspunten. Kunst en cultuur 

verdiepen de beleving, verhogen de aantrekkingskracht van de 

binnenstad en versterken de binding van het publiek met de stad  

en met elkaar.

Identiteit en versterking van de 
beleving in de binnenstad zijn 

de magneten van de toekomst, met 
kunst en cultuur als aanjagers.
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kunst en cultuur als 
waardemakers
Kunst en cultuur zijn waardemakers, in vele opzichten. Kunst 

en cultuur verrijken de beleving van een plek door betekenis te 

geven aan tijd en ruimte. En daardoor aan de omgeving, aan 

de ontmoeting en het verblijf. Dat is wat cultuur teweeg kan 

brengen en dat is wat de binnenstad nodig heeft. 

De aanwezigheid van een consumptief cultuuraanbod in  

musea en theaters is belangrijk, maar niet voldoende. Voor 

het creëren van waarde in de stad gaat het er ook om dat 

de cultuur ontsloten is, een breed bereik heeft en actief 

beleefd kan worden. Dat eraan deelgenomen kan worden 

door bewoners en bezoekers. Door zich te verbinden met de 

samenleving voegt cultuur een verrijkende dimensie toe aan  

de binnensteden en dringt door in het dagelijks leven.

Kunst en cultuur maken trots, bieden levendigheid, geven 

plekken uitstraling, verrassen je en dagen je uit, laten je 

nadenken en geven je een middel om te laten zien wie je bent, 

om ergens bij te horen. Kunst en cultuur maken de binnenstad 

tot een podium voor stad en land. Voor velen is dat een reden, 

om juist daar te willen wonen en te verblijven.

 

De doelstelling van Nieuwe Rijkdom
De culturele programmering van de binnenstad heeft als doel 

de gebruiks- en belevingswaarde van de binnensteden voor 

diverse doelgroepen te vergroten. Kunst en cultuur die de stad 

als podium gebruiken en zich verbinden met de samenleving, 

verhogen de immateriële belevings- en verblijfswaarde van 

de binnenstad. Door in de programmering jaar-in jaar-uit 

consequent te blijven mikken op een toegankelijk en  

tegelijk hoog artistiek niveau worden steeds meer bezoekers 

aangetrokken met een hoger bestedingspatroon. Door een 

duurzame aanpak stijgt op termijn ook de economische 

(materiële) waarde van de binnenstad. De nieuwe economische 

waarde wordt op haar beurt de financieringsbron voor het 

culturele programma.

  

Elke stad ontwikkelt op haar eigen wijze een onderscheidende 

identiteit en een specifieke belevingswaarde. Voor elke 

stad zullen andere projecten nodig zijn die passen bij haar 

specifieke identiteit. Omvang, duurzaamheid en continuïteit 

van het programma zijn van doorslaggevend belang voor de 

effectiviteit.

Immateriële waarde
Het culturele programma draagt bij aan:

-   versterking van de identiteit van de binnenstad,

-   verhoging van de belevingswaarde, 

-   het vermogen tot verbeelding en verbinding van het publiek 

en de betrokken partijen.

Effecten van het succes 
-   meer diverse en grotere doelgroepen,

-   verhoging bezoekersaantallen,

-   verlenging verblijfsduur.

materiële waarde
Meer bezoekers en een langer verblijf leiden tot:

-   hogere omzet,

-   hogere vastgoedwaarde/huuropbrengst winkels,

-   meer vraag naar woonruimte.

• meer traffic
• langere  

verblijfsduur

• identiteit
• beleving

• vermogen
• nieuwe  

ondernemers

• cultuur
• commercie

• stad
• vastgoed

• meer omzet
• vastgoedwaarde

• nieuwe  
ondernemers

Verblijf

Cultuur

Investering

Waarde
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iedere stad heeft z’n
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hoe gaan 
we 
dat doen?

Het team Nieuwe Rijkdom heeft een specifieke methodiek 

en een op maat gemaakt proces ontwikkeld om voor de stad 

dit culturele programma vorm te geven en de effecten te 

meten. Het proces resulteert in een diversiteit aan projecten. 

De projecten waaruit dit programma bestaat worden vooraf 

en achteraf beoordeeld op hun effectiviteit: de mate waarin 

zij in staat zijn de verschraling van binnensteden om te buigen 

naar verrijking. Deze vernieuwende aanpak haakt aan bij 

lopend gemeentelijk beleid en combineert op deze manier 

experiment met datgene wat er al in een stad aanwezig is.      

De kracht van het project Nieuwe Rijkdom schuilt in de 

combinatie praktijk en onderzoek, het verbinden van de 

diverse doelgroepen, de breedte van de deelnemers en 

innovatie in de combinatie economie en cultuur.  

In drie stappen wordt naar identiteit en nieuwe 

belevingswaarde gezocht. De concrete uitkomst staat vooraf 

niet vast.

Het streven is dat drie of meer steden gezamenlijk een 

meerjarig onderzoek/praktijk/leerprogramma (Community  

of Practice) ontwikkelen bestaande uit drie onderdelen: 

1.  Per stad wordt een cultuur- en kunstprogramma opgezet 

gericht op versterking van de belevingswaarde en 

verblijfsduur.

2.  Uitwisseling van praktijkervaringen met de inzet van kunst 

en cultuur op beleving.

3.  De resultaten worden vergelijkbaar gemaakt middels 

een nulmeting en periodieke effectmeting op 

waardeontwikkeling, bezoekersaantallen, omzet, 

ontwikkeling van nieuwe methodieken en rollen van 

verschillende partijen (overheid, MKB, Gemeente afdeling 

Cultuur, burgers).

De methodiek is ontwikkeld door het team Nieuwe Rijkdom 

en wordt beproefd in Leeuwarden. In vervolg daarop worden 

proefnemingen gedaan in andere binnensteden. Op deze 

wijze kan worden nagegaan of:

1. De culturele programma’s het beoogde effect hebben.

2.  De methodiek om tot de programma’s te komen kan 

worden gevalideerd.

3. De toepasbaarheid kan worden vergroot.
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de
opbrengsten

de 
uit

kom
sten

De droom
Kunst en cultuur die aansluit bij en vormgeeft aan de identiteit van de stad. Kunst en 

cultuur als verbindende laag in de stad die betekenis en vorm geeft aan het leven 

en de stad verrijkt. Kunst en cultuur waarin de stad een verbinding aangaat met het 

land, niet alleen als marktplaats van waren, maar tevens als hart en podium voor 

doelgroepen in een (wereld)wijde omgeving. Deze droom te verbeelden is cultuur en 

beeldende kunst in vele vormen, van virtuele beelden tot uitgehouwen stenen, van 

muzikale vormen tot theatrale evenementen.

De toegevoegde waarde van kunst (en creativiteit) is dat ze de identiteit en 

het imago van een stad versterkt. Het imago is niet vluchtig en wint in de loop 

der tijd aan diepte omdat het past bij de identiteit van zowel de huidige als de 

toekomstige stad. Kunst en cultuur zijn in staat kwaliteit toe te voegen aan de 

omgeving door met evenementen, voorstellingen en tentoonstellingen het 

hele jaar publiek te trekken, dat vast te houden en te laten terugkeren.

Het doel van de pilot is aan te tonen dat deze toegevoegde waarde en een 

versterkt imago zich vertalen in rendement. Het begint met herontdekking 

en identiteit. De projecten zorgen voor een grotere belangstelling en meer 

publiek, wat uiteindelijk leidt tot meer omzet. Het rendement drukt zich 

uit in de waarde van de locatie en als gevolg daarvan in de waarde van het 

vastgoed, de omzetbelasting en de OZW. In de hogere opbrengst verdient de 

investering in cultuur zichzelf terug. De kunst en cultuur bevrijdt zich zo uit de 

boeien van de subsidiegevers en wordt een volwaardige partner in de stad.
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Nieuwe Rijkdom laat zien dat in een bredere behoefte wordt voorzien: 

zoeken naar de betekenis van de binnenstad. Het toont aan dat kunst en 

cultuur ook buiten de museale muren (cultureel kapitaal) mensen beweegt 

tot culturele participatie (cultureel vermogen). Dat cultureel vermogen om 

zelf culturele ruimte en beleving te maken, wordt belangrijker naarmate 

meer stedelingen, ondernemers, winkeliers, culturele instellingen, 

amateurkunstbeoefenaren, restaurants, koks, ontwerpers, creatieve 

ondernemers, ouderen, boeren en buitenlui, al dan niet georganiseerd 

gaan participeren in het programma. 

Door actief en creatief mee te denken en mee te doen binnen een 

groter geheel komen mensen in aanraking met de creativiteit en ideeën 

van anderen. Ze worden uitgedaagd hun eigen vertrouwde denken en 

handelen los te laten. Mensen voelen zich onderdeel van een soort 

gemeenschap, waardoor hun ervaringswereld kan groeien.

Kunstproject Leve het Zaailand in Leeuwarden heeft reeds aangetoond 

dat de betekenis van de binnenstad kan worden versterkt door kunst 

en cultuur op een juiste wijze in te zetten. Op basis van de ervaringen 

in Leeuwarden, liefst aangevuld met ervaringen in andere steden (bij 

voorkeur steden als Deventer, Delft, Arnhem, Dordrecht, Breda of Tilburg), 

zal meer kennis kunnen worden opgedaan over hoe binnensteden kunnen 

profiteren van cultuurparticipatie.

De lessen van Leeuwarden zijn nu al nuttig 
en leerzaam voor de brancheorganisaties 
in de retail, voor het mkB, voor de 
cultuurfondsen, voor het ministerie van 
Economie Landbouw en Innovatie, voor de 
VNG en kunnen dienen als inspiratie voor 
gemeenten elders in het land. 
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nieuwe rijkdom 
in de praktijk: 
leeuwarden

Begin 2013 is Nieuwe Rijkdom van start gegaan in 

Leeuwarden in opdracht van de Kamer van Koophandel en 

de Gemeente. De ambitie is om gezamenlijk en vanuit één 

identiteit de belevingswaarde in Leeuwarden te vergroten. 

Achtergrond Leeuwarden
In het oude centrum van Leeuwarden, middenin de stad, 

resideerde de stadhouder, vlakbij het oude stadhuis en de 

kerk. Het Zaailand was verre van een centraal plein. En dat 

werd het ook maar niet, ook al dijde de stad eromheen uit. 

Het Paleis van Justitie en het Fries Museum hebben het 

aanzien van het plein eindelijk veranderd. Maar er was meer 

nodig.

Kunstproject Leve het Zaailand, opgericht door CP Berbée, 

heeft de binnenstad van Leeuwarden de afgelopen jaren 

verlevendigd met verschillende kunstprojecten. De komst van 

het Fries Museum op het Zaailand werd middels kunst in de 

openbare ruimte voorbereid en langzaam transformeert het 

Zaailand tot een nieuw centrum voor de stad Leeuwarden. 

De binnenstad van Leeuwarden kan veel baat hebben bij 

continuïteit en uitgroei van het kunst- en cultuurproject, de 

reden voor de stad om het initiatief van Nieuwe Rijkdom te 

omarmen.

Waarom Leeuwarden?
Het doel van Nieuwe Rijkdom in Leeuwarden is middels kunst 

en cultuur meer belevingswaarde toe te voegen aan de toch 

al ‘rijke’ binnenstad. 

De keuze van Leeuwarden is ingegeven door de volgende 

overwegingen:

-    Het is de hoofdstad van Friesland. 

-    Leeuwarden heeft een grote historische kern met veel 

kwaliteit.

-    Het kernwinkelgebied is behoorlijk omvangrijk.

-    Er zijn genoeg bovenstedelijke voorzieningen, zoals hoger 

en middelbaar onderwijs. 

Het totale project bestaat uit drie fases. De eerste fase is reeds 

van start gegaan in Leeuwarden en zal hier worden toegelicht.
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De verbinding met de ambities van de stad
Kunstproject Leve het Zaailand heeft zich de afgelopen jaren al bewezen in verschillende projecten in 

de openbare ruimte van de binnenstad van Leeuwarden. De volgende stap is gericht op versterking 

van de identiteit van de binnenstad en het bereiken van een groter publiek. Om dit doel te bereiken is 

het kunstproject verbreed tot Nieuwe Rijkdom en is er een koppeling aangebracht met de belangrijke 

momenten waar de binnenstad voor staat: 

-  Opening van het Fries Museum najaar 2013

-  Beste Binnenstad 2015-2017 

-  Culturele Hoofdstad 2018

Nieuwe Rijkdom biedt zich als verbindend concept aan met een focus op beeldende kunst en 

openbare ruimte. De verbinding bestaat erin dat gemeente, provincie, winkeliers en de participanten 

in de Culturele Hoofdstad 2018 bij elkaar gebracht worden. De basis voor het 2018-programma zal 

gelegd worden in de straten van Leeuwarden, daar waar men beleeft wat de Beste Binnenstad van 

Nederland (2015) te bieden heeft. De binnenstad van Leeuwarden wordt het Podium van Fryslân! 

Aanpak; bepalen startpunt
Begin februari 2013 is gestart met een workshop om de identiteit, de basis voor alle projecten, te 

bepalen samen met de stakeholders van de binnenstad. 

De tool die we daarbij hebben ingezet is de customer journey. De customer journey is een 

klantgerichte techniek voor het visualiseren en optimaliseren van klantprocessen en diensten in  

een stad. Het beschrijft de ervaringen van een klant gedurende de spreekwoordelijke reis die hij 

maakt om zich te oriënteren, een product of dienst aan te schaffen en er gebruik van te maken.  

Met alle contactmomenten, zowel offline als online. De customer journey maakt zichtbaar waar  

in het proces verbeteringen mogelijk zijn om een optimale klantbeleving te realiseren die in lijn  

ligt met de positionering van de stad.

Tevens is gekeken op welke wijze 
potentiële projecten en/of lopende 
ideeën snel(ler) opgestart en 
gebundeld kunnen worden zodat een 
basisprogramma ontstaat.
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criteria
en meting

Om een goed beeld te krijgen van dat waarin Leeuwarden zich 

onderscheidt van andere steden is een nulmeting uitgevoerd en 

een vergelijking gemaakt met andere steden in Nederland.  

Met als criteria:

-  bezoekersaantallen  

-  woontevredenheid

-  bezoekers uit andere steden

-  woon-werkverhouding

-  culturele voorzieningen per inwoner

Na implementatie van de projecten kan door deze nulmeting 

bovendien de impact van de projecten op de belevingswaarde 

worden gemeten. 

Versnellingskamer
Van maart tot en met juni 2013 zijn verschillende workshops 

georganiseerd met diverse doelgroepen om efficiënt nieuwe 

ideeën te genereren. Hierbij werd continu gekeken naar de 

behoeften van doelgroepen en op welke wijze ideeën aansluiten 

bij de identiteit van de stad en bestaande projecten.
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concept
resultaten
werksessies

team 
nieuwe
rijkdom

Hildegard Assies 

CP Berbée 

Jan Brouwer 

Jeroen Saris
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MKB
Winkeliers
Gemeente

Dienst-
verleners

Media  
Hogeschool

Haven - 
meester

Beste 
Binnenstad
Ontwerpers 
Openbare 

Ruimte

Routing en 
kleuring
De bezoeker heeft langs verschillenDe routes en met De 
verschillenDe miDDelen auto, water, voetganger moeite De weg 
naar De binnenstaD te vinDen. routes zijn niet overzichtelijk, 
goeDe wegwijzers ontbreken, geen wifi verbinDing om 
informatie op te vragen. aanloopstraten missen iDentiteit,  
De ontvangst in De winkels is te weinig klantgericht.

situatie 

Trekkers: CP Berbée en Jan Brouwer

sociaal

cultureel

economische

 Gastvrij verblijf in de binnenstad  
voor alle doelgroepen 

 Mix van ‘veilige’ en avontuurlijke  
oriëntatie in en naar de binnenstad

 Langere verblijfsduur, frequenter bezoek 

WAARDE STAD

Partners & artistieke invulling

hoe?  Verbeteren van de fysieke en virtuele routing in de stad en specifiek van de entree route vanaf het Station, vanuit  

de Prinsentuin en de Voorstreek. Herkenbare entrees van de stad en herkenbare belangrijke eindbestemmingen. 

wat?  Routing en kleuring ontwikkelen: 

Versterken van lijnen: - fysieke en virtuele routing station-centrum

  - fysieke routing parkeergarages-centrum 

                              - (mentale) lijn tussen stad en platteland

Versterken van knopen: - kleuring pleinen in de binnenstad, ‘landmarken’ 

  - mobiel skate park en podium

  - creëren van verblijfsplekken voor kinderen en jeugd

  - platform creëren voor steden en dorpen in Friesland 

Bewegwijzering:   -  artistieke inbreng bij lopende projecten (nieuwe fysieke bewegwijzering, herinrichting stationsplein)

   - muurschilderingen rol geven in kleuring en routing

  - ledschermen aan de rand van de stad

Overall:   - vvv/gastvrijheidsnet over hele binnenstad

  - stadgastheerschap bij taxichauffeurs, praamvaren, parkeer- en brugwachters

De uitdaging is de binnenstad van Leeuwarden op 

meerdere manieren goed toegankelijk te maken. 

Een goede bewegwijzering alleen is niet voldoende. 

Route en eindbestemmingen dienen kleur te krijgen. 

Informatie moet op meerdere manieren worden 

overgebracht. De stad moet toegankelijke worden 

voor meerdere doelgroepen.

uitDaging

Vergroten 

gastvrijheid, 

thuisgevoel en  

058 als (eind) 

bestemming

be
oogde

doel 

nieuwe rijkdom 30/31



Winkeliers

Eigenaren 
Media 

Ondernemers 
Parkeer-

eigenaren

Retailers
Kunstenaars

Studenten van 
Hotelschool
en Groen 

studie

De voorstreek is een belangrijke 
aanlooproute naar De binnenstaD en 
kent reeDs veel speciaalzaken, mooie 
architectonische panDen, actieve 
onDernemers maar het ontbreekt aan een 
helDere iDentiteit en visie. De voorstreek kan 
het pilotproject worDen in De ontwikkeling 
van verschillenDe iDentiteitsgebieDen van De 
binnenstaD. een voorbeelD Daarvan is leiDen 
waar 6 winkelgebieDen zijn onDerscheiDen 
met elk een eigen iDentiteit. De voorstreek 
als speciaalzaak, waar service, persoonlijke 
aanDacht en ambacht centraal staan en tot 
uiting komt in De vier seizoenen, waar water 
verbinDing brengt en waar samenwerking 
met stakeholDers centraal staat.

uitDaging

Trekkers: Jeroen Saris en Hildegard Assies

Partners & artistieke invulling

hoe?  De belevingswaarde verhogen door integrale samenwerking met partijen uit de 

straat en nabije omgeving vanuit een identiteit; een winkelstraat met gemengde 

functies en specialiteiten.

wat?   Pragmatisch plan om de look & feel van de straat te verbeteren, leegstand te 

bestrijden met 3D beelden en interactieve etalages, internet en sociale media 

programma en commercie te verbeteren die aansluiten bij seizoenen en geur  

& kleur. Water gebruiken als verbindend element (urbanfarming o.a.).

sociaal

cultureel

economische

Verhogen samenwerking  
diverse partijen + veiligheid

Sterke identiteit 
(specialiteiten) 
 
Langere verblijfsduur  
en hogere omzetten

WAARDE STAD

De Voorstreek 

als de  

speciaalstraat  

van Leeuwarden

be
oogde

doel 

Voor
streek

nieuwe rijkdom 32/33



Havenmeester
Gemeente

Tourist info
Musea

Watercampus
Provincie

Roeivereniging

Zichtbaarheid 

geven aan 

“Capital of 

Water(technology)”

be
oogde

doel 

leeuwarDen is water, is capital of 
water(technology). Dit moet zichtbaar 
worDen voor bewoners en bezoekers 
zoDat ze binDing met De staD krijgen en 
trots zijn. Dit betekent gastvrijheiD en 
service op het water, bij binnenkomst 
maar ook iconische bruggen, toepassing 
en zichtbaarheiD van waterprojecten 
in De staD zoDat het niet alleen een 
economische motor is maar ook een 
emotionele laDing krijgt. 

Trekkers: Hildegard Assies en CP Berbée

Partners & artistieke invullinghoe?   De belevingswaarde en gastvrijheid verhogen voor watertoeristen en 

watertechnologie zichtbaar maken in de stad.

wat?    Waterbeleving in de stad versterken, watervervoer in de stad verbeteren, 

invoeren havengastheerschap, praamvaren, ontwikkelen van een 

mastroute door de stad, bijzondere beweegbare bruggen, commerciële 

activiteiten op het water, watermarkt, themahotel, elektrische bootjes, 

horeca aan het water, waterverlichting, waterprojecten, watermuseum, 

waterpunten, etc.

uitDaging

sociaal

cultureel

economische

Trots, gastvrij, veilig en prettig

 
058 als waterstad 3.0

 
Meer toeristen, langere  
verblijfsduur & meer omzet

WAARDE STAD

Water
stad
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Hogescholen
ROC

Blokhuispoort
Carex

Erfgoed

Eigenaren
Lokale boeren
Ondernemers

hef De afscheiDing van campus 
en binnenstaD weer op. De 
watercampus is overal in 
De staD. De meDia en muziek 
zijn ook overal in De staD te 
vinDen. De staD is zowel De 
stageplaats als innovatie 
terrein voor De hogescholen. 
gezien De complexiteit van Dit 
onDerwerp is ervoor gekozen 
voor thematische aansluiting 
van onDerwijs op zowel 
huiDige als nieuwe projecten 
inDien Dit relevant is. 

Trekkers: Hildegard Assies en Jeroen Saris

Partners & artistieke invulling

hoe?  Door een omgeving te creëren met (internationale) allure waar 

hogescholen, bedrijfsleven en jongeren willen blijven en kennis willen delen.

wat?  Ontwikkeling van een lab waar projecten, ambities, ervaring en kennis 

worden gekoppeld.
sociaal

cultureel

economische

Diversiteit & betrokkenheid

 
Jonge, innovatieve stad met hoge 
cultuurparticipatie

Verhoging imago Leeuwarden  
als studiestad

uitDaging

WAARDE STAD

Wetenschap  

en kennis aan  

de stad 

verbinden

be
oogde

doel 

Campus en  
de binnenstad

nieuwe rijkdom 36/37



Museum 
Prinsessenhof

HCL

D’Drive, 
Hogescholen
Merkmakers
Maarssingh & 

van Steijn

Kerken,
 Natuur-
museum
Tresoar  

Fryske Akademy
Noordplan

De binnenstaD heeft veel te bieDen. er staat een groot aantal 
monumenten, kerken en bijzonDere gebouwen. veel van Die 
gebouwen hebben veel te vertellen over het maatschappelijke 
en geestelijke leven in vroeger tijDen. De staD is niet alleen 
een koopcentrum waar De kassa moet rinkelen maar ook een 
spiritueel centrum.

situatie 

Partners & artistieke invulling

hoe?  Activeren en creëren, vanuit de geschiedenis, van nieuwe rituelen, nieuwe 

symbolen, nieuwe processies, taal en relikwieën (vanuit de tijd voelbaar en 

leefbaar maken). Aansluiten bij innovatie/technieken van deze tijd. Wereldwijd 

verbanden leggen.

wat? - Mensen verleiden ‘stil te staan’ en de straat te ‘ervaren’: 

 - creëren van een bijzonder ervaring

 -  aansluiten bij de fysiek kwaliteiten van de straat zoals het hoogteverschil  

en de breedte en lengte. Alle zintuigen hier bij betrekken.

 - periodieke verschijnselen/gebeurtenissen: kleinschalige ruilhandel

 - versterken/uitvergroten van wat al aanwezig is

 - creëren verblijfsplekken

 - interactie met/tussen bewoners en bezoekers

 - pop-up en mobiele objecten/gebeurtenissen

 - periodieke verschijnselen/gebeurtenissen

Verbinding van de historie met de culturele 

en spirituele ontwikkeling. Cultureel erfgoed, 

koningshuis, Prinsessenhof, protestantisme, 

doopsgezinden doortrekken naar vormen van 

hedendaagse contemplatie, ceremonies en  

rituele verbinding. Met alpha innovatie nieuwe  

content maken.

uitDaging

sociaal

cultureel

economische

Sociale cohesie, verruiming begrip 

Trots op de stad/straat, identiteit, 
verdieping, diversiteit 
 
Meer bezoekers/burgers naar dit 
deel van het centrum, grotere 
betrokkenheid tussen Kleine en  
Grote Kerkstraat, winkeliers/de stad  
en Museum Prinsessenhof.

WAARDE STAD

Trekkers: CP Berbée en Jan Brouwer

De Grote 

Kerkstraat tot 

‘unique selling 

point’ maken

be
oogde

doel 

Culturele en 
spirituele 
route
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De tegenstelling tussen openheiD en geslotenheiD is 
De kern van De opgave. maak Deze extremer. het huiDige 
gebruik is beperkenD, De gebruikers zijn niet geselecteerD 
op hun kwaliteit als spoorzoekers. De binnenkant 
noDigt uit tot interactie, De buitenkant is gesloten. 
De programmering is grensverleggenD en verbinDt 
leeuwarDen met De werelD. De interactie is zowel intern 
als monDiaal. 

De gastvrijheiD in De blokhuispoort is alom aanwezig,  
aan De buitenkant is Dat niet af te lezen. blokhuispoort  
is een generator van het leven in De binnenstaD.

uitDaging

Partners & artistieke invulling

hoe?   In de Blokhuispoort vinden de ontmoetingen plaats tussen ondernemers, ontwerpers, studenten 

en makers. Moderne ambachtelijkheid wordt verbonden met ontwerp, technologie, detailhandel 

en consument. De kennisinstellingen maken de Blokhuispoort internationaal bekend als de 

ontmoetingsplaats van innovatieve communities.

wat?   Een divers programma bestaande uit een belevingsgerichte hospitality, moderne ambacht, 

ondernemend onderwijs, innovatieve bedrijvigheid en ontmoeting. Op deze terreinen wordt 

samenwerking gezocht met alle partijen. Bezoekers worden verrast door de artistieke en 

innovatieve kwaliteit.

De kern wordt gevormd door een ondernemende coalitie van 

partijen die essentiële meerwaarde leveren aan de ontwikkeling. 

De coalitie zoekt een partij die het concept op alle aspecten 

haarscherp kan neerzetten ( zie villa Augustus, Lloyd hotel). 

Extreme Glocalisering.

Partners: beide hogescholen, innovatieve ondernemers en 

kunstinstellingen.

Er is een fablab en de producten daarvan worden met regelmaat 

onderwerp van expo.

Een permanente stroom van innnovaties in bedrijvigheid en 
creativiteit. Het is een echte creatieve werkplaats waar de interactie 
centraal staat. De stad profiteert van de regelmatige publiciteit over 
de ambachtelijke, toegepaste innovatiekracht.

Op de lange termijn is een creatieve marktplaats een mogelijk 
perspectief. Deze reputatie trekt steeds meer koopkrachtig publiek.

De Blokhuispoort wordt een icoon waarvoor mensen een bezoek 
aan Leeuwarden over hebben.

WAARDE STAD

Trekkers: Jeroen Saris en CP Berbée

Toevoeging aan 

de binnenstad, 

nieuwe bewoners 

en ondernemers.

be
oogde

doel 

Blok
huispoort
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meedoeners
gezocht

De deelnemende steden onderscheiden zich door hun hoge ambities aangaande hun 
binnensteden. Het op te stellen culturele programma voor een binnenstad is geen 
‘nieuw’ programma. Het past in het bestaande gemeentelijk beleid en voegt daar 
projecten aan toe die bijdragen aan de realisering van de bestaande ambities voor 
een betere binnenstad. Het vormt een krachtige ondersteuning van het streven van de 
stad om zich te onderscheiden. Elke stad heeft een ander verhaal en andere kansen.

Alle concepten uit de workshops worden de komende tijd verbonden 

c.q. doorgegeven aan partijen die deze op de juiste wijze kunnen 

uitvoeren. Hierbij draagt het projectteam van Nieuwe Rijkdom zorg 

voor de kwaliteit, voortgang, begeleiding en juiste borging zodat de 

gedefinieerde doelstellingen worden bereikt. In augustus/september 

2013 is een start gemaakt met het betrekken van creatieve makers bij 

de ontwerpopdrachten en de zes thema’s.

Op 3 oktober 2013 presenteren we het programma voor versterking 

van de identiteit van de binnenstad. We nodigen kustenaars, 

ondernemers, bewoners, betrokkenen en gemeenten uit voor de 

lancering van het programma Nieuwe Rijkdom Leeuwarden. Alle 

genodigden zijn dragers van een sleutel naar de toekomst van de stad. 

Daarna is het aan de creatieve makers van de stad om het programma 

van projecten ook daadwerkelijk te realiseren. Kunstenaars, architecten, 

ondernemers, bewoners en alle geïnteresseerden worden uitgenodigd 

om bij te dragen aan de heel concrete invulling van de projecten. 

Per project wordt een multidisciplinair team samengesteld zodat we 

maximaal van elkaars talenten kunnen profiteren en ervaringen kunnen 

delen. Ook hier blijven de verschillende projecten onder regie staan van 

het team Nieuwe Rijkdom.

Per project wordt er gezocht naar sponsoren die bereid zijn het  

project te adopteren en zodoende zichtbaar te investeren in de stad. 

We leggen het totale programma voor ondersteuning ook voor  

aan het Fonds Cultuurparticipatie, het ministerie van Economie 

Landbouw en Innovatie, de brancheorganisaties in de retail, MKB 

Nederland en de VNG.
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Leeuwarden is niet de enige stad waar kunst en cultuur wordt ingezet als zoekmachine 

naar een nieuwe beleving en identiteit van de (binnen)stad. Een decennium geleden heeft 

Helsinki zich op deze manier herontdekt als ‘lichtstad’. Recentere voorbeelden zijn Essen 

en Nantes.

De Culturele Hoofdstad van 2010 Essen heeft het industriële erfgoed op verschillende 

manieren een nieuw leven gegeven: als landschapspark, als locatie voor interactie. 

Een groot deel van de voorstellingen en evenementen vonden plaats op plekken zoals 

Zollverein, Jahrhunderthalle en de Gasometer. Afval bergen zijn gemusealiseerd door 

kunstwerken als de Tetraeder in Bottrop.

Nantes heeft zijn industriële verleden vertaald in Les Machines, grote machinaal 

voortbewogen, door kunstenaars ontworpen ‘dieren’, zoals le Grand Eléfant. Daarnaast 

zijn kunstenaars uitgenodigd om door middel van kunstwerken in de openbare ruimte 

statements af te geven over de stad en de overgang tussen stad en land in de monding 

van de Loire. Het resultaat is verbluffend. Nantes groeit met meer dan 10.000 inwoners 

per jaar terwijl de meeste Franse steden, op Parijs, Marseille en Lyon na, krimpen.

Inter
nationale 
voor
beelden
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Of anders, zoals de jonge ingenieur uit Mumbai die naar 

Leoardia kwam om zijn kennis over water te verrijken: “Ik 

belandde op een plein waar een Orka in de lucht sprong 

en kleurige figuren verschenen die leken op bloemen en 

zeepbellen, fonteinen van licht en een markt vol handelaren, 

karren, waar de vrouwen lachend rondlopen en de 

mannen hen verlangend nakijken. De straten roken naar 

paddenstoelen, noten en appels, een geur die scheen op 

te stijgen uit tuinen die dreven in de kanalen. De winkeliers 

hielden de deur open voor de klanten en reikten de gekochte 

spullen aan. In de cafés werden ‘gemeenschappen’ van 

studenten gevormd die zich wereldwijd vertakten. De vragen 

en antwoorden vlogen van de ene naar de andere kant van de 

wereld waardoor het denken in een stroomversnelling raakte. 

Onder een scheve kerktoren begon de weg van de rust en 

bezinning langs oude kerkhoven en kapellen. Voor mijn ogen 

verschenen mededelingen van de mensen die hier vroeger 

gewerkt en geleefd hebben. In een kapel viel ik midden in 

een discussie tussen een doopsgezinde gelovige uit 1560, 

een protestante dominee en een agnostische wetenschapper 

uit 2018 over de vraag wat ‘heiligheid’ betekent. Er waren 

kunstwerken die uitdrukking gaven aan het onbegrijpelijke en 

het wetmatige of juist het uitzonderlijke, het onmogelijke en 

het onvoorstelbare.  

Ik liep door de oude gevangenispoort met twee torens en trad 

een plein binnen waar het gonsde van bedrijvigheid. Jonge 

leerlingen en ervaren meesters waren met elkaar aan het werk 

of in gesprek. De meesters leerden de jongeren het nut van 

de oefening, jongeren leerden de ouderen de omgang met 

scheppende apparaten. Opwinding en verwachting spraken uit 

hun ogen en gebaren. Een kunstenaar draaide voor mijn ogen 

een keramische Oehoe op ware grootte uit. Op het volgende 

plein, waar de vijf beste game-makers in de Leoardia-battle 

2018 streden om de gunst van internationale investeerders, 

streek ik neer in een proeverij waar ik mocht aanschuiven aan 

een lange tafel naast een vrouw uit Calabria, een man uit de 

Andes en een Leoardiër die mij vertelde dat dit mijn hotel voor 

de nacht zou zijn”.

Naar Italo Calvino, De onzichtbare steden

“Wat dacht de ingenieur uit mumbai bij het opstaan de volgende 
morgen?” vraagt kublai kahn. “Hij zei dat Leoardia een stad 
is die zich voegt naar de verbeelding van de bezoeker”, 
antwoordt marco Polo. “De Stad van Water en Verlangen is een 
stad waar je altijd weer naar terug wilt keren.

Je kan op twee manieren praten over de stad Leoardia. Je kan zeggen: de stad 

heeft 40.000 huizen, een station en een haven, pleinen en parkjes, sommige met 

bankjes en lantarenpalen. De straten lopen naar het midden omhoog omdat de 

bewoners eeuwen geleden een heuvel hebben opgeworpen tegen de zee, daarop 

huizen gebouwd met binnenhoven en erom heen kanalen gegraven. Er is een 

kerk met een scheve toren en een wolkenkrabber van vijftien verdiepingen, een 

museum, een muziekgebouw, een bibliotheek en twee hogescholen. Dagelijks 

gaan duizenden jongeren op de fiets van het station naar de scholen en weer 

terug. Vroeger woonden er 15.000 mensen binnen de poorten, nu nog 4500 en de 

overige 95.000 hebben zich verspreid over het ommeland. Veel winkels zijn leeg 

en ’s avonds is het stil, behalve bij de cafés. Vreemdelingen worden met respect 

ontvangen, maar je hoort vaak zeggen ‘Jimme syn dynchs net fan hjir’. Wie dit alles 

weet kan zich het verleden en de toekomst van Leoardia gemakkelijk voorstellen. 

Als marco Polo terugkeert uit de Noordelijke 
streken vertelt hij de machtige kublai kahn, 
keizer der Tartaren, over Leoardia, de stad 
waar land en water in elkaar overgaan...

een verhaal, de 
stad van water 
en verlangen
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In opdracht van de Gemeente Leeuwarden en de Kamer van Koophandel Noord Nederland

Tekst en redactie Team Nieuwe Rijkdom

Vormgever Brand Builders

Beeld  We hebben onze uiterste beste gedaan alle rechthebbenden te achterhalen. Mocht 

iemand desondanks menen aanspraak te kunnen maken gelieve contact op te nemen met  

Nieuwe Rijkdom.

Copyright  Nieuwe Rijkdom. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuwe Rijkdom worden gekopieerd of 

verveelvoudigd op welke manier dan ook.

Oktober 2013

Isabelle Diks - Henk Deinum - Margriet Bouma - Jeroen de Vrije - Jacqueline Schrijver 

Klaas van den Berg - Sietze Bandringa - Hayo Galema - Bert Looper - Wieke de Haan 

Arthur Oostvogel - Geart de Vries - Sjoerd Bootsma - Auke Henk Doornbosch - Ad Peek 

Jan Faber - Ellen Wagenaar - Anton Zantman - Monique van der Meulen - Jan Edens 

Edith Copini - Ciska Blaauwbroek - Frank Postma - Ellen Klunder - Chris van der Leij 

Anne Martin de Graaf - Arnold Balk - Noor van Horick - Kor van der Meulen - Hottie de Graaf 

Mariëlla Diepenmaat - Sieb Koelmans - Margret Jagersma - Ank Pluimgraaff - Koos Kamsma 

Monique Olivier - Martin van der Meulen - Andries van Weperen - Albert Sikkema 

Haike Visscher - Henk Besselse - Ton Ettema - Lisa van Heijum - Saskia Bak - Oeds Westerhof 

Sietse Holwerda - Henry de Boer - Dieneke Zwiers - Renee Waale - Harmen van der Hoek 

Gerk Koopmans - Anneke Holwerda - Daan Levy - Lennard Drost - Baukje de Vries 

Corné van den Erve - Tjerk Visser - Hans Achterbosch - Marion Langhout - Han Bakker 

Carla Annen - Gaby Seemann - LJ van Tuinen - Elly Stoelwinder - Jan Veninga - Willy Bergsma 

Hans Hofman - Melle Jan-Douwe Stumphius - Aukje Reitsma - Ineke Ekkers - Paul D. Edens 

Thea Hoek - Lieke Bakker - Frouke Feijen - Marco Goldenbeld - Louise Cohen - Karin van Berne 

Dick de Jong - Siska Alkema - Egbert Sepp - Marjan Beuker - Silke - Walter Baas - Henk Rusman 

Fokke Fokkema - Sipco Feenstra - Joris Collier - Pytsje Couperus - Wim-Jan Dijk 

Silvester Adema - Siebe van Seijen - Klaas Klamer - Peter Vredeveld - Els van der Laan 

Bart Vries - Jaco Kalfsbeek - Rein Hofstra - Hans Han Roebers - Henrike Gootjes 

Marsja van der Ven - Douwe Beimin - Deborah Lambert - Loes de Vries - Lies Siegersma 

Margaretha Cats - Johan de Vries - Gieneke Arnolli - Olga Steenhuizen - Femke Haijtema
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