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Nieuwsbrief Vereeniging van Zuiderzeegemeenten 

De eerste vragen die je vaak krijgt, 
zijn: “Wie ben je en waar kom je 
vandaan?”. Voor ons als Vereeniging 
Zuiderzeegemeenten is de afge-
lopen periode vooral gewerkt aan 
de vraag “wie ben je”?

Met een opstartvergadering in het Palingmuseum 
van Harderwijk en met de jaarvergadering in het 
Zuiderzeemuseum, waarbij Eva Vriend haar boek presen-
teerde en een grote online bijeenkomst over de toekomst 
van de bruine vloot, hebben we vooral nagedacht over 
wat mag van ons als vereniging verwacht worden. 
De vraag waar komen we vandaan, heeft inmiddels 
plaatsgemaakt voor beantwoording van de vraag: 
waar willen we naar toe? 

De afgelopen periode is vooral ingezet om samen met de 
BBZ en provincies de bruine vloot in coronatijd perspectief 
te geven. Het eerste resultaat is nu een aangenomen motie 
in de Tweede Kamer. 

Juli 
2022

Samen een Stap verder. doe je mee?

door: Harm-Jan van ScHaik  
Burgemeester gemeente Harderwijk en  
voorzitter vereeniging van zuiderzeegemeenten

Op gebied van recreatie en toerisme is gefocussed op 
verhaallijnen ontwikkelen. De voorzet van de NBTC is 
hierin zeer welkom geweest. Ook de museale verbinding 
krijgt steeds meer vorm. En dankzij de gemeente Súdwest-
Fryslân is er nu een website om ons te vinden.

Als bestuur hebben we te maken gehad met een organi-
satiestructuur die opnieuw opgezet moest worden, een 
ledenbestand wat niet up to date was en bestuurlijke 
wisselingen. Het is pionieren geweest. De werkgroepen zijn 
helaas nog niet goed van de grond gekomen, maar daar 
komt verandering in. Hierbij een schitterende nieuwsbrief 
die laat zien wie we zijn en voor elkaar kunnen betekenen. 
Graag nodigen we jullie dan ook uit bij jullie eigen jaar-
congres op 29 september, omdat we niets liever willen dan 
met jullie samen de volgende stap zetten. Samen een stap 
verder. Doe je mee? 
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De kracht van samenwerken - Het Hanzeverhaal
verHalen verBinden en inspireren

De afgelopen jaren zijn door de gezamenlijke inzet en investe-
ringen van rijk, provincies, gemeenten, destinatiemarketingor-
ganisaties, citymarketingorganisaties, musea, erfgoedlocaties 
en ondernemers de verhalen van Nederland doorontwikkeld 
en in de etalage gezet. Zo hebben we veel waardevolle bezoe-
kers kunnen verleiden om deze mooie plekken met een goed 
verhaal, verspreid door ons land te bezoeken. Van de wateri-
conen tot de Koninklijke geschiedenis, van culinaire specialiteiten 
tot de kastelen, van de gouden eeuw tot aan de Hanzesteden. 

De verhaallijnen sluiten aan bij de transitie van destinatiepro-
motie naar destinatiemanagement die is beschreven in de lande-
lijke visie op toerisme Perspectief 2030. In de loop der jaren zijn de 
verhaallijnen meebewogen met deze strategie waarbij naast het 
zichtbaar maken van het aanbod ook het door ontwikkelen en 
versterken van aanbod een plaats heeft gekregen. Zo dragen we 
bij aan de duurzame ontwikkeling van bestemming Nederland 
waar bewoners, bezoekers én bedrijven van profiteren. 

Hanzesteden - Verbonden door water, 
ondernemerschap en ambities
Al meer dan 800 jaar weten de Hanzesteden elkaar goed te 
vinden - verbonden door water, ondernemerschap en ambities. 
En nog altijd is de samenwerking sterk. Negen Hanzesteden in het 
oosten van Nederland werken al meer dan 25 jaar samen onder 

Regering wil Bruine Vloot ondersteunen 
Hoe precies moet uitgezocHt worden 
Kamerleden Inge van Dijk (CDA), Romke de Jong D’66), Hawre 
Rahimi (VVD) en Sandra Beckerman (SP) hebben een motie inge-
diend om de regering aan te sporen de bruine vloot te onder-
steunen bij de verduurzaming, het versterken van de toeristische 
potentie en de erkenning van het immateriële erfgoed. De rege-
ring werd opgeroepen om “de bruine vloot te ondersteunen 
bij de investeringsopgave en de investeringsagenda hoe de 
zeilende beroepsvaart gefinancierd kan worden”. Daarmee werd 
verwezen naar het BMC onderzoek.

De minister gaf de motie ‘oordeel Kamer’. Dat wil zeggen dat zij 
de voorstellen onderschrijft, maar kanttekeningen plaatst. “We 
denken graag met de sector mee hoe ze inderdaad gebruik 
kunnen maken van het bestaande instrumentarium. Laat dan wel 
benadrukt zijn dat het gaat over ondersteuning en het helpen 
toegankelijk maken, en niet om aanvullende financiële middelen. 
Volgens mij was de vraag ook niet zo bedoeld.”

De BBZ is blij met de betrokkenheid van de Kamer en de toezeg-
ging van de minister en wil het overleg met de drie ministeries 
(EZK, IenW en OCW) op 23 juni aangrijpen om meer duidelijk-
heid te krijgen over de toezegging van de minister onder andere 
over het gebruik van het ‘ bestaande instrumentarium’ en het 
toegankelijk maken er van.

Cultureel erfgoed reCreatIe & toerIsme

Hanzesteden - Verbonden door water 
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museale kansen

Zuiderzeemuseum in Enkhuizen komt met 
jaarthema’s 
Het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen wil meer aansluiten bij de 
huidige maatschappij. Actuele onderwerpen bieden daartoe de 
kans om het hedendaagse leven te vergelijken met het leven van 
zo’n 100 jaar geleden. Met deze ambitie is met een nieuwe blik 
gekeken naar mogelijkheden om daar op in te spelen. Dit heeft 
ertoe geleid dat er met Jaarthema’s wordt gewerkt. Dat betekent 
voor 2022 Kinderen en 2023 Feest. Onderstaand een impressie 
van de opzet van de Jaarthema’s.

2022 Kinderen 
Het Zuiderzeemuseum is een zeer kindvriendelijk museum met 
veel doe-activiteiten in de buitenlucht, dat vaak bezocht wordt 
in gezins- of familieverband. Hoe verging het kinderen in vissers-
gezinnen in vergelijking tot kinderen in andere beroepsgroepen? 
Tot welke leeftijd gingen ze naar school en welke werkzaam-
heden moesten zij verrichten in het gezin? Hoe zag hun dagin-
deling eruit en wat voor spelletjes werden er binnen en buiten 
gespeeld? Hoe verhoudt zich dat tot de dagindeling van de 
huidige generatie en het toenemend beeldschermgebruik?

www.zuiderzeemuseum.nl
Periode: 2 april t/m 30 oktober 2022 

2023 Feest: dat jaar bestaat het 
Zuiderzeemuseum 75 jaar 
In de collectie van het museum bevinden zich bijzondere 
objecten die specifiek bij feesten werden gedragen of getoond. 
Het jubileum is een mooie gelegenheid om die stukken weer te 
tonen en er, samen met de gemeenschappen rond de Zuiderzee, 
een mooi verbindend feestjaar van te maken. Tijdens het 
themajaar Feest wordt aandacht besteed aan een variëteit aan 
feesten in hun gebied in zomer en winter. Hoe werden feesten 
als Koninginnedag, Sinterklaas, de bijzondere festiviteiten op de 
Waddeneilanden (Sundeklaas), eeuwfeesten en herdenkingen 
(Slag op de Zuiderzee) gevierd? Welke rol speelden christelijke 
feesten zoals Sint Maarten en Driekoningen en de kermis? 

het motto ‘Habeant Hansam Suam – Laat ons een Hanzeverbond 
sluiten’. Door krachten te bundelen vanuit een sterke gedeelde 
identiteit creëren zij een vliegwiel om mensen te verleiden de 
mooie Hanzesteden Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, 
Zwolle, Hasselt, Kampen, Elburg en Harderwijk te bezoeken. 

Vijf jaar geleden werd de Hanzesteden verhaallijn geïntrodu-
ceerd. Een duidelijke positieve flow en trots is merkbaar. De 
samenwerking is succesvol en de Hanzesteden worden nog 
zichtbaarder gepositioneerd. Tot 2016 lag de focus vooral op 
de nationale markt. Sinds 2017 wordt ook ingezet op de inter-
nationale bekendheid van de Hanzestedenlijn. Met een meerja-
rige, internationale marketingcommunicatiecampagne positio-
neerden we de Nederlandse Hanzesteden als must see in België 
en Duitsland. Met mooie resultaten als gevolg, waaronder de 
toename van het aantal buitenlandse gasten, hotelovernach-
tingen en bestedingen. 

Eind 2018 werd de samenwerking grensoverschrijdend versterkt 
in het kader van EU Interreg. Veertien Hanzesteden in Duitsland 
en Nederland werken samen om de Hanzebeleving bij zowel 
bezoekers als inwoners te versterken. Onder meer door de 
ontwikkeling en promotie van nieuwe producten, zoals de inter-
nationale Hanzesteden fietsroute. 

De Hanzesteden zijn inmiddels niet meer weg te denken als 
bestemming op de Nederlandse toerismekaart. Om de mooie 
resultaten voort te zetten en in te spelen op de transformatie van 
het toerisme is in 2019 het Perspectief Hanzesteden 2020-2025 
geschreven, gestoeld op het landelijke Perspectief 2030. Hierin 
geven de negen Hanzesteden invulling aan hun gezamen-
lijke ambities op regionaal niveau. Concreet en helder: iedere 
Hanzestedeling ervaart in 2025 profijt van toerisme. 

De Hanzesteden worden doorontwikkeld tot duurzame, jaarrond 
cultuurerfgoed hotspots waar de bewoners met recht trots op 
zijn. Door bestemmingsmanagement met focus op branding, 
aanbodinnovatie en vraagontwikkeling stimuleren we economi-
sche ontwikkeling, een vitale leefomgeving én groei van trots bij 
bewoners van de Hanzesteden en Hanzeregio. 

Jacqueline liJS-verHoeven

Projectmanager Nederlands Bureau  
voor Toerisme & Congressen

(voormalig projectleider/directeur Stichting De Gouden Cirkel – 
het toeristisch samenwerkingsverband IJsselmeerregio – mede 
op initiatief van Vereeniging van Zuiderzeegemeenten)

http://www.zuiderzeemuseum.nl/hedoejemee
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overIg nIeuws

10 aug. - 11 sept. Het Verdriet van de Zuiderzee, Oudemirdumer Klif 

31 aug. - 4 sept. Hiswa te Water, Bataviahaven Lelystad 

3 september Visserijdag Spakenburg

29 september Congres van Zuiderzeegemeenten, 13.00-17.00 uur,  
 Bataviawerf Lelystad 

agenda

Binnenkort online:  
www.zuiderzeegemeenten.nl 

input iS welkom!

Doorontwikkeling Museum Batavialand in 
Lelystad krijgt vorm
In het huidige museum Batavialand wordt het nieuwe Nationaal 
Scheepsarcheologisch Depot bij het bestaande museum inge-
past. Dit gaat gepaard met een miljoeneninvestering van het 
Rijk en de Provincie Flevoland. De afgelopen maanden werd er 
door een kwartiermaker onderzocht hoe het museum kan door-
ontwikkelen. In de plannen gaat de eerste aandacht uit naar 
het nieuwe depot, een nieuw entreegebouw, de Batavia en de 
verplaatsing van de werf. Later volgen er mogelijk nog aanpas-
singen aan het huidige museum. Er wordt al jaren gesproken over 
het samenvoegen en uitbreiden van de verschillende facetten 
van Batavialand. De huidige plannen bieden realistische moge-
lijkheden. Batavialand maakt deel uit van het Bataviakwartier. 
Dat betekent dat er een samenwerking is tussen de partners 
Bataviastad en Bataviahaven. 

Museum Batavialand zal tijdens het congres/ALV van de 
‘Vereeniging van Zuiderzeegemeenten’, op 29 september, als 
ontmoetingsplaats dienen. In mei is Astrid Hertog benoemd als 
directeur van Batavialand. Zij zal ons zeker meenemen in de 
stand van zaken van de nieuwe plannen.

www.batavialand.nl 

Het Verdriet van de Zuiderzee
een indringende muziektHeatervoorstelling aan de rand van 
Het ijsselmeer…

Muziektheatergezelschap Orkater (Amsterdam) en Schouwburg 
De Lawei (Drachten) presenteren in het kader van Arcadia 2022 
een muziektheatervoorstelling op een unieke locatie;  
het Oudemirdumerklif. 

Een grote muzikale voorstelling op het Oudemirdumer Klif, 
een plek met een van de mooiste uitzichten van Fryslân. Maar 
hoe anders was het gebied toen de Zuiderzee er nog heerste? 
Wat waren de economische en ecologische gevolgen van het 
verdwijnen van de Zuiderzee? Wat zijn de verhalen van de 
mensen die hier woonden en hun leefomgeving drastisch zagen 
veranderen door de komst van de Afsluitdijk en andere zuider-
zeewerken? Zout water werd zoet. Eb en vloed verdwenen. De 
beloofde voorspoed kwam er niet. De steden aan de Zuiderzee 
liepen leeg. Wat restte was heimwee en verlangen. In Het 
verdriet van de Zuiderzee maak je kennis met de mensen die op 
en rond het klif wonen. Vissers, jagers, boeren, echtgenotes en 
dieren die hun weg zoeken in het nieuw geschapen landschap. 
De voorstelling prikkelt ons om na te denken over hoe wij in de 
toekomst om moeten gaan met natuur en milieu. 

10 augustus t/m 11 september Oudemirdumer Klif
Het verdriet van de zuiderzee

Congres van Zuiderzeegemeenten
Op 29 september 2022 komt de Vereeniging van 
Zuiderzeegemeenten ’s middags (13.00 - 17.00 uur) bijeen, 
met een aantrekkelijk programma op Batavialand te Lelystad 
(nadere details volgen nog in de loop van augustus). Tijdens 
dit programma combineren we de ALV met een bezoek aan 
de werf, afgewisseld met versnaperingen. Na deze bijeenkomst 
bent u compleet bijgepraat over wat deze mooie Vereeniging 
voor uw gemeente betekent! 

NB. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders al dan niet 

vergezeld door een (vak)inhoudelijk ambtenaar ter ondersteuning. 

Website in ontwikkeling
Omdat we graag informatie met elkaar delen maar ook zichtbaar willen zijn voor de buitenwereld, is de website www.zuiderzeegemeenten.nl  
in ontwikkeling. Hiervoor ontvangen we graag inhoud. Heeft u informatie, oude foto’s of kaarten, een scheepsjournaal wellicht? Via: secr.
dam@sudwestfryslan.nl ontvangen we graag content. Ook interessante bijeenkomsten, tentoonstellingen of andere activiteiten voor op 
de kalender, die het waard zijn om te delen met de leden van de Vereeniging van Zuiderzeegemeenten ontvangen we graag. 

http://www.hiswatewater.nl
http://www.bruinevlootspakenburg.nl
http://www.batavialand.nl
https://arcadia.frl/agenda/135215/het-verdriet-van-de-zuiderzee/
http://www.zuiderzeegemeenten.nl
mailto:secr.dam%40sudwestfryslan.nl?subject=
mailto:secr.dam%40sudwestfryslan.nl?subject=

