
MEERJARENPLAN 
WATERERFGOED
Dit meerjarenplan komt voort uit het Perspectief Bestemming Flevoland 
2030 (PBFL2030). In het PBFL2030 hebben we de visie, ambitie, doelen en 
ontwikkelopgaven voor de toeristische sector van Flevoland tot 2030 vastgelegd. 
Uitgangspunt is dat alle Flevolanders profiteren van toerisme. Dit vraagt om een 
betere positionering en ontwikkeling van Flevoland als toeristische bestemming 
én goede samenwerking binnen en buiten de sector. In het PBFL2030 is het 
verhaal van bestemming Flevoland uitgewerkt in Flevoland Nieuw Land met 
vier storylines: Nieuwe Natuur, Watererfgoed, Agro & Food en Vernieuwend 
Ontwerp. Dit meerjarenplan beschrijft hoe de storyline Watererfgoed bijdraagt 
aan de ambities, doelen en ontwikkelopgaven, inclusief benoeming van concrete 
projecten en samenwerkingen. Het meerjarenplan biedt de sector een handvat 
om vanuit het gezamenlijke verhaal gericht programmatisch samen te werken en 
kansen te benutten.



KANSRIJKE ICONEN
• Batavialand
• Urk
• Schokland
• Werkeiland
• Waterloopbos

Op de bodem van de vroegere Zuiderzee ligt Flevoland: het grootste stuk 
‘man made land’ ter wereld. Dit door Cornelis Lely bedachte land is een van 
‘s werelds grootste waterbouwprojecten ooit. Door innovatieve technieken is 
op vier meter onder zeeniveau nieuw land ontstaan. Door deze inpoldering 
kwamen de eilanden Urk en Schokland op het droge te liggen, en kwamen 
archeologische schatten ‘bovendrijven’: van scheepswrakken tot Werelder 
fgoed. Nog altijd leef je in Flevoland onder het NAP. Het watererfgoed laat de 
eeuwenoude strijd tegen het water herleven én laat zien hoe toonaangevend 
Nederland is op het gebied van inpolderen.

ON BRAND AANBOD
• Gemalen en sluizen
• Knardijk
• Scheepswrakken
• Oud Kraggeburg
• Vuur- en watertorens

ONZE AMBITIE
Onze ambitie voor de storyline Watererfgoed op weg naar 2030 is het 
vergroten van de (inter)nationale bekendheid van het Flevolandse 
watererfgoed. Dit door het ontsluiten, beleefbaar maken en verbinden van 
plekken waar bezoekers het innovatieve watermanagement verhaal kunnen 
ervaren, inclusief building with nature en de cultuurhistorie van New Land met 
de eilanden op het droge. Dit vraagt om het behoud en doorontwikkeling van 
de Watererfgoed iconen, de ontwikkeling van belevenisroutes en het verhogen 
van de belevingswaarde van het landschap. 

PROGRAMMATEAM*
• Provincie Flevoland (PF)
• VisitFlevoland (VF)
• Gemeente Lelystad (LS)
• Gemeente Noordoostpolder (NOP)
• Gemeente Urk (UR)
• Gemeente Zeewolde (ZW)

*Het Programmateam voert eindregie op de uitwerking van het meerjarenplan: 
het informeert de achterban, activeert samenwerkingen en heeft het overzicht. De 
kernpartners zijn organisaties & ondernemers die behoren tot de iconen en/of het on 
brand aanbod en bewust een bijdrage willen leveren aan de doorontwikkeling van de 
storyline. Samen met het Programmateam werken zij aan de projecten.

KERNPARTNERS
• Waterschap Zuiderzeeland (WZZL)
• Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)

ONS VERHAAL OVER WATERERFGOED



• Project rondom ‘Vergane schepen’:

• Herkenbare en beleefbare inrichting aantal scheepswraklocaties

• Vernieuwing scheepswrakmarkeringpalen

• Doorontwikkeling en verhogen belevingswaarde Knardijk 

• Ontwikkelen informatievoorziening op belevingsroutes/POI’s  
o.a. door QR-code-systeem, doorkijkpanelen

• Routes:

• Informatievoorziening, vergroten beleving en routeontwikkeling 
Paalschermen Urk

• Toevoegen beleving en (informatie)voorzieningen Zuiderzee 
icoonroute

• Ontwikkeling belevingsroutes rondom Werelderfgoed Schokland

• (Mogelijke) start Batavia op het Land - Batavialand

• Ontwikkelen museale functie werkeiland Lelystad

• Verkenning openstelling Gemaal Wortman

• Deelname aan nationaal en internationale campagnevoering 
Nederland Waterland 

• Benutten kansen IJsselmeerdijkversterking wo. campagne erfgoed 

• Gezamenlijk doorontwikkelen Waterwalks Almere en Lelystad

• Vergroten bekendheid Orca Urk

• Verkenning Nationaal Scheepvaart Depot Batavialand

• Vernieuwing bezoekerscentrum De Trekvogel

• Ontwikkelen VR belevenis museum het Oude Raadhuis

KORTE TERMIJN 

PRIORITEITEN PER TERMIJN
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= Beschikbaarheid

AAN WELKE ONTWIKKELOPGAVEN LEVERT DIT PROJECT EEN BIJDRAGE?

= Beleving = Bekendheid = Bereikbaarheid = Betaalbaarheid = Idee
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• Verbeteren (digitale) beleving sluizen, dijken en gemalen

• Verhogen belevingswaarde Land Art SeaLevel, Aardzee, Rif, Pier Horizon 
en Weerwater

• Doorontwikkeling beleving eilandverleden Urk o.a. door vis-experience 
en Gemaal Vissering

• Verdere doorontwikkeling beleving openlucht labaratorium 
Waterloopbos

• Doorontwikkeling museale functie werkeiland Lelystad 

• Realisatie ontwikkeling van Batavialand naar Nationaal Scheeps-
archeologisch Depot
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MIDDELLANGE TERMIJN 

• Samenwerken op het gebied van watermanagement 

• (Door)ontwikkelen bezoekerscentra De Trekvogel en Blocq van Kuffeler

• Doorontwikkeling bezoekerscentrum Schokland

• Realisatie vaarroute van Vollenhove, via Waterloopbos naar Schokland

• Belevingswaarde Onder NAP verhogen

• Verhaal van het nieuwe watererfgoed verstrerken door ontwikkelingen 
Oostvaardersoevers/Kop van de Knardijk.

• Ontwikkelingen rondom Kop van de Knardijk: panoramaview en 
inspiratie watermanagement
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Creatives
Voorheen: Nora

De doelgroepen komen voort uit het PBFL2030 en een uitgebreide 
aanbodsanalyse van VisitFlevoland. Ook is dit getoetst bij het NBTC, 
het Programmateam en de kernpartners. Het perspectief richt zich 
op bezoekers uit Flevoland, Nederland en het buitenland, met een 
vrijetijdsmotief voor hun bezoek.

Achievers
Voorheen: Paul


