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1 Durven, doen!

We vergeten het wel eens, maar wij Nederlanders leven in een delta. 
Deze delta hebben we bewoonbaar gemaakt door het reguleren van 
het water en het aanleggen van polders. Maar daar is het niet bij ge-
bleven. We gingen de zeeën bevaren. Wij Nederlanders proberen het 
water te beheersen en het voor onze eigen doelen nuttig te maken. 
Dat is de Nederlandse conditie. 
We bouwen schepen en polders, en zetten die in bij het creëren van ver-
bindingsnetwerken die ons welvaart opleveren. Zowel het bouwen van 
schepen en het bezeilen van de zeeën, als het aanleggen van dijken en 
polders en het bewerken en inrichten van nieuw land heeft te maken 
met technologische mogelijkheden en een mentaliteit of behoefte. 

Pioniers banen de wegen, die daarna door ‘gewone gebruikers’ ten 
volle worden benut. Avontuurlijke ondernemers organiseren ontdek-
kingsreizen naar verre oorden, andere pioniers trekken de polders in. 
Na de fase van het pionieren volgt die van het exploiteren, zowel van 
het nieuwe land als van de relaties die in andere gebieden zijn aan-
gegaan. Het pionieren en uitbaten heeft zijn basis in het bouwen. De 
kennis van het bouwen wordt voornamelijk proefondervindelijk op-
gedaan. Een net gebouwd schip is het prototype voor het volgende en 
iedere polder biedt nieuwe kennis om weer een ander gebied droog te 
pompen.  We construeren ons land, onze infrastructuur en onze wel-
vaart. We bouwen ons bestaan op door op een slimme manier gebruik 
te maken van de lage ligging van ons land. Onze ondernemingszin is 
gebaseerd op maakbaarheid, handel en op het exporteren van kennis. 
Het natte verhaal van Nederland is een verhaal van technologie, van 
bouwen, van ondernemen en van verbindingen. Het is een verhaal 
van durven en doen! Batavialand laat dat verhaal zien, in de open 
lucht, op de plaats waar het is ontstaan en is daardoor hét erfgoed-
park der Lage Landen.
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Kernwaarden
• Authentiek
 Batavialand is écht en bewaart ons erfgoed.
• Wortels
 Batavialand vertelt over wie wij zijn en hoe wij polderen.
• Kennis
 Batavialand bewaart en deelt de kennis over ons verleden, heden 
 en toekomst.
• Avontuur
 Batavialand voert je mee naar onbekende plaatsen.
• De wijde wereld
 Batavialand toont ons wat onze verre tochten ons brachten.
• Continuïteit
 Batavialand laat zien dat alles vloeit maar nooit verandert.
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2 Focus

2.1  Missie en hoofddoelstelling

Batavialand gaat over de wisselwerking tussen de Nederlander; zijn lage 
landen, het water en de wereld. Batavialand gaat over de maakbaarheid 
van ons bestaan.

Batavialand is een nationaal erfgoedpark; een attractiepark in de 
openlucht, gelegen op de grens tussen water en land, én een ken-
niscentrum. Batavialand is zowel een museum als een rijksarchief. 
Zowel een werf waar historische schepen worden gebouwd als een 
plek waar historische schepen worden geconserveerd. Batavialand is 
er zowel voor de bezoekers van Batavia Stad, als voor de inwoners van 
Lelystad, Flevoland en Nederland en voor de internationale toeristen. 
Een plek voor het grote publiek én voor kenners; voor het dagjespu-
bliek én voor de gemeenschap van liefhebbers. Voor amateurs en pro-
fessionals. Voor technologie en geschiedenis; voor verleden, heden en 
toekomst. Batavialand gaat over de geschiedenis en de toekomst van 
de Nederlander en zijn lage landen.
Uit de missie is de volgende hoofddoelstelling gedistilleerd:

Het actief laten beleven van het unieke van de lage landen en haar 
bewoners, aan een breed publiek op een financieel duurzame wijze.



2.2  Theme Statement: Durven, doen!

Een erfgoedpark heeft een Theme Statement nodig. Dat statement 
geeft inhoudelijk richting aan alle ontwikkelingen in het park.

Durven doen! staat voor meerdere begrippen:

• De durf die de Nederlanders hadden om de wereld te verkennen
• De durf om land van de zee te winnen
• De durf om nieuwe techniek te gebruiken
• De durf het publiek uit te dagen om dingen te doen in Batavialand
• Een uitdaging naar het publiek om zelf ook zijn grenzen te gaan 
 verzetten

Deze durf wordt in Batavialand geïllustreerd aan de hand van ver-
halen over grensverleggende Nederlanders: de ‘Helden’ die een rol 
hebben gespeeld in het verbreden van die smalle strook tussen land 
en water waar het ooit begon. Batavialand vertelt over mensen die 
grenzen hebben verlegd (door te bouwen, door te ontdekken, door 
te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Die mensen, beroemd (zo-
als de Romeinse veldheer Corbulo, Willem Barentsz, Michiel de 
Ruyter, Jan Adriaensz Leeghwater, Cornelis Lely) of onbekend (de 
Swifterbantman, de mannen die in een wankel scheepje voor het 
eerst de Noordzee overstaken, de eerste middeleeuwse veenont-
ginners, de anonieme slotengravende pioniers in de Wieringermeer) 
hebben Nederland gemaakt tot wat het is. Ze staan model voor de 
Nederlanders die ploeterend en vechtend, doortastend en zoekend, 
sluw en slim, soms gemeen, soms recht-door-zee, goedgelovig of ver-
trouwend op eigen kunnen, die maar half bewoonbare strook tussen 
zee en land hebben gekneed en gevormd tot een natie.
Als bezoeker ervaar je dat de geschiedenis van Nederland geen spic 
en span verhaal van voorspoed en geluk is maar een grabbelton van 
onmogelijke ideeën, stommiteiten en missers, wanhopige vragen, 
vertwijfelde pogingen en briljante oplossingen.

De verhalen van deze ‘helden’ geven de Nederlandse geschiedenis 
kleur en reliëf. Waar het kan worden authentieke bronnen gebruikt, 
van de helden zelf, van tijdgenoten of van wetenschappers die de 
verhalen vertellen. Altijd moet duidelijk zijn wie het verhaal vertelt. 
Echte verhalen van echte mensen die niet verzonnen zijn hebben de 
voorkeur boven fictie. Zo verbinden we de attracties met het kennis-
centrum.

2.3  Positionering van het park

Batavialand wordt een erfgoedpark. In een erfgoedpark kun je de ge-
schiedenis op twee manieren beleven. 
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Aan de éne kant wordt het verhaal van de lage landen zo meeslepend 
mogelijk verbeeld. Je wandelt door het park, zoals je door een dieren-
park of een attractiepark wandelt, van het éne naar het andere verblijf 
of van de éne naar de andere attractie. Je maakt het mee en je wordt er 
volledig in opgenomen. 
Aan de andere kant is Batavialand een kennisinstelling met zijn mu-
seum- en archieffuncties; met de maritieme rijkscollectie en met de 
kennis over het bouwen van historische vaartuigen.

Van de allereerste dijkjes die het land na laag water droog moesten 
houden tot de spectaculaire deltawerken; en van de boomstamka-
no’s waarmee de vroegste Nederlanders over kreekjes voeren tot de 
modernste jachten is gebruik gemaakt van de beste technologieën 
die voorhanden waren. Waar andere landen techniek inzetten om 
industrieën op te zetten, gebruikten Nederlanders de techniek om 
land te veroveren en om te kunnen handelen met de hele wereld. In 
Batavialand draait alles om de constructie van ons bestaan, het bou-
wen in en aan de lage landen. En omdat het in Batavialand gaat over 
bouwen, over technologie en ultiem over de maakbaarheid van ons 
Nederlandse bestaan wordt Batavialand een modern erfgoedpark. 
(Batavialand ligt op een steenworp afstand van de modernste slui-
zen.) Onderzoek wordt gedaan met ondermeer de nieuwste technie-
ken, een soort CSI. Batavialand gaat meer over het heden dan over 
het verleden. En als we het verleden oproepen, dan met authentieke 
objecten die we combineren met de modernste middelen.
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2.4  Draagvlak en publieksgroepen

Vijf ringen
Overal in Nederland zie je dat museale instellingen zich aan het her-
oriënteren zijn op hun inhoudelijke, maatschappelijke en financiële 
draagvlak. Op hun relevantie, ofwel de waarden die erfgoedinstellin-
gen hebben voor hun omgeving. 
De omgeving van Batavialand is opgebouwd uit vijf ringen:

• Batavia Stad en Batavialand vormen samen de binnenste ring. Met 
twee miljoen bezoekers per jaar is Batavia Stad het meest succesvolle 
outlet shopping centre van Nederland. Batavialand wil maximale 
synergie in de samenwerking met Batavia Stad bereiken. Bezoekers 
van Batavia Stad kunnen moeiteloos een kijkje nemen in het openbare 
deel van het erfgoedpark. Batavialand kan bijdragen aan de aantrek-
kelijkheid van een bezoek aan het shopping centrum. En doordat 
Batavialand steeds nieuwe attracties aan het park zal blijven toevoe-
gen zal het gebied telkens weer in de schijnwerpers komen, hetgeen 
de voortgaande groei van Batavia Stad zal versterken.

• De tweede ring is Lelystad. De combinatie van een openbaar park, met 
hoogwaardige attracties, met een museaal bedrijf, met nationale erf-
goedtaken, op een A-locatie, aan de kust van Flevoland, biedt de ge-
meente een troef om de culturele identiteit van de stad te versterken. 
Batavialand is er voor de Lelystedelingen.

• Flevoland is de derde ring. Met het erfgoedpark Batavialand kan de jong-
ste provincie van Nederland hiermee de eigen identiteit, als cultuur-
landschap bij uitstek, een gezicht geven. Flevoland en Batavialand 
symboliseren samen de maakbaarheid van Nederland. Niet voor niets 
is ‘landscape’ - landschap een Nederlandse bijdrage aan de wereldtaal.

• De vierde ring waarbinnen Batavialand een duidelijke waarde vertegen-
woordigt is Nederland. Op diverse plaatsen in Nederland worden delen 
van het typisch Nederlandse verhaal vertelt maar nergens gebeurt 
dat in de samenhang zoals dat straks in Batavialand zal kunnen. Wij 
Nederlanders zijn zo gewend aan het leven beneden de zeespiegel dat 
we vergeten hoe bijzonder het eigenlijk is. 

• En daarmee komen we op de buitenste ring: de internationale context. We 
zijn zo vertrouwd met onze identiteit als handelsnatie dat we ons niet 
realiseren hoe de ligging van ons land daarop van invloed was en is. 
Batavialand is Nederland. En dat is een verhaal dat interessant is voor 
Nederlanders én voor buitenlandse toeristen.

Publieksgroepen
Een erfgoedpark is een attractiepark én een museum, een experience 
én een kennisinstelling. Een plek voor het grote publiek én voor de 
liefhebbers en kenners. Want alleen een instelling die zich baseert op 
de inhoud blijft aantrekkelijk voor een groot publiek. Dat is de crux 
voor een bloeiend Batavialand.
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Dat betekent dat Batavialand twee soorten publieksgroepen, heeft. 
Enerzijds is dat het grote publiek. Vooral gezinnen met kinderen en 
toeristen, ofwel de typische dagjesmensen. Bij dit algemeen publiek 
mag je ook de scholen rekenen die educatieve programma’s volgen. 
Anderzijds heb je de liefhebbers, de verzamelaars, de kenners en de 
wetenschappers. De mensen die er voor hebben doorgeleerd, al dan 
niet in hun vrije tijd. Beide groepen - het algemeen publiek én de 
special interest groepen - zijn even belangrijk voor de toekomst van 
Batavialand. Want het zijn de liefhebbers die Batavialand als ken-
nisinstelling kunnen laten bloeien en alleen als kennisinstelling kan 
Batavialand ook als erfgoedpark bestaan. Want liefhebbers zorgen 
voor de kennis, voor vrijwilligers, voor capaciteit en voor inhoudelijk 
en maatschappelijk draagvlak. 

Algemene publieksgroepen:
gezinnen met kinderen, senioren, scholieren, bezoekers Batavia Stad, 
binnenlandse en buitenlandse toeristen en de directe omgeving

Special interestgroepen:
Onderzoekers, studenten, (amateur)archeologen, liefhebbers, vrien-
den, donateurs, vrijwilligers, bedrijven, verenigingen, B2B-markt etc. 
etc.

In een vervolgfase kan een marktonderzoek worden uitgevoerd om 
meer informatie te verzamelen over kenmerken van de potentiële 
markt van Batavialand. Welke doelgroepen bieden de meeste kansen? 
Welke lifestyle-segmenten zijn het meest ontvankelijk voor het erf-
goedpark?
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3 Publieksattracties

3.1  Introductie

Hoe zag Nederland er 3.000 jaar geleden uit? Waarmee veroverden we 
dit natte land? Waarom gingen we hier überhaupt wonen, in deze tel-
kens overstromende rietlanden? Met welke schepen voeren we? Zijn 
die oudste dijkjes nog ergens terug te vinden? Waarop baseerden we 
in de 17e eeuw onze rijkdom? Uiteindelijk: hoe hebben de lage landen 
ons tot Nederlanders gevormd? Alleen doordat we telkens de nieuw-
ste technologieën voor ons hebben laten werken konden we hier een 
bestaan opbouwen en dit gebied gebruiken als een springplank voor 
een ondernemend bestaan in de Oostzee en veel verder weg. In de pu-
blieksattracties van Batavialand worden al die zaken die voor ons zo 
vanzelfsprekend lijken (leven onder de zeespiegel, een handelsvloot 
die de wereldzeeën bevoer en tegenwoordig onze expertise op het ge-
bied van bergen, baggeren en zwaar transport) op meeslepende wijze 
getoond en voorgoed van hun vanzelfsprekendheid beroofd. 
Batavialand krijgt vaste attracties en wisselende tentoonstellingen. 
In het onderstaande wordt ingegaan op de vaste attracties die in de 
eerste jaren van het bestaan van Batavialand tot stand zullen worden 
gebracht.

3.2  De Lage Landen

Inhoud
De nieuwe presentatie ‘De Lage Landen’ wordt de ruggengraat van 
erfgoedpark Batavialand. In ‘De Lage Landen’ wordt het grote natte 
verhaal van Nederland vertelt. ‘De Lage Landen’ vertelt verhalen over 
hoe onze voorouders Nederland bevoeren, droog maakten, koloni-
seerden en daarna gebruikten als uitvalsbasis om te vechten, ver-
overen en te handelen. De nieuwe presentatie vertelt over de typisch 
Nederlandse omstandigheden en laat dit zien aan de hand van de 
oudste boomstamkano’s, geïmproviseerde dijkjes, Romeinse plat-
bodems, middeleeuwse schepen, oostindiëvaarders, beurtschepen, 
droogmakerijen, het Zuiderzeeproject, de deltawerken etc. etc. ‘De 
Lage Landen’ is een verhaal over Nederlandse helden met al hun te-
genstrijdigheden en keerzijden.

Conceptuele uitgangspunten
Voor de tentoonstelling wordt een strenge keuze gemaakt. Liever 
minder objecten dan meer. Focus! In de presentatie worden een tien-
tal rijke en zo volledig mogelijke verhalen verteld aan de hand van 
originele objecten (schepen, gebruiksvoorwerpen, infrastructurele 
voorzieningen, documenten etc.) die samen het ‘natte verhaal’ van 
Nederland illustreren. De objecten zelf worden zo mooi mogelijk uit-
gelicht. Eén object met een verhaal in een vitrine. We willen alleen de 
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allersterkste verhalen en objecten. Alle goed gekozen objecten dragen 
bij aan dat ene steeds rijkere, exemplarische verhaal. De presentatie 
zal iets dramatisch en zeker ook esthetisch krijgen. De buste van 
Nefertiti in het Neues Museum heeft een prachtige ruimte alleen voor 
dit beeld. Zo zal het ook met enkele schepen moeten gaan. Perfect 
uitgelicht. Je kunt er onder door lopen, je kunt er in kijken, je wandelt 
door ons verleden. Je raakt ze (bijna) aan. De attractiewaarde van deze 
collectie en deze presentatie zit in de authenticiteit, de enscenering 
en in de focus die we kunnen aanbrengen. De grootte van de sche-
pen, het persoonlijke detail, de overweldigende beelden. Objecten 
als conversation pieces. Een hele mooie film van de dichting van 
de Zuiderzee in een theater rondom? Geur, geluid, beeld en vooral 
focus! De vormgeving van de presentatie blijft op de achtergrond, 
dringt zich niet op. Het gaat er om de kwaliteiten van de objecten zo 
direct mogelijk te laten zien en de verhalen zo indringend mogelijk 
over te brengen.
Oppervlakte: 3.000 m2
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3.3  Doepolder

Inhoud
Wat is er leuker dan spelen met water? De Batavialand Doepolder is 
een heerlijke speeltuin waar alles in het teken staat van water en land. 
Op warme dagen kun je dijken aanleggen, een polder droogpompen, 
zelf een duik nemen. Als het wat kouder is kun je binnen een scheepje 
maken van een klomp of een game spelen waarbij je tegen de wind 
in moet zeilen. Molens die de polders droogmalen met raderen of de 
schroef van Archimedes. Vrijwel heel Nederland is polderland. Je kiest 
die dag wie je wilt zijn en verkleedt je als scheepsmatroos, ingenieur 
of als piraat. Je mag netten boeten, de zeilen hijsen. De keuzes zijn 
eindeloos.

Conceptuele uitgangspunten
De Doepolder is een plek waar kinderen kunnen spelen en waar ou-
ders met een kop koffie kunnen uitblazen. Kinderen kunnen er een 
kwartiertje heen en weer zwieren in een  scheepsschommel, klauteren 
in het want. Maar ze kunnen er ook uren verblijven en meedoen met 
kinderworkshops (of kinderfeestjes) terwijl hun ouders in Batavia 
Stad aan het winkelen zijn. De Doepolder is een plek waar geknutseld 
wordt, gespeeld, geleerd en dat allemaal rond het grote natte verhaal 
van Nederland. De Doepolder heeft buitenruimte en een binnenge-
bied om het zowel op warme dagen als op koudere dagen uitstekend 
bruikbaar te laten zijn. De binnenruimte is ook apart te verhuren.
Oppervlakte: buitengebied 1.500 m2 en binnen 750 m2
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3.4  Lucretia Jans en de Batavia

Inhoud
In de Batavia wordt één van de meest aangrijpende verhalen van 
de Nederlandse maritieme geschiedenis tot leven gewekt. Het is 
een verhaal van hebzucht, lust, muiterij en moord en doodslag. De 
hoofdpersonen vertellen er zelf over. Wie heeft er gelijk en welke rol 
speelde Lucretia Jans? Was opperkoopman Francisco Pelsaert echt 
zo’n slappeling? De geschiedenis van de Batavia is beschreven in 
de “Ongeluckige voyagie van �t schip Batavia nae de Oost�Indien”. 
‘Lucretia Jans en de Batavia’ vertelt het verhaal van doodgewone 
Nederlanders in de Gouden Eeuw.

Conceptuele uitgangspunten
Door de Batavia op het land te zetten wordt het een echt landmark. 
Het schip zal van verre zichtbaar zijn. Je kunt er onder doorlopen, je 
kunt er inklimmen. De Batavia wordt zo ingericht dat het verhaal 
zo overtuigend mogelijk verteld kan worden. Een verhaal dat opge-
bouwd wordt tijdens de tocht door de Batavia, met een goed script en 
professionele acteurs. Inspiratie voor de manier van presenteren is de 
wijze waarop Peter Greenaway vorig jaar “een dag in het jaar 1680” 
van Slot Amerongen langdurig tot leven bracht.

3.5  Ghostship

Inhoud
In 2003 is vlakbij de Zweedse kust een ongelooflijk goed bewaard ge-
bleven 17e eeuws Nederlands fluitschip gevonden. Een 25 meter lang 
schip waarvan twee van de drie masten nog recht overeind staan. De 
ankers hangen aan de boeg en de lading bevindt zich in het schip. Een 
omgevallen tafel in de kapiteinshut. Het fluitschip was het werkpaard 
van de Nederlandse handel op de Oost: de Moedernegotie ofwel de 
handel waar Nederland in belangrijke mate zijn 17e eeuwse bloei te 
danken had. Batavialand wil dit schip bergen, naar Lelystad over-
brengen en hier conserveren en presenteren.
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Conceptuele uitgangspunten
De berging van zo’n belangrijk en verbluffend gaaf schip kan één 
van de belangrijkste iconen worden (zo niet hét belangrijkste) van 
Batavialand. Gedurende jaren kan er onderzoek worden gedaan 
en telkens zullen er nieuwe gegevens boven water komen die ons 
vertellen over dit schip en haar opvarenden. Het ghostship kan de 
Nederlandse Wasa of de Nederlandse Mary Rose zijn. Een beeldmerk 
voor Hollands ondernemerschap in de 17e eeuw. Het is een project 
waarmee telkens opnieuw de aandacht naar Batavialand getrokken 
kan worden. Het ghostship wordt één van de belangrijkste publieks-
trekkers van Batavialand én het is een project dat grotendeels door 
de erfopvolgers van die Hollandse ondernemers wordt mogelijk ge-
maakt. Het is een gezamenlijke onderneming om dit schip terug naar 
Nederland te halen.
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3.6  De werf

Inhoud
Op de werf wordt gezaagd, getimmerd, geteerd, en gesleept. Er wordt 
gezongen en gezweet. Op de werf worden schepen gebouwd en het 
publiek loopt er tussen door en werkt zelfs mee. Tegen de achter-
grond van het imposante geraamte van de Zeven Provinciën wordt ge-
werkt aan de restauratie van oude boten zoals een Urker botter en aan 
de reconstructie van bijvoorbeeld een Hollands fluitschip. Op de werf 
wordt gesleept met zware balken, worden touwen geslagen, planken 
geteerd, zeilen gehesen, tonnen gekuipt. Op de werf staat het doen en 
het meedoen centraal.

Conceptuele uitgangspunten
De werf van Batavialand is geen reconstructie van een 17e eeuwse werf 
maar een hedendaagse werf waar historische, houten schepen worden 
gebouwd. Of dat nou de reconstructie van een Romeinse platbodem 
of van een 18e eeuwse ventjager is. De schepen die er gemaakt worden 
dienen een duidelijk doel. Het kan een (commerciële) opdracht zijn of 
een schip waarmee tochten gemaakt kunnen worden vanuit het park. 
N.b. dit betekent dat de keuze wordt gemaakt om de Zeven 
Provinciën niet af te bouwen, maar er aan te blijven werken vanuit 
een educatief en attractief doel. De kosten en de moeite die de afbouw 
van dit schip met zich meebrengt weegt niet op tegen de onduidelijke 
opbrengst en doel van het schip.
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3.7  Watersnood!

Inhoud
Op een mooie dag is het haast niet voor te stellen hoe krachtig het 
water op de dijken beukt tijdens een zware storm. Hoe hard de regen 
je in het gezicht striemt en hoe angstaanjagend de schuimbekkende 
golven kunnen zijn. En dat is precies het gevoel dat opgeroepen wordt 
in de 4-d attractie ‘Watersnood’. De dijken breken door!

Conceptuele uitgangspunten
De presentatie begint rustig met tjilpende vogeltjes en zoevende 
windmolens langs een dijk. We vliegen over Nederland en de zon 
reflecteert in de kanalen en waterplassen. We leven beneden NAP... 
Maar wolken pakken zich samen en de wind trekt aan. Het wordt 
donker, het begint te regenen. Het publiek trekt dikke, gele regenjas-
sen aan en zet zuidwesters op. Geen overbodige luxe want de regen 
komt met bakken uit de lucht. Op de radio horen we over schepen in 
nood, de dreiging neemt toe. Historisch beeldmateriaal van overstro-
mingen wordt doorsneden met feitenmateriaal over verdrinkingen en 
verloren gronden. Op het ergst van de storm moet je je schrap zetten 
tegen wind en regen en breekt met donderend geraas de dijk door. 
Dan wordt het rustig en komen de reddingsacties op gang, terwijl 
de vogeltjes weer lustig beginnen te fluiten.
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3.8  Netherdome

Inhoud
De Netherdome is een driekwart koepel waar het publiek allerlei 
spectaculaire films en multimedia-programma’s rondom kan bekij-
ken, zoals een meeslepend epos over de Nederlandse ingenieurskun-
de - een exportproduct. Een andere film toont ons eeuwige gevecht 
met het water - dijkdoorbraken en spectaculaire overstromingen, of 
navigeren op de sterren. Voor de kleinste kinderen is er ‘dromenland’ 
en voor scholieren zijn er speciale vertoningen. We kunnen zelfs over-
wegen om de dome ‘s avonds voor gewone bioscoopvertoningen open 
te stellen.

Conceptuele uitgangspunten
We leven in een beeldcultuur. Beeldprojecties domineren steeds meer 
publiekspresentaties en attracties. Dat komt door de kracht van het 
bewegende beeld. Er worden hele attracties opgehangen aan een film. 
Maar dat zijn tegelijk weinig flexibele attracties. In het planetarium 
van Artis en in het Haagse Omniversum is daarom gekozen voor een 
projector die alle mogelijke films rondom het publiek kan projecte-
ren. Zo’n dome kan de hele dag door gebruikt worden voor verschil-
lende films. Voor het brede publiek, voor de kleinste kinderen, voor 
business to business-vertoningen. Overtuigend, meeslepend én blij-
vend flexibel. Films kunnen ontwikkeld worden in nauwe samenwer-
king met collega-instellingen.
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4 Batavialand als kennis-, studie- en collectiecentrum

4.1  Introductie

Elk van de drie in Batavialand deelnemende instellingen is een ken-
niscentrum op eigen terrein. Het Nieuw Land Erfgoed Centrum heeft 
in de afgelopen jaren bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar het het 
Zuiderzeeproject en naar allerlei aspecten van landaanwinning in de 
loop der eeuwen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft veel 
archeologisch veldonderzoek gedaan naar historische scheepsbouw. 
En de Bataviawerf heeft in nauwe samenwerking met de beide andere 
partners een praktisch onderzoek gedaan naar de bouw en construc-
tie van de grote 17e eeuwse schepen. Veel onderzoek is de laatste 
vier jaren geconcentreerd in de International Fieldschool Maritime 
Archaeology Flevoland (IFMAF). Het IFMAF is een samenwerkings-
verband van provincie Flevoland, gemeente Lelystad, Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE), Nieuw Land Erfgoedcentrum (Nieuw 
Land) en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Aan de IFMAF die ge-
vestigd is in het Nieuw Land Erfgoedcentrum is een bijzondere leer-
stoel Maritieme Archeologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen 
verbonden.

• In 25 jaar tijd heeft de Bataviawerf een ongelooflijke kennis en er-
 varing opgedaan met het bouwen van historische schepen. 
• Erfgoed Centrum Nieuw Land is een rijksarchief en museum tegelijk. 

Nieuw Land vertelt het verhaal van Flevoland, die gloednieuwe pro-
vincie met zijn typisch Nederlandse voorgeschiedenis. Nieuw Land 
maakt tentoonstellingen en heeft grote ervaring met educatieve pro-
jecten. Het Erfgoedcentrum is ook een kenniscentrum.

• Tot slot de maritieme collectie van de RCE. Nergens is een mooiere, 
of meer diverse collectie te vinden van de scheepshistorie van 
Nederland met ruim 33.000 stukken. Van de Romeinse schepen die 
opgegraven zijn bij Zwammerdam, tot restanten van 17e eeuwse han-
delsschepen en van bronzen kanonnen tot een 16e eeuwse lading hui-
den. De RCE leidt opgravingen en is hét Nederlandse centrum voor de 
conservering van groot hout.

4.2  IFMAF

Batavialand wil méér zijn dan een publieksattractie. Batavialand 
moet het natuurlijk epicentrum worden van iedereen die geïnteres-
seerd is (professioneel of als liefhebber) in wat wij noemen de typisch 
Nederlandse conditie: het waterland. Het is daarom van belang dat de 
fieldschool IFMAF zijn plek vindt in het nieuwe Batavialand. 

Batavialand richt zich op Nederland Waterland. Speerpunten hiervan 
zijn het Zuiderzeeproject en de maritieme en terrestrische archeo-
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logie. Het is van groot belang dat de IFMAF een relevante bijdrage 
levert aan het studiecentrum en nieuwe kennis genereert ten aanzien 
van de maritieme archeologie. Deze kennis vormt de basis van evene-
menten, attracties en tentoonstellingen. Gedurende de zomermaan-
den kunnen opgravingen door de IFMAF een belangrijke trekpleister 
vormen voor bezoekers van het maritieme themapark. Staf en studen-
ten van de IFMAF kunnen meewerken aan het conserveren en ont-
sluiten van het maritieme erfgoed. 

4.3  Cornelis Lelycentrum

Inhoud
Gelegen aan het centrale toegangsplein komt het Cornelis 
Lelycentrum: het collectie-, conserverings- en studiecentrum van 
Batavialand. In het open depot van het Cornelis Lelycentrum is de 
complete scheepsarcheologische en poldercollectie te zien. Waar in 
de presentatie ‘De Lage Landen’ scherpe keuzes zijn gemaakt om 
het verhaal zo puntig mogelijk te vertellen daar biedt het Cornelis 
Lelycentrum de totale rijkdom van de collectie. In het gebouw komt 
ook een mediatheek met studiezalen. Vanuit de studiezalen is er vrij 
zicht op het procesgebouw waar objecten geconserveerd worden. 

Conceptuele uitgangspunten
Voor de liefhebbers en de kenners is het Cornelis Lelycentrum de 
plek om elkaar te ontmoeten, gegevens uit te wisselen en te werken. 
Voor het brede publiek biedt dit een prachtig kijkje achter de scher-
men. Batavialand wil niet alleen een erfgoedpark worden voor het 
brede publiek maar ook een studie- en ontmoetingsplek zijn voor de 
liefhebbers en de kenners. Alleen als je die mensen weet te binden aan 
je park dan ben je verzekerd van maatschappelijk draagvlak. Het idee 
is om een zo transparant mogelijk gebouw te maken. Een gebouw dat 
uitnodigt om mee te werken aan het behoud en de studie van. Veel 
vrijwilligers, medewerkers vooral om hen aan het werk te houden� 
Een levendig studiecentrum.
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4.4  Aanzet voor een onderzoeksagenda voor Batavialand

Durven
Pionieren, durven je te vestigen aan het water of in nieuw land, 
bijvoorbeeld als landbouwer, landarbeider, ondernemer of mid-
denstander, maar ook als buitenlandse migrant, bijv. uit het 
Middellandse zeegebied of uit Duitsland in de negentiende eeuw 
(Hannekemaaiers). Buitendijks wonen en ‘polderhoppers’, geslachten 
die als eersten arriveerden in Wieringermeer, Noordoostpolder, en 
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. 

Doen (maken/bouwen)
Polders maken (de Beemster, de Haarlemmermeer, de IJsselmeer-
polders) en het plannen en inrichten (op de tekentafel) van nieuw 
land voor allerlei functies. Aanleg en bouw van waterbouwkundige 
(kunst)werken als dijken, sluizen, bruggen en gemalen. Scheepsbouw 
en werfactiviteiten, stedenbouw en natuurbouw. Buitendijks bouwen 
(water en ruimtelijke ordening). Tegenwoordig ook weer het ontpol-
deren en de natuur zijn gang laten gaan (ontmaken).
Al doende leerde men in de scheepsbouw en verbreiding kennis 
via contacten wereldwijd (tsaar Peter). Scheepsarcheologie van het 
Zuiderzeegebied toont dat de opgegraven schepen gebouwd zijn 
met hout uit de Scandinavische landen of afkomstig zijn uit het 
Oostzeegebied.

Doen (handelen)
Middeleeuwse waterschappen, Het Waterschap Zuiderzeeland, het 
Zuiderzeeproject; de Deltawerken, de Tweede Deltacommissie. Varen 
en zeilen en handel drijven via VOC, WIC of binnenscheepvaart. 
Theorie van Christaller 
De walkapiteins (vrouwen) die tijdens de afwezigheid van hun echt-
genoten zelfstandig handel drijven, werken en besluiten nemen. 
Recreëren aan en in het water en watersport. (water en economie)

Leven
Leven in de Delta zoals de Swifterbantmensen, Middeleeuwers, in 
de Gouden Eeuw, in New Orleans en in Azië. (water en wonen) en 
bestaansbronnen als Zuiderzee- en Ijsselmeervisserij, en economi-
sche bedrijvigheid aan de Zuiderzeekust. Leven op een eiland (Urk 
en Schokland), op een terp, achter de dijken of op het water (binnen-
schippers). Leefstijlonderzoek.
Pionieren in het Zuiderzeeproject, bij elke polder opnieuw beginnen, 
leidde tot vernieuwingen in het denken over landbouw, medische 
zorg (concept gezondheidscentra), natuur (Oostvaardersplassen) het 
onderwijs (middenschoolexperiment in Lelystad), de architectuur 
(BouwRai Almere, Filmwijk) etc. Verschuiving in het denken van de 
mens van strijd tegen het water, naar werken met water.
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5 Ruimtelijk concept

5.1  Toegankelijkheid en uitstraling

De meest lastige ontwerpvraag bij het maken van de plannen voor 
erfgoedpark Batavialand was hoe de wens tot een maximale openheid 
van het park gecombineerd kan worden met de noodzaak van het 
verkopen van kaartjes. Hoe laat je je publiek maximaal in het park 
doordringen zonder dat je alles weggeeft en dat er voor het publiek 
geen reden meer is kaartjes te kopen? Hoe kan dit park een openbaar 
karakter krijgen waarbij bezoekers van Batavia Stad en inwonders 
van Lelystad door het park kunnen wandelen en hoe kan die wande-
ling juist de aanzet geven tot het (herhaal)bezoek van het hele park of 
losse attracties? 

De tweede vraag was welk karakter het park dient te 
krijgen. Het moet immers een erfgoedpark worden waar 
je doorheen wilt dwalen, langs de verschillende attrac-
ties en presentaties. Als door een Engels landschapspark. 
Een Engels landschapspark is echter niet het eerste waar 
je aan denkt als je je het Nederlandse en meer speciaal 
het Flevolandse landschap probeert voor te stellen. Dan 
denk je aan uitgestrekte polders en aan stoere dijken.

5.2  Dijken als structurerend element

Die twee vragen van toegankelijkheid en van uitstraling zijn door 
Bureau SLA verwerkt in een hoogst origineel concept. SLA stelt voor 
over het hele parkterrein een netwerk van dijklichamen neer te leg-
gen. Boven op de dijk is het voor iedereen vrij wandelen en beneden-
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dijks is het betaalde deel van het park. Op die wijze kan Batavialand 
het karakter van een openbaar stadspark combineren met een betaald 
attractiepark. De dijken vormen dus het belangrijkste structurerende 
element van Batavialand. Maar daar is het niet bij gebleven: door de 
dijken licht te kantelen ten opzichte van het onderliggende maaiveld 
wordt de toegankelijkheid van het park sterk vergroot. Ter hoogte 
van de parkeerplaatsen, aan de oostzijde van het park dus, liggen de 
dijken vrijwel op maaiveldhoogte. Bijna ongemerkt loop je de dijk op 
en wordt je bijna als vanzelf het park ingezogen. De licht hellende dij-
ken worden steeds hoger en aan de waterzijde eindigen ze abrupt, me-
ters boven de waterspiegel. Het uitzicht over de enorme watervlakte 
is spectaculair en terugkijkend naar het oosten is het hele park in één 
oogopslag te overzien.

De dijken structureren niet alleen het gebied in de zin dat je het hele 
park door kunt lopen maar ze worden ook gebruikt als lichamen waar-
tegen een amphitheater met uitzicht op de zee kan worden gemaakt. 
De dijken zijn daarnaast een logisch afbakening van de kleine haven-
tjes met horeca en andere ondernemers. Ook worden de dijken ge-
bruikt als logische begrenzing voor een koepel waaronder bijvoorbeeld 
het ghostship kan worden gepresenteerd. Tot slot worden de dijken ge-
bruikt als markering van een centraal toegangsplein van waaruit alle 
delen van het park logisch toegankelijk gemaakt kunnen worden. De 
dijken van het centrale toegangsplein zijn eigenlijk de gebouwen van 
het Cornelis Lelycentrum, de kaartverkoop, winkels en dergelijke.
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5.3  Oppervlakten bebouwing

Bruto vloeroppervlak NLE bestaand: 6.500 m2
In de nieuwe situatie hierin: vaste presentatie “De lage landen” 
circa 3.000 m2
Wisseltentoonstellingen: 800 m2
Depots: 2.000 m2
Kantoren: 400 m2
Studiezaal/bibliotheek (voorlopig) 153 m2
Overige functies: 

Gepland:
Centraal plein: totaal bruto vloeroppervlak: 4.750 m2
Cornelis Lelycentrum open depots 1.500
Cornelis Lelycentrum studiezalen/bibliotheek 1.500
Cornelis Lelycentrum auditorium en verhuurbare zalen 1.000
Kaartverkoop/verkeersruimte 250 m2
Horeca en parkwinkels 500m2

Buitenhaven: totaal bruto vloeroppervlakte: 2.300 m2
60% horeca > commercieel te ontwikkelen
40% branchegerelateerde retail > commercieel te ontwikkelen

Binnenhaven: totaal bruto vloeroppervlakte: 2.200 m2
60% horeca > commercieel te ontwikkelen
40% branchegerelateerde retail > commercieel te ontwikkelen

Bij de werf en doepolder en op andere plekken kleinschalige 
bebouwing nodig, meer folly-achtig
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6 Organisatie

6.1  Huidige situatie

1 De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is, zoals de naam al zegt, een 
rijksdienst.

2 De Bataviawerf heeft de rechtspersoon van een stichting, de Stichting 
Nederland bouwt VOC Retourschip. Daarnaast is er een slapende 
stichting, de Stichting 7 Provinciën

3 Nieuwland Erfgoed Centrum is een Gemeenschappelijke Regeling 
waarin participeren de provincie; het rijk; de gemeentes Lelystad, 
Zeewolde, Dronten en Urk; het Waterschap Zuiderzeeland, de 
Stichting Nieuw Land Poldermuseum en de Stichting Bevolkings-
onderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolder.

 Rond het Nieuw Land Erfgoed Centrum is een aantal rechtspersonen 
actief:

• de Stichting Nieuw Land Poldermuseum die eigenaar is van de muse-
ale collectie die in 2005 is ingebracht (de nieuwere collectie zit in de 
gemeenschappelijke regeling);

• de Stichting Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzee-
polder die als enige rol heeft te participeren in de gemeenschappelijke 
regeling;

• de Stichting Bevolkingsonderzoek Flevoland, hetgeen net als de vol-
gende stichting een slapende rechtspersoon is;

• de Stichting Bataafse Schans;
• de Stichting Twaalfde Provincie, die als vehikel voor het uitgeven van 

boeken in het leven is geroepen maar eveneens een slapend bestaan leidt;
• het Flevofonds (vriendenvereniging, circa 250 leden).
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6.2 Aanbevelingen/mogelijkheden

Batavialand kan het beste de rechtspersoon van een stichting krijgen. 
Daarnaast is het verstandig de bezittingen en de exploitatie (risico’s) 
in aparte rechtspersonen onder te brengen. Dit laatste zie je de laatste 
jaren steeds vaker bij culturele organisaties. Overwogen dient te wor-
den of de meer commerciële activiteiten in een aparte vennootschap 
moeten komen. 

Batavialand volgt de Code Cultural Governance waarbij er onder-
scheid is tussen de directie/bestuur enerzijds en de raad van toezicht 
anderzijds. De wettelijke archieftaak kan in een kleine gemeenschap-
pelijke regeling worden ondergebracht. Die gemeenschappelijke rege-
ling koopt dan personele capaciteit in bij de exploitatiestichting.

Vooral bij het huidige Nieuw Land Erfgoedcentrum is er sprake van 
diverse oude stichtingen die nog bezittingen en belangen hebben. Het 
zou mooi zijn indien de eventuele fusie tot een meer eenvoudige con-
structie kan leiden. Waarom bestaan bepaalde oude stichtingen nog 
en waarom kunnen ze invloed hebben? Keep it simple...

De Raad van Toezicht van beide nieuwe stichtingen is identiek. Leden 
van de raad worden geselecteerd op basis van een vastgesteld profiel. 
Leden van de raad worden niet meer geacht een bepaald deelbelang te 
vertegenwoordigen maar het overkoepelende belang. Qualitate qua 
posten behoren hiermee tot het verleden. Dit laatste geldt uiteraard 
niet voor de gemeenschappelijke regeling.

De raad van toezicht benoemt de directeur of de leden van de directie. 

De organisatie bestaat uit enkele sectorafdelingen en een stafbureau. 
In het stafbureau zijn de financiële functies, H&R, marcom en het 
secretariaat ondergebracht. De sector operations houdt zich bezig met 
de dagelijkse gang van zaken in het park, zoals de hele openstelling. 
Operations is een op de vervulling van processen gerichte afdeling. In 
het projectbureau, de naam zegt het al, zijn alle grote projecten onder-
gebracht, zoals de ontwikkeling van attracties en het maken van ten-
toonstellingen. De sector collectie en kennis tot slot is een combinatie 
van procesmatige werkzaamheden (registratie, beheer en behoud) en 
projectmatige werkzaamheden (bv. specifieke onderzoeken).

Binnen het projectbureau wordt onderscheid gemaakt tussen pro-
jecten die bekostigd worden vanuit de reguliere exploitatie zoals 
tentoonstellingen en educatieve projecten en grootschalige projec-
ten waarvoor eenmalige investeringen moeten worden gevonden. 
Personeel dat aan dergelijke grootschalige investeringsprojecten 
werkt dient vanuit de bijbehorende investeringsbegrotingen betaald 
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te worden opdat op momenten dat er even geen grootschalige pro-
jecten zijn ook niet op de exploitatie rust. Per project kan gespecia-
liseerd, tijdelijk personeel worden ingehuurd. 

Bij de structurering van de organisatie geldt het uitgangspunt: ‘mean 
and lean’. Dat betekent dat waar dat mogelijk is projectmatig wordt 
gewerkt. Immers projecten hebben een duidelijk doel, begin en einde. 
Procesmatig werken zorgt enerzijds voor efficiëntie, maar anderzijds 
ook tot ingesleten gewoonten en te vaak tot eilandgedrag. In de or-
ganisatie wordt maximaal gezocht naar vormen van projectmatig 
werken waarbij ook werknemers die in een voornamelijk procesma-
tige afdeling werken regelmatig ingezet kunnen worden in projecten. 
Projectteams worden bij voorkeur samengesteld uit mensen die bij 
verschillende sectoren werkzaam zijn.

6.3  Voorlopig organogram

6.4  Verhouding Directie en Raad van Toezicht, alsmede profiel RvT

De directie stelt de begroting op; formuleert het beleid en is verant-
woordelijk voor de realisatie van het beleid. De raad heeft als taak toe-
zicht uit te oefenen op de directie. De raad stelt voorts het beleid en de 
begroting vast. De Raad van Toezicht houdt, zoals de naam al zegt, 
toezicht op de directie. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht 
de directie gevraagd en ongevraagd. Om haar taak van adviseur en 
toezichthouder optimaal te kunnen vervullen dient in de raad brede 
expertise vertegenwoordigt te zijn. 

Profiel
In de raad dient de volgende ervaring/competenties in voldoende 
mate vertegenwoordigt te zijn. Leden van de raad beschikken bij voor-
keur over meerdere van de onder genoemde competenties/ervaring.
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• politiek/bestuurlijke ervaring/netwerk
• landelijk netwerk
• ondernemerschap
• kennis/ervaring museale en erfgoedsector
• kennis attractiewezen

6.5  Fasering

 Mede gezien de omvang van het erfgoedpark zal de uitvoering gefa-
seerd ter hand genomen moeten worden. Over een periode van tien 
jaar zal het park in drie uitvoeringsfasen definitief gestalte krijgen.

 Fase 1: quick wins en pionieren
 In deze fase zal worden gewerkt aan de integratie van de organisaties; 

aan de realisatie van de attractie “De Lage Landen” in het huidige 
Nieuw Land Erfgoed Centrum; de Batavia op het land en aan één of 
meer aanvullende presentaties/attracties. Ook wordt in deze fase ge-
werkt aan de blauwdruk voor het gehele park; aan de vergunningen 
e.d. en aan de financiering van de tweede uitvoeringsfase.

 Fase 2 parkaanleg en grote investeringen
 In deze fase wordt het park geheel ingericht; de dijken worden aange-

legd; het centrale plein met de aanliggende bebouwing wordt gerea-
liseerd; het ghostship wordt geborgen en geconserveerd en de haven 
wordt gerealiseerd.

 Fase 3 voltooiing park en extra attracties
 In de derde uitvoeringsfase is het park op hoofdlijnen gereed en wordt 

vooral worden gewerkt aan een jaarlijkse nieuwe extra attractie.

 Uitgangspunt voor de realisatie van elk van deze ‘levensfases’ 
is dat er telkens sprake moet zijn van een integraal en duur-
zaam aanbod. Meer concreet: ook als de fases 2 en 3 onver-
hoopt niet gerealiseerd zouden kunnen worden dient het in 
de eerste fase gerealiseerde een voor het publiek compleet en 
waardevol product op te leveren. Het succes van de onderne-
ming mag dus niet afhangen van de vraag of het gehele plan 
wordt gerealiseerd.
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• Jaap Lodders 
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• Jaap van Gelder (Bataviawerf)
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 (Nieuw Land Erfgoedcentrum)
• Gerben Boomsma (Batavia Stad)
• Cees van ’t Veen 
 (waarnemer vanuit RCE)

 Projectgroep
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• Hans Maris (Bataviawerf)
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 en architectuur
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• David Lauwen (Het Creatief Kapitaal)


