Erfgoedprogramma Flevoland
Erfgoedvisie

Jong en in ontwikkeling – dynamisch erfgoed
Flevoland is het resultaat van durf, experiment en vernieuwing. Deze karakteristieken vormen samen voor een belangrijk deel de identiteit van Flevoland. We willen deze eigenheid koesteren, behouden, ontwikkelen en relevant
houden. We zien het erfgoed als een inspiratiebron bij toekomstige ontwikkelingen, zodat het dynamische karakter
van de provincie behouden blijft.
Net als de provincie is het ‘erfgoedbegrip’ van Flevoland nog jong. Er is volop ruimte voor het erfgoed om te groeien en te ontwikkelen. Het erfgoed in Flevoland staat niet stil en wordt dagelijks opnieuw gewaardeerd door de bewoners en bezoekers van
Flevoland. Als dynamiek een kenmerk is van het erfgoed van Flevoland, hoort daarbij dat er ruimte is om mee te gaan in toekomstige ontwikkelingen. Dit leidt tot een visie op erfgoed waarbij nieuwe lagen kunnen worden toegevoegd die een weerslag vormen van
het actuele denken en de huidige samenleving. Het is dan ook cruciaal dat de samenleving wordt betrokken bij erfgoedcreatie en
de transformatie daarvan.
De komende periode verkennen we nieuwe manieren om met erfgoed om te gaan en nieuwe vormen van erfgoed te integreren in
de bestaande omgeving.

‘In 2030 en verder is Flevoland de kroon op de eeuwenlange Nederlandse inpolderingstraditie. Flevoland
staat wereldwijd bekend als een 20e eeuws polderlandschap met herinneringen uit een verder verleden.
Het oorspronkelijke overheidsideaal is verrijkt met vele nieuwe idealen van inwoners en ondernemers.’
(‘Het Verhaal van Flevoland’, Omgevingsvisie FlevolandStraks 2017)

Erfgoedprogramma

Erfgoed van de toekomst

De inpolderingsgeschiedenis

Iconen van vernieuwing en experiment

De geschiedenis van de Zuiderzee

Het landschap in de ondergrond

Provincie als goede voorbeeld

Behoud en bescherming

Behoud en bescherming

Behoud en bescherming

Behoud en bescherming

• Programma Het goede voorbeeld

• Verankeren in beleid en regelgeving

• Monumentenwacht

• Monitoring degradatie wrakken

• Herdefiniëren PArK-gebieden en Top 10-locaties

• Inventarisatie eigendom

• Matching Erfgoed Deal - Knardijk

• Restauratiegelden rijksmonumenten 		

• Inkuilen en/of alternatieven behoud

• Instructieregel AMK en aardkunde

• Reserve onderzoek toevalsvondsten

(matching rijksbijdrage)

• Expertiseteam

Publieksbereik en ontsluiting

• Regionale kennis en kunde vergroten

• Batavialand

Mensen maken Flevoland

• Project betrekken eigenaren

• Nieuwe technieken waterbodems

• Oral History projecten

Publieksbereik en ontsluiting

Publieksbereik en ontsluiting

Publieksbereik en ontsluiting

• Inpolderingsgeschiedenis NOP

• Aansluiting bij beleidsplan Recreatie 		

• Verbeelding en markering wrakken

• Subsidie publieksbereik

en Toerisme

• Subsidie beleefbaar maken erfgoed

Kennisvermeerdering en kennisdeling

• Right to challenge

• Open Data project

• Erfgoedpop-ups

• Vervolg AHN analyse

• Matching Erfgoed Deal - Land Art

• Subsidie vrijwilligersorganisaties

• Erfgoedtafels

scheepswrakken

• Waarderend onderzoek
Kennisvermeerdering en kennisdeling

Kennisvermeerdering en kennisdeling
• Inventarisatie en onderzoek post-65 periode

• Lespakket ondergrond van Flevoland

• Samenwerking met universiteiten
Kennisvermeerdering en kennisdeling
• Onderzoeksagenda Flevoland
• Subsidie aanvullend/synthetiserend onderzoek

Erfgoedwaarden

• Vervolg AMK

• Cultuurhistorische waardenkaart

• Afspraken zandwinners

• Handreiking voor handhavers
• Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

