
Het verhaal van Flevoland 

 Beeldvormende ronde Commissie Ruimte 11 april 2018 



Ambitie Verhaal van Flevoland 



Eigenheid van Flevoland:  
erfgoed, landschap, identiteit, … 

Benutten? 



Opgave uitwerken 

Gesprekssessies 
met inwoners 

Flevoverhaal.nl Erfgoed pop-ups Gebiedsbranding 
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Gesprekssessies met inwoners 
 
- 7 bijeenkomsten 
- Tot nu toe 87 deelnemers 
- Nog 2 bijeenkomsten in Almere 
- Werkvormen: “Ren je rot”, 

“Vloerkleed”, en “Collage 
maken” 

”We moeten onze identiteit 
behouden, maar daarin is stilstand 
achteruitgang”  

“De basis van het 
Flevolandse 
landschap zijn de 
rechte lijnen. Dat is 
kenmerkend en moet 
je zo behouden.” 

“Flevoland is 
vernieuwend en een 
beetje creativiteit en 
spontaniteit past 
daar goed bij. Ook in 
het landschap”.  



Waterloopbos  

Flevoland als één geheel, alles is bedacht!  

Schokland en Urk 
Uitgestrekte landbouw 

Typisch Flevolands 

Weidsheid op de dijk 
Openheid 

Veluwemeer 

Horizon! 

LowLands 

De dijk 

Tulpenvelden en route 

Graanvelden NOP 

Westermeerdijk windmolens/ 
Rotterdamse Hoek 

Mondriaanlandschap 
Landschap van de Tekentafel 

Flevoland leeft met water 

Oostvaardersplassen 
Land-art 

Alle bruggen/aquaducten, echte entrees 

Markerwadden 

Vliegveld +/- Rust en natuur 

Fietspad Knardijk, mooiste van NL 

Flevoland is veel ouder! Swifterbant 

Nagele/Ens/Emmeloord/Tollebeek/Kraggenburg 

Batavialand 

Hier ben ik geboren…  
TROTS!  

Hard en samen werken  
Iedereen is relatief nieuw  

Gelukstreffer  

Mensen staan open  Overal vandaan gekomen  



Erfgoedpop-ups 
 
8 evenementen: 
• Rondleiding door het provinciaal depot voor Bodemvondsten  
• Veldverkenning nabij Schokland  
• Architectuur- en erfgoedwandeling Almere Haven  
• Herbestemmingssessie Landbouwschuur RIJP  
• Fietstocht langs het begin van Lelystad  
• Locatietheater Radio Knardijk  
• Vaartocht naar Urker botterwrak  
• Masterclass fotografie Flevoland als Kunstwerk 
Totaal aantal deelnemers: 344  
  



 
 

Wat is voor u 
uniek 

Flevolands 
erfgoed?  

“Schokland vertelt het verhaal  
eigenlijk in notendop ” 



www.flevoverhaal.nl 



Gebiedsbranding 
 
Het Verhaal van Flevoland inzetten als basis en inspiratiebron om 
met elkaar te bouwen aan de identiteit van Flevoland en deze 
herkenbaar (inter)nationaal verder uit te dragen en te vermarkten.  
 
Identiteitskompas ontwikkeld door: 
• Deskresearch 
• Enquêtes 
• Interviews 

 
Totaal aantal betrokkenen vanuit (Flevolands(e) 
bedrijfsleven/organisaties/overheden): 80 



www.businessopeners.nl 
 

Durf 
 

Met elkaar  

Ondernemend 

Slim Aanpakken 
 

Ruimte om idealen 
te realiseren 

Mensen maken 
de toekomst  

BrandHouse© Flevoland  
Overtuiging 

Eigenwaarde 

 Aspiratiewaarde 

Ankerwaarde 

Belofte 

Aspiratiewaarde 

Ankerwaarde 



Vervolgproces: 
 
- Analyseren van opbrengst: wat zijn de rode draden 

richting het programma? 
- Met partners het brandhouse verder uitwerken 
- Juni: festival met inwoners, politici, partners 
- Koersdocument voor de zomer in uw commissie 
- Aanbieden concept-programma Het Verhaal van Flevoland 

in december 
 
 



En nu ? 
 

- Online platform: deel uw verhaal! 
https://www.flevoverhaal.nl/ 
 

- Uitnodiging: “Vloerkleed: wat is voor u 
de meest bijzondere plek in 
Flevoland?” 

https://www.flevoverhaal.nl/
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