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Samen 100 jaar Zuiderzeewet vieren
14 juni 2018 is het precies 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd. Een mijlpaal
van onmiskenbaar belang voor alle gemeenten, provincies en waterschappen die aan of in de
voormalige Zuiderzee liggen. De Zuiderzeewet markeert het begin van de werken – de aanleg
van de Afsluitdijk, de inpolderingen, de realisatie van het IJsselmeer – die het hart van Nederland
bescherming bieden tegen de gevaren en grillen van de Zuiderzee. De 100ste verjaardag van de
Zuiderzeewet is daarom het vieren waard. In deze nieuwsbrief nemen we u mee in de lancering
van het door Provincie Flevoland genomen initiatief: Van Zuiderzee naar Meer, 100 jaar
Zuiderzeewet.

Bijeenkomst overheden voormalige
Zuiderzee
Op 8 juni vond in het Zuiderzeemuseum de eerste
informatiebijeenkomst plaats voor de overheden uit het gebied van
de voormalige Zuiderzee: gemeenten, provincies en
waterschappen. De ruim 35 aanwezigen hebben tijdens de bijeenkomst een presentatie gekregen
over het doel van het vieren van de 100ste verjaardag van de Zuiderzeewet, de 4 hoogtepunten
in het jaarprogramma en de presentatie van het beeldmerk ‘Van Zuiderzee naar Meer’. Ook de
achterkleinzoon en de biograaf van Cornelis Lely waren aanwezig. De aanwezigen toonden zich
enthousiast over de plannen en het beeldmerk. Provincie Flevoland heeft iedereen uitgenodigd
deel te nemen aan het jaar door als overheid lokale initiatieven te stimuleren en te ondersteunen
en evenementen aan te melden die in het jaarprogramma van 100 jaar Zuiderzeewet
meegenomen kunnen worden.

Delen van initiatieven 100 jaar ZZW
In Flevoland is in 2016 gestart met het inventariseren van ideeën in het kader van 100 jaar
Zuiderzeewet. De organisaties die activiteiten in voorbereiding hebben en bezig zijn met
initiatieven waren op 14 juni 2017 uitgenodigd op het provinciehuis. Een zaal met ruim 60
enthousiaste initiatiefnemers kreeg een presentatie over de hoofdlijnen van het jaarprogramma.
Aansluitend gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over een aantal thema’s, zoals
educatie, tentoonstellingen en evenementen. Met de input en contacten van de bijeenkomst werkt
de projectgroep 100 jaar Zuiderzeewet verder aan het programma.

Hoogtepunten en lijnen
Het jaarprogramma van de viering wordt opgebouwd rondom een
aantal hoogtepunten als ankers gedurende het jaar. Enkele van
deze hoogtepunten zijn gepresenteerd op de bijeenkomsten en zijn
in bovenstaande afbeelding opgenomen. Zo is het eerste hoogtepunt de opening van het Wadden
Center Afsluitdijk op 21 maart 2018, waar omheen een 5-daags publieksevenement wordt
georganiseerd. Daarnaast heeft Natuurmonumenten de opening van het Deltamonument in het
Waterloopbos op 8 september 2018 als hoogtepunt ingebracht. De hoogtepunten bestaan uit een
combinatie van een fysieke locatie, een publieksevenement en een inhoudelijke
bijeenkomst/congres.
De afbeelding laat zien dat er verder wordt gewerkt aan een museum- en een educatielijn, waarin
initiatieven op die gebieden worden gebundeld. Voor de museumlijn wordt aansluiting gezocht bij
het netwerk van ruim 20 Zuiderzeemusea. En er wordt gewerkt aan een nationale televisieserie
en een interprovinciale documentaire, waarin de Zuiderzeewet, de Zuiderzeewerken en vooral het
Zuiderzeegebied centraal staan.

Nederland Waterland
Het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen kiest in 2018
voor het themajaar Water en Waterwerken om Nederland in het
buitenland te promoten. Dit themajaar ligt in het verlengde van de
2016 gestartte Waterlijn ‘Nederland – Waterland’ in de Holland City
campagne. De bedoeling is om buitenlandse toeristen en bezoekers
in 2018 extra redenen te geven om juist in dat jaar een bezoek te
brengen aan de iconen van Nederland als waterland. 100 Jaar
Zuiderzeewet, met alle mooie plaatsen in en rondom de voormalige
Zuiderzee, maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.
Deelnemers in het themajaar zijn onder andere de provincies
Zeeland, Zuid-Holland, Flevoland, Overijssel, Friesland en Noord-Holland.

Vervolgstappen en oproep
De projectgroep 100 jaar Zuiderzeewet blijft de komende periode
werken aan het stimuleren van regio’s en organisaties om
activiteiten te organiseren en deze ook te profileren in het kader van
100 Jaar Zuiderzeewet. Hierbij een oproep om aan alle
belanghebbenden in uw regio/omgeving deze nieuwsbrief door te sturen. Met elkaar kunnen wij
meer bekendheid geven aan het jaar 100 jaar Zuiderzeewet, elkaar stimuleren activiteiten te
organiseren en deze te plaatsen op het programma op het platform.Gebruik voor de werving van
activiteiten ook de presentatie en het filmpje 100 jaar Zuiderzee.
Deze zomer wordt er een toolkit met te gebruiken materialen voor de promotie van activiteiten,
een platform om alle activiteiten goed te presenteren en een marketing- en communicatieplan
ontwikkeld. Informatie over deze te gebruiken middelen vindt u in in de tweede nieuwsbrief. Deze
ontvangt u begin september.
Voor informatie, vragen over het programma of het aanleveren van activiteiten voor het
programma kunt u via email contact opnemen met 100jaarzuiderzeewet@flevoland.nl.

Deze nieuwsbrief is een uitgave in het kader van de Viering van 100 jaar Zuiderzeewet 1918-2018, een initiatief van
Provincie Flevoland in samenwerking met overheden en organisaties in en rondom de voormalige Zuiderzee.
De projectgroep 100 jaar Zuiderzeewet is te bereiken via 100jaarzuiderzeewet@flevoland.nl
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