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IJsselmeergebied: 
gebied met veel gezichten

Handreiking Omgevingskwaliteit
Ruimtelijke
ecologische en 
cultuurhistorische kwaliteiten.
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 VERGROTEN BEWUSTWORDING VAN 
OMGEVINGS- / ERFGOEDKWALITEITEN 

BIJ PARTNERS EN PUBLIEK
 LATEN ZIEN DAT EEN INTEGRALE 

AANPAK VANUIT HET PERSPECTIEF VAN 
HET IJSSELMEERGEBIED ALS GEHEEL 

LEIDT TOT BETERE PLANNEN
 DE SPECIFIEKE ERFGOEDKWALITEITEN 

VAN HET GEBIED ACTIEF ALS KANS 
INZETTEN



 Wij kiezen een campagne-achtige 
benadering

 Wij organiseren een estafette rondom 
het IJsselmeer, waarbij we (lokale) 

partijen uitdagen om met praktische 
opgaven aan de slag te gaan

 Wij faciliteren met werkmethoden en 
inhoudelijke kennis over erfgoed en 

ruimtelijke kwaliteit in werkplaatsen/-
ateliers



 IJsselmeerkust-podium; een steeds 
groeiende maquette van het gebied, 

die tegelijk podium, tribune, debattafel, 
tentoonstellingsstructuur en 

bibliotheek van het project kan zijn

 Campagneactiviteiten hebben de vorm 
van expeditie, debat, interview, lezing, 
workshop, tentoonstelling, presentatie, 

projectie, excursies, markten etc. 

 ondersteund door culturele activiteiten 
als theater, muziek, kunst 

installaties/objecten.



 We verbinden de campagne aan een 
publieksactiviteit waarbij we met 

verschillende kunstvormen de kwaliteit 
van de kust voor een groter publiek in 

de spotlights zetten

 We werken open minded en zoeken 
naar slimme verbindingen met andere 

thema’s uit de gebiedsagenda en 
sluiten aan bij de actualiteiten in een 

gebied 



 Strandpaviljoen

 Hoornse Poortjes; trailrun

 Ijsselmeermaquette

 Kustlezing

 Dijkdebatten

 Lokale Werkplaats Hoorn aan 
Zee



 Expertsessie HOORN80

 Muziek en taalprogramma in de openbare 
ruimte 

 Avondlicht projecties

 Leidraad van Jeroen (omgevingsvisies)

 Lezing ‘Dijken als Intermediair’ (ipv als grens)

 Presentatie lokale Werkplaats aan bestuur en 
bevolking

 PALMBOOMlezing; omgang met gouden regels



 We werken aan kennisdeling door 
ervaringen van elders te etaleren op 
weer nieuwe plekken, ter inspiratie 

en voor de bevordering van de 
bewustwording van het belang van 

kustkwaliteit

 We sluiten de campagne af met een 
gezamenlijke manifestatie waarin de 

resultaten worden gevierd.

1. DELEN EN LEREN TIJDENS DE CAMPAGNE BINNEN DE 
IJSSELMEERCOMMUNITY

2. DELEN EN LEREN MET DE ERFGOEDDEALCOMMUNITY

3. ANALYSE VAN EFFECTEN METHODIEK EN DELEN 
EINDCONCLUSIES CAMPAGNEAANPAK



De campagne is onlosmakelijk onderdeel 
van de communicatiestrategie van de 

IJsselmeeragenda 
We werken met een compact 

campagneteam 
Wij werken  nauw samen met het in te 

stellen i-team omgevingskwaliteit
We betrekken relevante stakeholders 

van de samenwerkende organisaties  





rijk

provincies

waterschappen

gemeenten

maatschappelijke 
organisaties



 BESTUURLIJK PLATFORM 
IJSSELMEERGEBIED

REGIONAAL 
OVERLEGPLATFORM 
IJSSELMEERGEBIED

VERENIGDE VERGADERING 
IJSSELMEERAGENDA 2050
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