
for cool places…



Hoe kijkt IMA naar Place Branding? 



Wat plekken doen met mensen & 
wat mensen doen met plekken…

Place Branding:



Om je thuis te kunnen voelen… 
(om te wonen, te werken, te ondernemen & te recreëren)

Place Branding:



Werkzaamheden & perspectiefkeuze



Omdat ‘kust’ staat voor een overgangsgebied dat van nature dynamisch is, meent IMA dat het 
verstandig is ‘kustbeleving’ als aanvullend criterium te hanteren. 

IMA heeft in opdracht van en in samenwerking met de Provincie Noord-Holland alle Noordzee-
kustplaatsen van de provincie geïdentificeerd. Dat project is beschreven in de publicatie ‘Keuze 
aan de Kust’ (2015).  

Naar aanleiding van die identificatie is de kust mede op basis van de ‘kustbeleving’ als volg 
gedefinieerd:  

‘De kust is het overgangsgebied tussen land en zee waar de invloed van zowel de zee als het 
land onmiskenbaar is. Die onmiskenbaarheid blijkt onder meer uit de invloed die de zee op de 
cultuur aan land heeft gehad en daar nog altijd zichtbaar en/of voelbaar is. Die invloed komt 
enerzijds voort uit de bedreiging van het land (overstroming) en anderzijds uit de 
aantrekkingskracht die de zee heeft op bewoners, ondernemers en recreanten.’ 

Wat is kust? Een definitie…



Onderzoek naar Identiteit van het gebied. 
 Daar hebben we 5 zaken voor gedaan:  

1. Gesproken met experts van de Provincie en Gemeenten(kernteam)  
2. 1-op1 interviews gehouden met verschillende stakeholders uit het gebied (divers van Regatta tot LTO, 

bedrijfsleven etc. Deze stakeholders waren door het kernteam aangewezen) 
3. Questionnaire onder grote groep mensen (100 mensen- bewoners, bedrijven, etc),  
4. Desktopresearch van aangeleverde stukken (bestaande rapporten)en zaken die we zelf hebben onderzocht  
5. Research in het gebied 

Werkzaamheden IMA



Beknopt: presentatie Identiteit 



INTRO: Noord-Hollandse IJsselmeerkust



Van Zuiderzee naar IJsselmeer

De afsluiting had grote gevolgen voor zowel de visserij als de natuur. Na de voltooiing van de  

Afsluitdijk veranderde de voormalige binnenzee in een meer. Het voorheen zoute water werd  

geleidelijk aan steeds zoeter door het water dat de IJssel aanvoerde. De spuisluizen in de  

Afsluitdijk zorgden er verder voor dat overtollig en zout water naar de Waddenzee verdween.  

Binnen 1,5 jaar was het water al helemaal verzoet.  

Algemeen Handelsblad 23-09-1932

Op 21 augustus 1930 viel de polder droog. Vanaf 1934 werd het nieuwe land in cultuur genomen.  

De uitgifte van land gebeurde hierbij voor het eerst via de overheid. Deze wilde de problemen  

zoals ontstaan in de eerste jaren na de drooglegging van de Haarlemmermeer voorkomen (vooral  

particulier initiatief, waarbij veel armoede bestond en zelfs malaria uitbrak). De kavelgroottes voor  

nieuwe boeren werden door de machtige Directie Wieringermeer van de Dienst Zuiderzeewerken  

bepaald op 20 hectare en uitgegeven middels een pachtsysteem. De dorpen werden evenals de  

boerderijen planeconomisch aangelegd. Gevolg was logischerwijs dat er relatief weinig sociale  

binding met West-Friesland ontstond. 



Coolness Noord-Hollandse IJsselmeerkust, Landmarks  

(Die zaken die deze regio uitstraling/imago geven. De openbare, niet commerciële zaken. Waar je (gratis) naar kunt kijken of door/langs kunt wandelen/fietsen. Zoals natuur, uitkijkpunten, architectuur) 



Warm Welcome Noord-Hollandse IJsselmeerkust 

(Transacties die mensen aan kunnen gaan, zaken die mensen kunnen beleven) 



Vanaf ‘de kant’ weinig oog voor ondieptes en logica dijken en ‘eilanden’…



Conclusie: West-Friesland: nieuw & oud

Het spreekt voor zich dat de afsluiting van de Zuiderzee het begin van het IJsselmeer  
betekende. Hoewel zeer de moeite waard, is het voor de identificatie van de huidige  
IJsselmeerkust verrassend irrelevant. De ‘Zuiderzee-tradities’ zijn los van in theatervorm  
in het Zuiderzeemuseum verdwenen evenals de bij de Zuiderzee behorende economie. 

Voor een waardering van de huidige kust, is een minder nostalgische kijk noodzakelijk. Die  
waardering start bij de aanleg van de Afsluitdijk en is gebaseerd op de ontwikkelingen die  
een direct of indirect gevolg daarvan waren. De waardering van de Noord-Hollandse  
IJsselmeerkust gaat dus tevens over de waardering van ‘Nieuw West-Friesland’… 



De metafoor Andijk 
Hoe de ontwikkeling van Andijk symbool staat voor ‘Nieuw West-Friesland’



Andijk in beelden



Historie Andijk in ansichtkaarten…

Wervershoof

Andijk



Historie Andijk in ansichtkaarten…



Proefpolder Andijk 

Foto KLM 1927



PWN ‘drinkwaterfabriek’ Andijk sinds 1968 Jachthaven sinds 1981



De Kreupel sinds 2002



Conclusie 
De belangrijkste zaken voor de kustvisie



 Highlights uit het gebied

Gebied presenteert zich op nostalgische en wat traditionele wijze met de Zuiderzeestadjes,  
de stoomtrein, het Zuiderzeemuseum en Sprookjes Wonderland als highlights. Hier kennen  
mensen het gebied dan dus van… 

Dat terwijl volgens IMA de échte highlights zijn: 

1. Racecircuit op het water 
2. Grootste zoetwatervoorraad in Nederland 
3. Een knap staaltje succesvolle inpoldering van Nederland. 
4. High tech agrarische en zaadveredelingssector (die zich door punten hierboven heeft kunnen ontwikkelen) 

Het wordt tijd dat het gebied zich moderner aan de wereld gaat presenteren!  

Dan is het voor potentiële werknemers, -bewoners, expats, bedrijven en recreanten ineens een  
veel interessanter gebied (lees: waardevoller!). 



Het Marketing Landscape van  
de Noord-Hollandse IJsselmeerkust



Nederlands grootschalig vooruitgangsdenken 1.0



Nederlands grootschalig vooruitgangsdenken 2.0

PWN - AndijkVooroevers - Andijk Houtribdijk - Enkhuizen



Nederlands grootschalig vooruitgangsdenken 3.0

IJsseloog-KetelmeerVismigratierivier - Kornwerderzand De Kreupel - IJsselmeer





Noord-Hollandse IJsselmeerkust: for cool water… 


