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Gelderland Grensland / 100 jaar Zuiderzeewet
en de betekenis van Eibert den Herder.
Inleiding / toelichting
In 2018 staan er twee festivals op het programma van onze (aansluitende) provincies
1. Erfgoed Gelderland organiseert het festival “Gelderland – Grensland”
2. Provincie Flevoland organiseert een groots festival “100 jaar Zuiderzeewet”.
Gelderland – grensland
Erfgoed Gelderland omschrijft dit als volgt:
In de zomer van 2018 organiseren we een nieuw erfgoedfestival: Gelderland Grensland. Na het
succes van onder andere Gelegerd in Gelderland (2012) en Gemaakt in Gelderland (2015) richten we
ons ditmaal op het thema grenzen en op de betekenis daarvan voor de geschiedenis van
Gelderland. Gelderland Grensland laat het publiek op een laagdrempelige manier kennismaken met
Gelderse grensverhalen via theater, pop-uptentoonstellingen, wandel- en fietsroutes, lezingen en nog
veel meer! Onze provincie kent vanouds veel binnen- en buitengrenzen: denk aan de grenzen van
kwartieren en landgoederen, aan de rivieren die lastige barrières vormden, maar ook aan taalgrenzen
of aan de grens tussen protestantse en katholieke gebieden. Mogelijkheden genoeg voor een rijk
gevarieerd erfgoedfestival.
100 jaar Zuiderzeewet
De provincie Flevoland omschrijft het festival als volgt:
Met elkaar vieren we in 2018 een jaar lang de markering van de Zuiderzeewerken, zoals de Afsluitdijk,
de inpolderingen en de realisatie van het IJsselmeer. In augustus 1913 werd Lely voor de 3e maal
minister. De inpoldering van de Zuiderzee werd door zijn toedoen opgenomen in het
regeringsprogramma, nadat zijn eerdere voorstellen door de voorgaande kabinetten meermaals
waren afgewezen. Op 14 juni 2018 is het precies 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet, één van de
meest ingrijpende wetten in de historie van Nederland, is vastgesteld. Deze wet legde de basis van
Nederland als waterland, dat inmiddels een sterk internationaal merk is waarop Nederland zich
profileert. De afsluiting van de Zuiderzee met de Afsluitdijk, de inpolderingen van de Wieringermeer,
de Noordoostpolder en de Flevopolders zijn voorbeelden van de manier waarop de Zuiderzeewet
heeft ingegrepen op de vorming van ons land.
Te organiseren activiteiten
Museum Nijkerk:
De expositie “100 jaar na de wet op de Zuiderzee”, ontwikkeling van de Arkemeenpolder;
met een speciale lezing of i.d. op die dag / dagen.
Maaldag(en) Arkemheen Stoomgemaal in de Arkemheenpolder.
Harderwijk






Expositie visserij, (waar een einde aan kwam), in de Vischafslag met een veiling.
Vertoning film Zuiderzee op de zolder van de Vischafslag / Veluvia?
“Polder”-lunch Veluvia met toelichting over de Haven, het belang van o.a.de smederij.
Eibert-den-Herder stadswandeling, (vismeelfabriek, vissershuisje, Vischpoort met
mogelijk expositie over Eibert den Herder).
Rondvaart naar o.a. het Stoomgemaal Lovinck .

