
 

 

     

Inspiratieprogramma over beleefbaar maken van erfgoed en landschap 

1 juli 2015 

Aan de Zeeuwse erfgoed- en landschapsorganisaties 

Op zaterdag 26 september is het weer zover: de Erfgoeddag in het Landschap, met allerlei 

activiteiten waarbij de beleving van erfgoed en landschap centraal staat. De Erfgoeddag in het 

Landschap gaat dit jaar plaatsvinden in en nabij de historische uitspanning Oranjezon in 

Vrouwenpolder en de nabijgelegen buitenplaats Overduin in Oostkapelle. Alle activiteiten zijn vrij 

toegankelijk tussen 12.00 en 17.00 uur. Zie www.zeeuwseankers.nl/erfgoeddag.  

In het ochtendprogramma, van 09.30 tot 12.00 uur, wordt in Uitspanning Oranjezon een 

inspiratieprogramma rondom Zeeuwse Ankers (Culturele Biografie van Zeeland) georganiseerd. 

Naast enkele interessante lezingen zijn er praktische workshops over het beleefbaar maken van 

erfgoed en landschap in Zeeland en dan vooral door middel van de inzet van nieuwe media. Per 

persoon is deelname aan twee workshops mogelijk.                                                                                                            

Deze ochtend is speciaal opgezet voor medewerkers (vast en vrijwillig) van Zeeuwse erfgoed- en 

landschapsorganisaties. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Inschrijving kan uitsluitend per  

e-mail, tot 15 september en geschiedt op volgorde van aanmelding. Er wordt een bevestiging van de 

aanmelding nagestuurd. Het programma ziet er als volgt uit: 

09.00 Binnenkomst en verwelkoming met koffie/thee en een Zeeuwse versnapering. 

09.30 Inspiratielezing door Patrick Polie, directeur van VVV Zeeland. Hij gaat in op de vraag welke 

rol van betekenis erfgoed en landschap hebben voor recreatie & toerisme en op welke wijze 

dit nog sterker geprofileerd kan worden.  

10.00 Eerste ronde workshops: 

1.  Verhalen schrijven voor Zeeuwse Ankers (over collectiestukken, monumenten, landschap)         

In deze workshop wordt gewerkt aan ‘verhalen die verbinden’ met een plek, een persoon, 

een voorwerp of een document. Dat verhaal kan worden geplaatst op zeeuwseankers.nl.                

Bij een aantal verhalen op deze website wordt een ankerschildje met QR-code gemaakt, 

zodat het verhaal op locatie met een smartphone of tablet/iPad is te lezen.                                                                                                   

De workshop wordt gegeven door Leo Adriaanse (SCEZ), projectleider van Zeeuwse Ankers.  

2. Zelf wandelroutes maken in GPS (vanuit musea, molens of boerderijen het landschap in)                

In deze workshop leer je hoe je een wandelroute in GPS maakt, om deze vervolgens in de 

routemodules van Zeeuwse Ankers of VVV Zeeland te kunnen zetten. Hoe geef je cultuur-

historische elementen aan met behulp van GPS-apparatuur? Het eerste deel van de 

workshop vindt binnen plaats, het tweede deel buiten om opgedane kennis uit te proberen.                                                                                                                                                    

De workshop wordt verzorgd door Arjan de Hulster van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. 

http://www.zeeuwseankers.nl/erfgoeddag


 

 

3. Zelf een audiotour maken (voor musea, monumenten, cultuurhistorische omgevingen)                   

In deze interactieve workshop gaan we aan de slag met bestaande audiotours. Deelnemers 

mogen zelf met behulp van een audiospeler hun favoriete objecten gaan selecteren en deze 

vervolgens online bekijken en delen met anderen via MapMyVisit.                                                                     

De workshop wordt gepresenteerd door Petra Brinkhof en Cuno van der Feltz van Guide ID.  

Guide ID is de leverancier van de Podcatcher audiotour en MapMyVisit.  

4. Relevantie en fangagement: participatie, engagement, storytelling, co-creatie en erfgoedbeleving via 

social media voor organisaties met en zonder account op Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc.                  

Een oud schrijversadagium luidt: “Show, don’t tell”. Die regel is ook steeds meer van 

toepassing op communicatie en betrokkenheid via social media. Veel mensen delen hun 

belevingen in erfgoed en landschap door foto’s te plaatsen, reviews te schrijven of data te 

verrijken met hun kennis. Hoe kun je daar als organisatie op inspelen? Hoe creëer je een 

gemeenschap en hoe maak je van de volgers je fans of je vrienden; hoe belangrijk is dat 

eigenlijk? Een workshop van Theo Meereboer, erfgoedinternist en communicatiespecialist. 

10.45 Tweede ronde workshops.  
 Mogelijkheid tot deelname aan een van de andere hiervoor genoemde workshops. 
 
11.30 Aanmoediging door Carla Schönknecht, gedeputeerde voor Recreatie & Toerisme, die nader 

zal ingaan op de rol van erfgoed en landschap in het nieuwe collegeprogramma. 
 
12.00 Optioneel: lunch. Voor wie daarvan gebruik wil maken biedt Uitspanning Oranjezon de 

deelnemers aan het ochtendprogramma voor € 9,50 een lunch aan. Deze bestaat uit een 

broodje ham, broodje kaas, broodje gezond, koffie/thee, pakje sap en fruit.                                         

Het is ook mogelijk een vegetarische lunch te bestellen. Kosten worden op de dag zelf 

afgerekend. Aansluitend is iedereen van harte welkom het middagprogramma bij te wonen  

(informatiemarkt, rondleidingen, lezingen en alle overige activiteiten). 

Boerderij/Uitspanning Oranjezon bevindt zich aan de Koningin Emmaweg 26 in Vrouwenpolder.    

Deze locatie is met het openbaar vervoer moeilijk bereikbaar. We adviseren je vooral om op de fiets 

te komen. Kom je toch liever met de auto? Neem dan de N57 en ga via het dorp Vrouwenpolder de 

Koningin Emmaweg op. Tegenover de uitspanning bevindt zich een groot parkeerterrein. 

De Erfgoeddag in het Landschap wordt georganiseerd door stichting Het Zeeuwse Landschap, 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.  

Aanmelden en gratis deelname 

Stuur een mail naar erfgoedbeleven@scez.nl waarin je de volgende gegevens vermeldt: 

- Naam, adres, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer 

- Namens welke organisatie neem je deel aan het inspiratieprogramma 

- Voorkeur voor deelname aan workshop in eerste ronde, tweede ronde en een reservekeuze 

- Eventuele bestelling lunch (op de dag zelf contant te betalen aan Uitspanning Oranjezon) 

Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Deelname is pas definitief na ontvangst van een 

bevestigingsmail. Het ochtendprogramma wordt gratis aangeboden. Uiteraard hopen de organisaties 

dat de opgedane kennis en ervaringen in de eigen praktijk zullen worden toegepast. 

mailto:erfgoedbeleven@scez.nl

