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Ir Braakhok – Ee     Spitkeet – Harkema 

 

Markant Friesland, regionale gesprekspartner en verbinder 
op gebied van het uitdragen van cultuurhistorie en cultuurbeleving, recreatie 
& toerisme, leefbaarheid en maatschappelijke integratie 
 
Regio Noordoost Friesland – achtergrond informatie 
Noordoost Friesland is een markant gebied; opvallend door het landschap, de 
geschiedenis, de streekverhalen over markante personen en de cultuur. De 24 musea van 
Noordoost Friesland vertegenwoordigen de kleinschalige, diverse en unieke 
cultuurhistorische en maatschappelijke identiteit van het gebied.  
 

In het noorden grenst het gebied aan het werelderfgoed de Wadden met de kleigronden die 
tevens worden gekenmerkt door de vele terpen in het landschap. Het terpenlandschap is 
ontstaan door de eeuwenlange strijd van de mens tegen het water. Richting het zuiden en 
oosten vindt men het coulissenlandschap van de Noordelijke Friese wouden, de Noardlike 
Fryske Wâlden. Gevormd, beheert en behouden door boeren. In het Noordoosten wordt het 
gebied afgesloten door het Nationaal Park Lauwersmeer, dat over de provincie grens van 
Friesland naar Groningen doorloopt. En in het zuidwesten ligt Nationaal Park de Alde Feanen. 
In het hele gebied zijn diverse beschermde dorps- en stadsgezichten te vinden. Dokkum is de 
enige stad in de regio.  We hebben in deze regio twee Nationale Parken, één Nationaal 
Landschap en bevinden ons direct ons naast het unieke Werelderfgoed Waddenzee (Unesco). 
 
In dit beleidsplan staat onze visie, onze missie en onze ambities voor de komende drie jaar 
beschreven. 
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Ruurd Wiersma hûs – Burdaard 
 
 

Organisatie 
 
Het bestuur van Stichting Markant Friesland bestaat uit: 
Ate Oosterhof – voorzitter 
Jan Willem Zwart – secretaris en dagelijks bestuur 
Wil van den Berg – bestuurslid 
Vacature – penningmeester 
Vacature – bestuurslid, dagelijks bestuur 
 
Medewerker uitvoerende zaken 
Frederieke van der Lijn – coördinator  
Tevens bestuurslid Algemeen bestuur Stichting Regiomarketing en Toerisme 
 
De stichting heeft 24 donateurs, dit zijn musea (geregistreerde en niet geregistreerde 
musea). Voor de functie van coördinator ontvangt de stichting subsidie van de gemeente 
Noardeast Fryslân en gemeente Dantumadiel, gemeente Achtkarspelen en gemeente 
Tytsjerksteradiel. 
 
Twee maal per jaar is er een donateursavond, vóór de start van het toeristisch seizoen en 
kort na het toeristische seizoen.  
 
De donateurs van MF dragen, als zelfstandig sturende organisaties, ieder op eigen wijze bij 
aan het beheer en behoud van onze cultuur historie. We delen met het publiek onze 
verhalen en ontwikkelen nieuwe vormen van beleven van onze rijke, bijzondere en veelal 
markante cultuur historie. De toegevoegde waarde daarvan is voor de leefbaarheid van onze 
regio op zowel regionaal als provinciaal niveau herkenbaar en zichtbaar. Bezoekers van 
Noordoost Friesland verblijven vaker en langer in onze streek mede door de goeie 
samenwerking met en doorverwijzing van onze leden en ondernemers in de toeristische 
branche. Onze musea bieden met elkaar een afwisselend aanbod van dagrecreatie en ‘all 
wheater’ recreatie. De focus ligt op de authenticiteit, toegankelijkheid en ondersteuning op 
gebied van beheer en de ‘overall’ professionaliteit van díe collecties en verhalen die 
bovenregionaal en zelfs boven-landelijke potentie hebben. Waardoor we in onze streek met 
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die focus cultuurhistorie en cultuurhistorische beleving stevig neerzetten. Dit doen we in 
samenwerking met Stichting RMT die de positionering voor de regio ontwikkelt. Gezamenlijk 
met Stichting RMT sluiten we aan en werken we samen met Merk Fryslân, de marketing 
organisatie van Provincie Fryslân. 
 
Achtergrond van Stichting Markant Friesland - initiatief tot oprichting in 2008 
Het initiatief om een overkoepelend orgaan voor de diverse veelal wat kleinere musea in het 
gebied op te zetten, is in 2008 ontstaan en concreet in 2009 van start gegaan. Markant 
Friesland stimuleert het samenwerken tussen musea, overheid (regionaal en provinciaal), 
bedrijven en organisaties in de regio. Leden van Markant Friesland kunnen meedoen aan 
projecten volgens het zogenaamde “aanklikmodel”. Omdat musea eigenstandig worden 
bestuurd, en Markant Friesland geen top-down benadering hanteert, blijven musea 
onafhankelijk en zelfstandig. Markant Friesland wordt gekenmerkt door diversiteit: de 
verscheidenheid onder onze leden is groot. Dit maakt onze stichting uniek in zijn soort, en 
het maakt samenwerken tot een uitdaging. In dit bewust gekozen “aanklikmodel” haken 
musea aan met initiatieven als die bij hen passen, als het hen iets opleveren of wanneer een 
ander museum daarmee kunnen versterken. De samenwerking wordt daarmee gekenmerkt 
door onderlinge solidariteit. 
De afgelopen jaren heeft Markant Friesland dan ook bewust geïnvesteerd in deze onderlinge 
solidariteit en als ook in innovatie. Hierbij valt te denken aan de introductie van de QR code, 
mobiele sites, onze promotie filmpjes op internet, diverse educatieve projecten voor zowel 
jonge kinderen als middelbare scholieren, arrangementen, het gebruik van sociale media op 
hoogwaardige ICT technologie en het delen van onderlinge kennis. Hierbij wordt steeds de 
samenwerking gezocht met andere maatschappelijke partijen (bij voorkeur regionale 
partners) zoals scholen, de Rabobank, de muziekschool en marketingpartijen. 

 
Missie 
Stichting Markant Friesland vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de musea in 
Noordoost Friesland. De overkoepelende rol van Stichting Markant Friesland (hierna 
benoemd als MF) is primair het bevorderen van de samenwerking tussen de leden onderling 
en tussen de leden en overheid, onderwijs, organisaties, burgers en ondernemers. We 
dragen bij aan het behoud van, vertellen over de cultuurhistorie en identiteit van de streek. 
Onze zelfsturende leden maken een groot deel uit van de ontwikkeling en groei van het 
recreatieve en toeristische aanbod. En dragen daarmee bij aan de leefbaarheid en identiteit 
in Noordoost Friesland. En de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor bezoekers van de 
regio.  
 
Visie 
MF heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een waardevolle belangenbehartiger voor 
haar leden. MF is als vertegenwoordiger van haar leden, gesprekspartner en adviseur voor 
de overheid in het vormen en uitvoeren van nieuw beleid op gebied van cultuur, recreatie en 
toerisme. Samen met de gemeenten, de directie van Museum Dokkum en Stichting RMT, 
vormt MF een (toekomstige) samenwerkingsgroep Gezamenlijk worden grotere ambities tot 
uitvoer gebracht, waarmee de regio op de kaart wordt gezet. De thema/s voor recreatieve en 
toeristische activiteiten en projecten gehanteerd door Merk Fryslân, waarbij Stichting RMT 
op aansluit zijn leidend, zodat we mee kunnen draaien op marketing en promotie op 
regionale en provinciale schaal. Voor de invulling van een dergelijk thema kan gedacht 
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worden aan bijvoorbeeld een grote expositie of verhalenfestival. Musea kunnen zelf kiezen 
hierbij aan te sluiten. Gezamenlijk kan er meer gedaan worden met onder steunende 
budgetten en project subsidie. 
 
De leden van MF dragen, als zelfstandig sturende organisaties, ieder op eigen wijze bij aan 
het beheer en behoud van onze cultuur historie. We delen met het publiek onze verhalen en 
ontwikkelen nieuwe vormen van beleven van onze rijke, bijzondere en veelal markante 
cultuur historie. De toegevoegde waarde daarvan is voor de leefbaarheid van onze regio op 
zowel regionaal als provinciaal niveau herkenbaar en zichtbaar. Bezoekers van Noordoost 
Friesland verblijven vaker en langer in onze streek mede door de goeie samenwerking met 
en doorverwijzing van onze leden en ondernemers in de toeristische branche. Onze musea 
bieden met elkaar een afwisselend aanbod van dagrecreatie en ‘all wheater’ recreatie. De 
focus ligt op de authenticiteit, toegankelijkheid en ondersteuning op gebied van beheer en 
de ‘overall’ professionaliteit van díe collecties en verhalen die bovenregionaal en zelfs boven-
landelijke potentie hebben. Waardoor we in onze streek met die focus cultuurhistorie en 
cultuurhistorische beleving stevig neerzetten. Dit doen we in samenwerking met Stichting 
RMT die de positionering voor de regio ontwikkelt. 
 

            
 
 
Cultuur,  Recreatie en Toerisme, en leefbaarheid en maatschappelijke binding 
Dit zijn beleidsgebieden die dicht tegen elkaar aan liggen als we kijken naar MF en haar 
leden. De diverse musea, archeologische steunpunten, ambachten en 
themaparken/openluchtmusea bewaren, exposeren en vertellen op diverse wijzen de 
cultuurhistorie van onze regio. Dit raakt zowel behoud van cultuurhistorisch waardevolle 
objecten, verhalen, onroerend goed en locaties, als het delen, exposeren en vertellen erover. 
Onze kleinere musea worden gerund door vrijwilligers en opereren geheel zelfstandig.  Onze 
leden dragen daarmee voor een belangrijk deel bij aan, -wat men noemt-, de identiteit en de 
leefbaarheid van de regio. Als ook in het aanbod van recreatieve beleving in en van de 
streek.  
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Ambities en strategie  
Stichting Markant Friesland  2019 t/m 2021 
 
MF, gesprekspartner en vertegenwoordiger voor de leden 
In de basis blijft de rol van de coördinator en van de stichting zoals dat al jaren is. 
Belangenbehartiger, gesprekspartner, verbinder, coördineren van gezamenlijke projecten en 
vertegenwoordiger in regionale en provinciale contacten.  
We blijven de leden (proactief en op verzoek) ondersteunen en helpen met het uitvoeren 
van hun museumfunctie. Voor de uitstraling van de samenhang en diversiteit van onze leden 
willen we hulp bieden in, waar wenselijk, het behouden van de collecties en/of de manier 
waarop de collecties getoond worden. Musea hebben een educatieve rol waarin we ook de 
samenwerking zoeken met het onderwijs. Deze contacten worden door de leden zelf gelegd, 
als ook door de coördinator. We organiseren projecten waar de leden ‘op aan kunnen 
klikken’, zoals nieuwe avonturen voor de stripfiguren Mark en Ant.  
 
MF, gesprekspartner en adviseur op gebied van cultuur- en recreatie en toerisme beleid 
voor gemeente en Provincie 
Stichting MF is de verbindende schakel tussen de diverse verschillende leden en de 
gemeenten waarvan een aantal financieel door ondersteund worden, jaarlijks of met 
subsidies voor projecten. Met de vorming van de nieuwe gemeente liggen 14 van de huidige 
24 leden in de nieuwe gemeenten. Dit betreft Museum Dokkum, Fiskershúske, De 
Schierstins, De Sûkerei, Terp Hegebeintum, Kollumer Museum Mr. Andreae, Kleine Lijn, 
Seedykstertoer, Natuurmuseum Bruinenberg, Ruurd Wiersma hús, Fogelsanghstate, Klooster 
Claerkamp,  It Braakhok en Molen De Zwaluw.  
In Achtkarspelen vinden we De Kruidhof, Museum ’t Wâldhuske, De Spitkeet en het Simke 
Kloostermanhûs en het IJstijdenmuseum. En Tytsjerksteradiel heeft Scherjon’s 
Klompenmuseum, Observeum en sterrenwacht, Skûtsjemuseum, Korenmolen de Hoop, It 
Kokelhûs. Gesprekken met de gemeenten vinden regelmatig plaats, als het gaat om nieuw 
beleid op gebied van recreatie en toerisme bijvoorbeeld. 
 
MF en regionale ambities en ontwikkelingen  
Op provinciale schaal is met de energie van Leeuwarden Friesland 2018/Culturele Hoofdstad 
2018 een nieuwe impuls gegeven aan cultuurontwikkeling en beleving. In onze regio komt 
met de aanzet voor een nieuwe visie Recreatie en Toerisme door de samenwerkende ANNO 
gemeenten, ook meer focus te liggen op de potentie van ons cultureel erfgoed als onderdeel 
van het recreatief en toeristisch aanbod. In de eerste verkennende fase van het onderzoek 
om te komen tot een visie Recreatie en Toerisme, ligt de focus op dagrecreatie en ‘all 
weather’ voorzieningen. Als start van een meerjarige ontwikkeling met meerdere ambities.  
 
Onze regio kenmerkt zich vooral om haar kleinschaligheid, wat ook voor de meeste van onze 
musea geldt. Voor dagrecreatie ligt daarom de oplossing in een totaal beleving van cultuur, 
activiteit en eten / drinken. Een museum draagt bij aan de leef- en beleefbaarheid van een 
regio. Om die reden is het toekennen van financiële steun op basis van het afrekenen op 
bezoekersaantal niet de juiste afweging. De toegevoegde waarde voor het recreatief en 
toeristische aanbod, maatschappelijke rol en leefbaarheid is juist in het kleinschalige karakter 
in combinatie met eerder genoemde aspecten te vinden.  
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De kleinschaligheid van het aanbod op gebied van cultuurerfgoed heeft een kwetsbare kant. 
De continuïteit en kwaliteit van het aanbod, evenals de professionaliteit om een museum te 
beheren is soms lastiger waar te maken bij de kleinere musea. De kleinere musea worden 
veelal volledig gerund door vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben verschillende 
achtergronden, ervaring en motivatie. Ondersteuning met subsidies voor de kleinere musea  
is essentieel. De musea met een betaalde kracht als beheerder zijn minder kwetsbaar.  
Omdat de diversiteit onder de leden zo groot is, kunnen we niet met één maat meten. Ieder 
museum heeft echt eigen uitdagingen. 
Binnen onze stichting blijft natuurlijk ruimte voor deze diversiteit. Voor sommige bezoekers 
is er niks mis met het klassieke museum en niemand is verplicht vergaand te innoveren.  
 
Wél willen we vanuit de Stichting nadrukkelijk kijken naar de potentie van onze musea. Een 
aantal van onze leden hebben namelijk zeer bijzondere vondsten, kunststukken, 
bouwwerken, verhalen of collecties. Datgene wat bovenregionaal gekwalificeerd kan 
worden, willen we steviger inzetten voor het bijdragen aan het aantrekken van bezoekers 
buiten de streek. Dit kunnen specifieke doelgroepen geïnteresseerden zijn, als wel de 
‘algemene’ toerist. Alleen promotie is in de meeste gevallen onvoldoende. De betreffende 
musea moeten op gebied van toegankelijkheid, aanbod van bv. horeca, presentatie etc. op 
niveau zijn dat passend is bij de bijzonderheid die ze te bieden hebben. Het totaalplaatje 
maakt een bijzonder item pas écht goed zichtbaar als bijzonder. En tegengesteld heeft dat 
hetzelfde effect. Een bijzonder item dat niet op de juiste manier gepresenteerd en ingebed 
wordt in het gehele museum, verliest aan expositie waarde. We willen daarom de unieke 
parel(s) onder de parels benoemen, bespreken en waarderen, om vervolgens te kijken wat 
we als regio toe kunnen voegen, zodat dat stuk bijzondere cultureel erfgoed, goed uit de verf 
komt. Om deze rol op ons te nemen pleiten we voor extra budget voor alle musea. Een 
collectief budget waarmee we de kwaliteit kunnen verbeteren, maatwerk kunnen leveren 
aan de individuele leden om het totaal te versterken. Ten opzichte van de rest van onze 
Provincie en heel Nederland is Noordoost Friesland de streek met de meeste musea. Deze 
musea die als primair doel hebben het behouden en delen van cultuur historie, kunnen een 
unique selling point van onze regio worden.  
 
 

     
 
Spitkeet – Harkema    De Kruidhof – Buitenpost 
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MF, promotie en vermarkten 
De musea in Noordoost Friesland werken zelfstandig en dragen zelf zorg voor de promotie 
van hun museum en activiteiten. Als overkoepelende stichting hebben we een website 
waarop al onze leden te vinden zijn. Deze website krijgt momenteel een update. De website 
verschaft informatie over de diverse musea, verwijst door naar de eigen websites van de 
leden voor actuele informatie. Het promoten van onze leden en hun activiteiten gebeurt 
verder via www.eropuitinfriesland.nl (ook facebook), via de magazines van Friesland Holland 
Promotie, onze MF folder (ook via de foldermarkt), en het ‘liken’ en delen van nieuwsitems 
van leden via facebook. Het primaire doel is de leden zoveel mogelijk zichtbaar te maken, 
boven het promoten van de stichting zelf. Bekendheid van de stichting MF als 
vertegenwoordiger binnen de regio en in de provincie is vooral van belang voor de 
onderlinge samenwerking.  
Onze musea zijn onderdeel van de regio identiteit. Door de regiopromotie van RMT kunnen 
onze leden op grotere schaal zichtbaar zijn. Vooral omdat RMT zich inzet voor een goede 
samenwerking met Merk Fryslân, zodat onze regio binnen de provinciale promotie aandacht  
 
 

 
 
 
krijgt. RMT heeft recent de nieuwe campagne gelanceerd. MF is door inzet van de 
coördinator betrokken geweest intensief bij het creatieve proces hiervan. Er is ook een goede 
afstemming met Merk Fryslân, zodat huisstijlen goed op elkaar afgestemd zijn. De 
herkenbaarheid vergroot de bekendheid van Friesland en onze regio. De propositie ‘Land 
waar je Landt - Land in Friesland’ sluit aan bij de eenvoud en schoonheid van ons gebied. De  
standaard ‘rust en ruimte’-kreet, wordt verwoord en verbeeld in een gevoel van ‘hier kan het 
nog’, ‘hier wordt het nog echt donker en zie je de sterrenhemel’. Dit is een plek waar je echt 
kunt ‘landen’. Terug in jezelf, de rust, genieten van het gewone, wat in de huidige 
maatschappij bijna bijzonder en vervreemdend is geworden.  
 
Onze jongste bezoekers 
MF heeft afgelopen jaren meerdere projecten ontwikkeld en aan regionale projecten 
meegewerkt. Eén van de projecten was de ontwikkeling van Mark en Ant, de stripfiguurtjes 
die kinderen spelenderwijs kennis laten maken met de geschiedenis van de streek. In 2019 
werken we aan een vervolg op de belevenissen van Mark en Ant. Musea kunnen zelf kiezen 
of ze aansluiten op dit project of niet. Het doel van het nieuwe Mark en Ant project is om 

http://www.eropuitinfriesland.nl/
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een laagdrempelig project te ontwikkelen in kosten, uitvoering, maar vooral ook in doen en 
beleving. Waarbij mark en Ant door de regio heen de verschillende musea met hun eigen 
unieke verhalen aan elkaar verbinden. In de afgelopen jaren is de nadruk op digitale 
middelen groot geworden. De schoolkinderen van nu zijn al ontzettend handig met alles wat 
digitaal is, en komen amper meer letterlijk in aanraking met voorwerpen, met een pen en 
papier, etc. et nieuwe project van Mark en Ant speelt hier op in. Bij een museum is beleving 
en actief ervaren belangrijk. Hierdoor onthouden en leren we als mensen het beste, wanneer 
niet alleen het hoofd, maar al onze zintuigen meedoen.  
 
 

 
Mark en Ant   
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Bijlage 2. 
Samenvatting van gesprekken met bestuur, gemeenten, werksessies en 
andere bijeenkomsten in de regio en in Provincie Friesland n.a.v. Culturele 
Hoofdstad 2018. 
 
Uitkomst werksessies Friese Landkaart april 2018  
Provincie Fryslân 
Samenvatting: 
Musea  
Fryslân heeft een grote museumdichtheid, met een grote verscheidenheid in grootte , collectie 
en professionaliteit. Deze verscheidenheid is een kracht, maar bemoeilijkt aan de andere kant 
soms de samenwerking. Het grote aantal vrijwilligers in de museumsector getuigt van een grote 
betrokkenheid maar vormt ook een risico voor de continuïteit van de organisaties. Er moet meer 
aandacht komen voor de Kolleksje Fryslân, waarbij scherpe keuzes gemaakt moeten worden. De 
samenwerking die de grotere musea hebben in het Kolleksjesintrum is landelijk voorbeeld-
stellend en vraagt eigenlijk om uitbreiding, zodat ook bijzondere collectiestukken uit de kleinere 
musea kunnen worden toegevoegd.  
 
Advies: 
Zorg voor voldoende aandacht voor de collectie (behoud en beheer), dat is de basis voor de 
publiekstaak. Er liggen kansen voor een gezamenlijke marketing en een betere aansluiting bij 
toerisme. 

 
Stichting Markant Friesland: 
Marketing: we hebben nauwe contacten met RMT. Onze musea staan goed vermeld op de 
site www.eropuitinfriesland.nl. Ook in de facebook weekplanners worden onze leden 
meegenomen in de promotie. Beide, facebook en de website worden goed bezocht. Verder zit 
de coördinator in het algemeen bestuur van RMT en draagt bij aan creatieve sessie in kader 
van marketing en promotie.  
Binnen de eigen organisatie wordt gewerkt aan een update van de website van MF, zowel 
wat technische uitvoering betreft als indeling en gebruik. Er wordt gewerkt aan een update 
van het fotomateriaal. De nadruk komt echter wel meer te liggen op samenwerken met 
Stichting RMT voor wat betreft de promotie van onze leden. RMT zet in op een sterke 
samenwerking met Merk Fryslân vanwege de schaal waarop Merk Fryslân kan vermarkten.  
Collectiebeheer: de leden hebben rechtstreeks contact met de Museum Federatie aangaande 
museale vraagstukken. De contacten met de Museum Federatie zijn goed. De presentatie van 

http://www.eropuitinfriesland.nl/
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een collectie kan bij sommige leden een frisse blik gebruiken. In de bezoeken van de 
coördinator aan de leden wordt hier aandacht aan besteed.   
 
 
Legacy Culturele Hoofdstad 2018 
‘No is de Tiid’- Ferslach fan petearen mei it kultureel en maatskiplik fjild 
Door Team Agenda 2028 
Als input voor een Verdrag van Friesland 
 
Het jaar 2018 is het startjaar van vernieuwend Friesland. Culturele programmering is het 
vliegwiel, voor een goede basis om door te gaan. Die basis is verbinding met natuur, 
onderlinge relaties en nieuwe waarden (welke?) 
Thema’s: Economy (cultuurtoerisme, gastvrij friesland, place to be), Cultuur (goed 
produktieklimaat, talentontwikkeling, taal, unieke locaties) Gemeenschap (iedereen doet 
mee, actieve wijken en dorpen, kennisdebat, de wereld) Ecology (lef, circulair, biodiversiteit, 
klimaatadaptatie, groen)  

• Niet de massa, maar specifieke doelgroepen aantrekken, ‘hier kan het nog’, verhalen, 
historische panden, toeristisch ondernemerschap mogelijk maken, zakelijk toerisme, 
gevarieerd cultureel aanbod is reden voor ondernemers en bewoners zich hier te 
vestigen 

• Rijk materieel erfgoed 

• Cultuur is een vliegwiel voor verandering: iedereen doet mee 

• Vrjjwilligerswerk koppelen aan certificaten, voor perspectief op de arbeidsmarkt 

• Blijvende coördinatie van een gevarieerde en goed afgestemde cultuur agenda 
Een gezamenlijk programmabureau waarbij provincie en gemeenten zorgen voor 
gezamenlijk eigenaarschap om de Legacy te faciliteren. 
 
Stichting Markant Friesland sluit hierbij aan doordat we: 
Kleinschaligheid koesteren, het kenmerkt ons gebied. De verhalen van de streek op meerdere 
manieren ‘vertellen’. Nieuwe vormen bedenken, zowel binnen de basiscollectie als in 
evenementen, educatie en activiteiten. Een ‘grutskere’ houding aannemen tav ons cultureel 
erfgoed en professioneler exposeren/presenteren.  
Meer mienskips activiteiten bij onze leden stimuleren, vrijwilligers ondersteuning bieden 
(cursus, kijken in de keuken van – jongere doelgroep ervaringsplekken, opdrachten icm 
scholen, oudere doelgroep – eenzaamheid voorkomen, werkzoekenden – werkervaring 
bieden.)  
 
Gesprek met cultuurambtenaren 
Blij met het werk van Markant Friesland.  
Functie van coördinator mag wat meer gericht zijn op marketing en communicatie. 
Blij met de samenwerking en uitwisseling met Stichting RMT. Zien heel duidelijk verschil in 
de rol van Markant Friesland met de coördinator in dienst, en de rol van Stichting RMT (met 
name gericht op regiopromotie en ondernemers) 
De vraag van onze leden is belangrijk om gehoor aan te geven. Dat heeft prioriteit.  
Signaalfunctie, zoals de problemen waar Natuurmuseum Bruinenberg mee kampt is 
belangrijk. Musea blijven wel zelf verantwoordelijk om contact te maken met de gemeente 
als er problemen zijn met huisvesting en financiën. 
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Kwaliteit van collectie en presentatie is belangrijk. Men is eerder geneigd ook andere musea 
in de streek te bezoeken als een eerste bezoek aan één van de leden aan de verwachtingen 
voldaan heeft. M.a.w. het ene museum is een soort visite kaartje van het andere.  
 
Stichting markant Friesland wordt hierin bevestigd dat het van belang is om:  
Belangen te blijven behartigen. Vraag van leden leidend is, maar daarnaast vooral focus op 
marketing en communicatie te hebben. Aansluiting houden op ontwikkelingen op gebied van  
recreatie en toerisme. Signaal functie te blijven houden. 
 
Gesprek Recreatie en Toerisme Ambtenaren 
Zien de overlapping van cultuurhistorie en recreatie en toerisme. Zijn vanuit dat gegeven ook 
geïnteresseerd in en positief over het werk van Markant Friesland. Voor het tot stand komen 
van de nieuwe visie van de ANNO gemeenten wordt Markant Friesland als relevante 
gesprekspartner beschouwd.  
Doel van de visie is: 
Een visie & beleidsplan die richting geeft aan de inspanningen van gemeenten en 
ondernemers tot een verdere ontwikkeling van de toeristische sector, tot een toename van 
het aantal bezoekers en tot een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor inwoners. Eerste 
resultaten van de onderzoeksgesprekken is dat de kleinschaligheid als kracht van de regio 
vaak benoemd wordt, en dan met name de streekverhalen en het cultuurlandschap als uniek 
en drager worden genoemd. Allen terug te vinden in wat de musea te bieden hebben. Echte 
is de kleinschaligheid tevens een risico voor de continuïteit en professionaliteit/kwaliteit.  
 
 

 


