
 

 

 

Verslag bijeenkomst bezoekersraad 4 december 2018 

Afwezig: Herman Maring 

1. Opening: 

2. Verslag vorige bijeenkomst: 

Geen opmerkingen. 

3. Samenstelling bezoekersraad: 

- We nemen de volgende keer afscheid van Rients. 

- De vervanger van Rients zou eigenlijk ‘genealogie’ of 

‘dorpen’ moeten vertegenwoordigen. 

4. Mededelingen HCL: 

- De Ark is onlangs verplaatst naar De Zuidlanden. 

- Het weekend van de Leeuwarder Geschiedenis was heel 

geslaagd. 

- Het (uitgebreide) p.r.-jaarverslag is in de maak. 

- Het panorama van Bep Mulder hangt sinds kort 

(semipermanent) in het i.c. 

- Het gecombineerde nummer van Leovardia/LHR over 

WO1 wordt nog in december gepresenteerd. 

- Leeuwarden is genomineerd voor de BNG Bank 

Erfgoedprijs 2019. 

- De nieuwjaarsbijeenkomst van ‘Historisch Leeuwarden’ 

is dit keer in het Fries Landbouwmuseum. 

5. Terugkijken op LF2018 (korte presentatie stagiaire Lisanne over bezoekersstromen) 

- Geconstateerd wordt dat het druk was in het HCL en 

‘dependances’ en dat het gebodene goed gewaardeerd 

werd. 

- Zie voor de belangrijkste cijfers: 

https://historischcentrumleeuwarden.nl/laatste-

nieuws/2402-toeristisch-seizoen-voor-hcl-zeer-

succesvol 

6. Nieuwe activiteiten, tentoonstellingen en samenwerkingsverbanden (een greep): 

- In zowel de Oldehove als in het Pier Pander Museum 

moeten de vaste presentaties wat worden aangepast. 

https://historischcentrumleeuwarden.nl/laatste-nieuws/2402-toeristisch-seizoen-voor-hcl-zeer-succesvol
https://historischcentrumleeuwarden.nl/laatste-nieuws/2402-toeristisch-seizoen-voor-hcl-zeer-succesvol
https://historischcentrumleeuwarden.nl/laatste-nieuws/2402-toeristisch-seizoen-voor-hcl-zeer-succesvol


 

 

- Er komt in februari een tentoonstelling over Andries van 

der Sloot in het HCL. 

- In maart komt een fototentoonstelling over stegen in het 

HCL. Verder wordt gedacht aan exposities over de 

Prinsentuin, Omrop Fryslân en W.H. Kuipers. 

- De Open Monumentendag zal dit keer (vooral) 

betrekking hebben op dorpen. 

- Zondag 28 april doet Leeuwarden/HCL mee aan Open 

Joodse Huizen/Huizen van Verzet. 

- Het HCL gaat de (digitale) archieven mbt LF2018 

acquireren.  

7. Verbetering/aanpassing dienstverlening (nieuwe website, informatiecentrum):: 

- Er wordt gewerkt aan plannen voor upgrading en 

uitbreiding van de expositieruimten (met elementen uit 

De Ark). Er wordt in die plannen uitgegaan van 

verplaatsing van het informatiecentrum/leeszaal naar de 

Hendrik ten Hoevezaal. 

- Er zijn plannen in de maak voor verfraaiing van de 

ingangspartij c.s. met de DNA-buisjes van kunstenaar 

Hein de Graaf. 

- Er komt een onderzoek naar de organisatie van en 

behoeften aan stadswandelingen. 

 

- De website moet wat overzichtelijker en mogelijk ook 

interactiever. 

 

8. Rondvraag (en mededelingen): 

Tom:  

- Hoe zit het met de toegankelijkheid van 

ongeïnventariseerde archieven? Vergeleken met de 

meeste andere archiefinstellingen is dat in het HCL 

bovengemiddeld goed. 

- Kan het HCL zich inspannen voor behoud van de 

collecties in het Ald Slot te Wergea? Dat lijkt vooral een 

taak van dorpsbelangen e.d. 

Peter: 



 

 

- Kan het HCL een lezing over Wumkes organiseren? 

Wellicht, hoewel dat eerder een taak voor Tresoar is. 

- Volgend voorjaar komt er een stadswandelboekje 

Huizum uit.  

9. Volgende bijeenkomst:  

Er wordt in overleg gezocht naar een geschikte datum in maart. 

10. Sluiting. 
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