
 

 

Verslag bijeenkomst bezoekersraad 9 juli 2020 
 

Afwezig: Sjoukje, Herman en Margriet. Aanwezig: Ad, Geart, Klaas, Peter en Tom,  

 

1. Opening: 

2. Verslag vorige bijeenkomst: 

3. Samenstelling bezoekersraad: De vervanger van Rients is nog niet gevonden. Er wordt 

verder gezocht naar een vertegenwoordiger van de dorpen. 

4. Mededelingen HCL:  

• Het DNA-kunstwerk voor het HCL is in februari 

gepresenteerd. 

• Het HCL is sinds half maart grotendeels dicht geweest 

voor publiek. Toch ging de dienstverlening (o.a. 

digitaal) door en werd er ook op andere fronten 

doorgewerkt (al dan niet thuis). Bezoek gaat op 

afspraak. 

5. Herinrichting publieksruimten:  

• De oplevering staat in juli gepland. De werkzaamheden 

zijn maar iets vertraagd. Er komt geen officiële opening. 

• Er komen nog kleine aanpassingen aan de vaste expo en 

de gang. 

• Een bord en scherm t.b.v. de DNA-wand worden 

binnenkort verwacht. 

• Klimaat en verlichting zijn nog niet naar tevredenheid. 

 

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

 

- De schatkamer is ingericht als War room van Willem 

Lodewijk. Op afspraak worden kleine groepjes e.a. bezoek 

toegelaten.  

- In het kader van het Willem Lodewijk Jaar zijn er meer 

activiteiten. Een (aangepast) project voor het basisonderwijs 

loopt. Er worden Nassauwandelingen en enkele lezingen 

aangeboden. Nassaustichting en HCL hebben een route 

langs sporen van Willem Lodewijk in brochurevorm 

uitgegeven. Ook de OMD heeft ‘Willem Lodewijk’ als 

thema. 

- De tentoonstelling in het HCL over de Prinsentuin is zo 

goed als af. Een brochure met een wandeling door de 

Prinsentuin is ook klaar. Er wordt nog gewerkt aan een 

activiteitenprogramma. 



 

 

- Er wordt gewerkt aan de opbouw van een ‘corona-archief’. 

Inwoners van de gemeente zijn opgeroepen om foto’s e.a. 

documenten op te sturen. Fotograaf Jacob van Essen werkt 

in opdracht van HCL en LC aan een uitgebreide reportage. 

T.z.t. komt er  in het HCL een expositie over corona. 

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

• Het HCL heeft meegedaan aan de landelijke 

kwaliteitsmonitor voor archieven. Er waren heel weinig 

respondenten. De uitslag is ook  niet verrassend 

(gemiddeld cijfer een 8), pluspunten met name de 

snelheid en de kennis van de medewerkers, minpunten 

met name gebruik van passen en gebrekkige mobiele 

website (de website wordt als gemiddeld beoordeeld). 

• Een stagiair heeft het adviesrapport mbt 

stadswandelingen voltooid (op basis van enquêtes, 

interviews en vergelijkend onderzoek naar andere 

steden). De HCL-tours kregen een hoge waardering. In 

veel andere steden is er ook sprake van meerdere 

aanbieders. Sterke punten: wandelingen op maat, lage 

prijzen, samenhang met HCL, PPM en Oldehove. 

Minder sterk: p.r. en marketing. Kansen: fietstochten en 

virtuele wandelingen. Er is inmiddels een aantal virtuele 

wandelingen geproduceerd (en staan meer op stapel). 

• Er komt binnenkort een nieuwe publieksfolder en een 

nieuwe versie van het  Highlights 

stadswandelingenboekje; op iets langere termijn volgen 

wandel/fietsboekjes over de luchtoorlog 1939-1945, 

architect Bonnema en PJ Troelstra. 

• Met Afuk en Tresoar wordt gewerkt aan een betere 

zichtbaarheid van de instituten aan de Groeneweg en 

Boterhoek 

• De nieuwe website is verder vertraagd. 

8. Rondvraag (en mededelingen): 

Tom: 

- De Dag van de Leeuwarder Archeologie gaat dit jaar 

waarschijnlijk niet door. Er komt een boek over de band 

Pugh’s Place. Boekpresentatie en optreden in HCL? Het 

dikke boek over Dekemastate komt binnenkort uit. 

Peter: 



 

 

- In oktober wordt de presentatie van een poëzietegel 

verwacht. Bij de Bonifatiuskerk komt een steen met tekst 

over oorlogsevacuees uit Roermond. 

Geart: 

- Dit jaar wordt de Eekhoffprijs uitgereikt. Er komt aandacht 

voor 150 jaar gemeentereiniging (o.m. met een poëziesteen). 

Eind 2021 start een grote manifestatie rond rock&roll in 

Leeuwarden/Friesland. Het museum Grou sluit binnenkort. 

Een groot deel van de collectie gaat waarschijnlijk naar het 

HCL. 

9. Volgende bijeenkomst: 

  Er wordt gestreefd naar 19 november (start, 16.00 uur). 

10. Sluiting.  


