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Jubileumjaar 2022
Aan de start van 2022 had Nederland, en dus ook Het Flevolands Archief, 
nog te maken met een lockdown door de coronapandemie. Rond alle 
IT-werkzaamheden moesten we in 2022 met externe vertragingen in werkzaam-
heden én leveringen rekening houden, aangezien veel hardwarebenodigd-
heden door eerdere coronamaatregelen in Azië niet of laat leverbaar waren. 
Daarnaast was er een schaarste ontstaan aan chips. Verder had ook de oorlog 
in Oekraïne impact op Nederland: naast de opvang van vluchtelingen, kreeg 
Nederland te maken met een inflatie en een energieprijsstijging.

Voor Het Flevolands Archief hadden we gelukkig ook vele lichtpuntjes. Op 1 juli 
2022 bestond Het Flevolands Archief officieel 5 jaar en dat hebben we de rest 
van het jaar gevierd! Naast mooie viermomenten heeft Het Flevolands Archief in 
2022 stappen mogen zetten in het al eerder ingezette herinrichten en verfijnen van 
processen. Het Flevolands Archief is nu volledig in lijn met de werkwijzen van het 
Rijk. Ook passen onze werkwijzen nu goed bij de eigen organisatie. Het Flevolands 
Archief bewijst zich daarmee als de robuuste organisatie waar we naar toe 
wilden groeien.

Het Flevolands Archief is in 2022 opnieuw op verschillende momenten in de 
lokale, regionale en landelijke media te horen, zien en lezen geweest. Wij doen 
dit graag, omdat het bijdraagt aan het uitdragen en delen van onze steeds  
groeiende kennis en expertise over de regio maar ook over de (vaak technische) 
uitdagingen waar de deelnemende overheden in onze samenwerking voor  
staan. In 2022 kwamen weer verschillende nieuwe collecties online. 
Het Flevolands Archief en de pers besteedden ook dit jaar weer veel  
aandacht aan Openbaarheidsdag. De jubileumaflevering van onze podcast  
‘De Flevopoldercast’ werd positief ontvangen.



4HFA Publieksjaarverslag 2022

Het Flevolands Archief 
in de media

In 2022 was Het Flevolands Archief 
weer verschillende malen te vinden 
in de regionale en landelijke media.  
Bij Omroep Flevoland vertelden 
we over Openbaarheidsdag 2022
De podcast De Flevopoldercast  
en Over het 5-jarig bestaan

Bij het programma Verborgen Verleden, 
waarin bekende Nederlanders op  
zoek gaan naar hun voorouders 
waren we te zien met een bijdrage  
over de overgrootvader van Douwe 
Bob die een aanvraag deed bij de 
Zuiderzeesteunwet (dit is alleen  
terug te zien als je een NPO plus 
account hebt.)

In de geschreven pers kwamen we 
onder de aandacht in het aprilnummer 
van het Archievenblad, waarvoor  
wij een artikel schreven over het leer-
proces bij het maken van een podcast. 

Verder leverden we bijdragen voor 
het televisieprogramma De Rijdende 
Rechter, de tentoonstelling Dutch 
Brasilias in de Nederlandse ambas-
sade in Brasilia en de films Ode 
aan de Zon en De klei dat zijn wij 
en diverse boeken.

Hotspotbijeenkomst Flevoland

We organiseerden de Hotspot- 
bijeenkomst Flevoland: Met ongeveer 
25 betrokkenen uit Flevoland 
werden bijzondere gebeurtenissen  
en kwesties van de afgelopen vijf jaar 
benoemd. Deze gebeurtenissen zijn  
zo bijzonder dat daar extra informatie 
van bewaard wordt. Op die manier  
kan de gebeurtenis later beter en  
eenvoudiger gereconstureerd worden. 
Zo een bijzondere gebeurtenis 
noemen we een hotspot. Dit betekent 
voor de archiefdiensten in Flevoland 
(Het Flevolands Archief, Stadsarchief 
Almere en Gemeentearchief 
Noordoostpolder) dat zij ook de  

Ontwikkelingen 
& hoogtepunten

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/267561/oud-politiearchief-openbaar-een-boete-voor-het-verkopen-van-vers-brood
https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/276312/duik-in-de-geschiedenis-met-de-flevopoldercast?id=276312
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/291597/het-flevolands-archief-viert-
vijfjarig-bestaan
www.npostart.nl/verborgen-verleden/05-03-2022/VPWON_1332871
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informatie van particulieren kunnen  
veiligstellen. De bijeenkomst stond  
in het teken van het benoemen van  
de vele gebeurtenissen binnen de 
Flevolandse provinciegrenzen.

Bezoek

We kregen internationaal bezoek uit 
het Engelse Milton Keynes. Dit is ook 
een vrij nieuwe stad en is ontstaan 
in 1967. Vanwege de parallellen met 
Flevolandse steden en dorpen waren 
zij benieuwd hoe je in een nieuwe 
provincie een archief opbouwt.  
Zelf gingen wij op werkbezoek bij het 
Stadsarchief Kampen. Beide bezoe-
ken waren een leerzame uitwisseling 
van kennis en praktijkvoorbeelden.

Benchmark KVAN

Wij deden in 2022 mee aan de 
Benchmark van de KVAN, de  
belangenorganisatie van de archieven 
in Nederland. Deze benchmark is 
een enquête die werd gehouden onder 
alle Nederlandse archiefinstellingen. 
Het doel van deze benchmark is  

inzichtelijk te krijgen hoe een archief-
instelling ervoor staat ten opzichte  
van andere archiefinstellingen.

Vrijwilligers

Voor het eerst in twee jaar was er weer 
een fysiek vrijwilligersoverleg. Het was 
goed om iedereen weer bij elkaar te 
zien. De vrijwilligers gingen op uitje 
naar de Floriade, die in 2022 in Almere 
werd georganiseerd. Zij kregen een  
rondleiding en een lunch. Ook dit was 
een geslaagde dag.

5-jarig jubileum

Wij vierden ons 5 jarig jubileum. 
Het Flevolands Archief ontstond op 
1 juli 2017 uit een splitsing van Nieuw 
Land Erfgoedcentrum in Batavialand 
en Het Flevolands Archief.  Eindelijk  
kon na corona het afscheids etentje  
met Het Utrechts Archief worden 
gehouden. Dit etentje was als bedankje 
voor de goede samenwerking van 
2017 tot 2021 en als start voor een ver-
dere samenwerking in de toekomst.

ONT WIKKELINGEN & HOOGTEPUNTEN
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Studiezaal

Voor het eerst sinds het begin van  
de coronapandemie kon de studiezaal 
weer zonder beperkende maat-
regelen open. Dit merkten wij aan  
het aantal bezoekers, dat in 2022  
101 personen betrof. Er werden  
186 archieven aangevraagd, waarvan  
er 459 dossiers werden geraadpleegd. 
Er kwamen 17 aanvragen voor biblio-
theekmateriaal en er waren 70 aan-
vragen voor audiovisueel materiaal. 
Dit is veel meer dan in 2021 toen er 
maar 88 archieven en 189 dossiers 
werden opgevraagd. Dit had, ondanks 
onze digitale dienstverlening, zeker  

te maken met de coronamaatregelen, 
waardoor er minder bezoek op onze 
studiezaal kon komen. Fysiek meest 
geraadpleegde collectie is ook hier  
de Rijksdienst ter Uitvoering van  
de Zuiderzeesteunwet, uitvoerings-
dossiers met 114 raadplegingen.

Personeel

Ook op het gebied van personeel 
bleven wij groeien. Het team werd 
versterkt met een medewerker die 
een WEP-traject (werk ervarings 
plek) volgt en wij zijn nu in totaal met 
13 medewerkers en 12 vrijwilligers.

ONT WIKKELINGEN & HOOGTEPUNTEN
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Projecten
Digitaal Atelier 

Dit gaat over het inrichten van de digitale opslag van zowel archiefstukken 
als onze interne stukken. Wij willen er op deze manier voor zorgen dat deze 
stukken blijvend bewaard en teruggevonden kunnen worden.

Vele Handen 

Het Vele Handen Project nadert zijn einde. Aan het eind van 2022 was er bijna 
86,6 % dubbel gecontroleerde invoer. Dit crowdsourcingproject werd mogelijk 
gemaakt door verschillende vrijwilligers die vanuit huis onze fotocollectie  
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders met extra informatie verrijkten,  
zodat deze foto’s nog makkelijker gevonden kunnen worden.

Scanning On Demand

Wij startten een project om archiefstukken op aanvraag te digitaliseren.  
Deze scans worden op de website geplaatst en de aanvrager kan dit 
dan downloaden. Momenteel gaat het om de collecties 47 Waterschap 
Zuiderzeeland, 49 Gemeente Lelystad, secretariearchief, 76 Provincie Flevoland, 
734 Gemeente Urk, secretariearchief, 781 Gemeente Dronten, 784 Gemeente 
Zeewolde en 802 Rijksdienst voor de uitvoering van de Zuiderzeesteunwet, 
uitvoeringsdossiers.
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2022 in cijfers

nieuw in 2022: 65

277
collecties online

van onze film- en 
videocollectie 

in 2022

4.689
views

omvang fysiek archief

2.936 m
omvang digitaal archief

78 TB
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bezochte pagina’s digitale collectie

2021 2022

meest geraadpleegde collecties digitaal

2021 2022

studiezaalbezoekers

101

101

45

441.922

66.919
802_Zuiderzeesteunwet 

11.806
726_Rijksdienst voor 

 de IJsselmeerpolders 

11.073
717_Dienst der Zuiderzeewerken 

6.588 
0076_Provincie Flevoland 

6.427
125_Urker Courant 

441.922

919.209
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Cijfers Social Media 

 57  Facebookberichten en 184 volgers, in 2021 waren dit 
er 163. Bericht met meeste bereik: De vacature voor 
een archivaris met een bereik van 406, gevolgd door 
een bericht over het online komen van collecties die 
buitenshuis gedigitaliseerd waren met een bereik 
van 256. 

 85  Twitterberichten 415 volgers. In 2021 waren dat er 338. 
Bericht met het meeste bereik (4416) was het bericht 
over onze deelname aan Verborgen Verleden over 
Douwe Bob.

 51  Instagramberichten 680 volgers. In 2021 waren dat 
571 volgers. Het bericht dat het meest geliked werd 
was de foto van het bezoek van Willem Alexander 
en Maxima aan Nieuw Land Erfgoedcentrum  
in 2001 met 45 likes.

 16  LinkedInberichten, 122 volgers. In 2021 waren dat er 41. 
Bericht dat het meeste aandacht trok was: Het etentje 
van het oude en nieuwe bestuur ter gelegenheid van  
het 5 jarig bestaan van Het Flevolands Archief.

2022 IN CIJFERS
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5-jarig bestaan
In juli 2022 bestond Het Flevolands Archief alweer 5 jaar. Het Flevolands 
Archief ontstond in 2017 door een opsplitsing van Nieuwland Erfgoedcentrum 
in Batavialand en Het Flevolands Archief. De basis van het archief wordt 
gevormd door de archieven van het Zuiderzeeproject. In deze vijfjarige  
periode zijn verschillende projecten afgerond: de technische tekeningen 
en de films van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) werden 
gedigitaliseerd. Er werden verhalen die zijn gebaseerd op onze archief-
stukken op onze website geplaatst en we hebben een podcastserie gemaakt:  
De Flevopoldercast. Hiervan kwam op 1 juli een speciale jubileumaflevering  
uit. Diverse collecties werden gedigitaliseerd, zodat mensen ook thuis  
archief onderzoek kunnen doen. Een bijzonder project is het Vele 
Handenproject, waarbij vrijwilligers thuis de fotocollectie van de RIJP 
kunnen me ehelpen beschrijven. Van enkele collecties kunnen vanuit huis  
scans worden aangevraagd via onze Scanning On Demand service.  
Voor deze prachtige punten hebben we rond de jubileumviering in  
de lokale pers bijzondere aandacht gekregen. 

Vieren doe je met elkaar

We hebben twee kennismakingactiviteiten georganiseerd rondom het 
vieren van ons jubileum. Deze bijeenkomsten waren speciaal bedoeld  
om ambtenaren, gemeenteraadsleden en statenleden van overheden 
die betrokken zijn bij Het Flevolands Archief (opnieuw) kennis te 
laten maken met onze werkzaamheden, onze collecties en de achtergrond 
van onze organisatie. Maar ook om samen vooruit te kijken naar alle ont-
wikkelingen die we met elkaar willen uitzetten. Daarnaast hebben we ons 
jubileum ook met onze vrijwilligers gevierd in een speciale bijeenkomst. 
Natuurlijk hebben we de bestuursleden niet vergeten, zowel oude als 
nieuwe bestuursleden hebben we gezamenlijk uitgenodigd om hen 
 te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen vijf jaren.  
Want Het Flevolands Archief hebben we samen gemaakt en zo gaan  
we ook samen de toekomst tegemoet! 
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Collecties
Nieuwe collecties online

Ook in 2022 werden weer verschillende collecties en gedeelten van collecties 
gedigitaliseerd. Deze collecties hebben wij ook online gezet. Het gaat om de 
volgende collecties: collectie 717 (Dienst der Zuiderzeewerken) inventarisnummer. 
2950 – 4359; collectie 1013 (Dienst der Droogmaking Schouwen-Duiveland); 
collectie 1014 (Directie Zuiderzeewerken van de Rijkswaterstaat); 1015 (Dienst der 
Zuiderzeewerken); 1023 (Staatscommissie inzake hooge waterstanden in verband 
met de afsluiting Zuiderzee) en collectie 714 (Directie van het Openbaar Lichaam 
De Wieringermeer (De IJsselmeerpolders)), inventarisnummers 1 – 1189.

Collecties nog niet beschreven, maar wel raadpleegbaar

Wij willen zoveel mogelijk archieven beschikbaar stellen voor raadpleging. 
Sommige collecties zijn wel al geordend, maar nog niet beschreven. Het is dus  
wel mogelijk om ze in te zien. In 2022 hebben wij verschillende van deze  
archieven op onze website geplaats. Deze archieven zijn op de studiezaal  
in te zien. Het zijn de volgende archieven: 

 + 0033 – Stichting De Gouden Cirkel, 2006-2009
 + 0034 – Protestantse Gemeente Zeewolde (PGZ)
 + 0043 – Vrouwen Advies Commissie Lelystad, ca. 1975-1990
 + 0063 – Rijkswaterstaat, arrondissement Hoorn, Dienstkring Enkhuizen,  

betrekking hebbend op het eiland Urk, 1838-1947
 + 0064 – Rijkswaterstaat, arrondissement Zwolle, Dienstkring Zwartsluis, 

betrekking hebbend op de haven van Urk, 1891-1957
 + 0120 – Schreuder, B., Afghanistan en BSE, 1988-2015
 + 0126 – Provincie Flevoland, Prijsvraag Markerwaard
 + 0133 – Bos, Jan_ornithologisch archief, 1957-2011
 + 0145 – Zuiderzeeziekenhuis, 1979-1985
 + 0241 – Rijksarchief in de provincie Flevoland, 1991-2004
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COLLECTIES

 + 0267 – Vogelvereniging Avifauna Lelystad, 1965-1985
 + 0275 – Dijk, M. van
 + 0450 – Personeelsorgaan DION
 + 0554 – Stichting Welzijn Oostelijk Flevoland, documentatie
 + 0611 – Partituren Flevolands Volkslied
 + 0657 – Stichting Passpartout, verzameling
 + 0748 – Christelijke Boeren- en Tuinders Bond
 + 0749 – Landbouwmaatschappij IJsselmeerpolders
 + 0754 – Millingen, van (Kerkblaadjes)
 + 0759 – Olympische Spelen en KNWV
 + 0773 – VVV Flevolands Bureau voor Toerisme
 + 0922 – Rotary Club Lelystad



Het Flevolands Archief 
Oostvaardersdijk 01-13
8242 PA Lelystad
T 0320 820 427
www.hetflevolandsarchief.nl


