
Doelstelling 
 
Onze doelstelling bestaat uit twee even belangrijke doelen. Enerzijds is het behoud van de 
cultuurhistorische kennis het doel, anderzijds is het doel om het noorden op de kaart te zetten als 
een vitaal landsdeel. Met het behalen van de doelen wordt gezorgd voor een vergroting van de baten 
voor de noordelijke regio. Wij verstaan onder het noorden de provincies Friesland, Groningen en 
Drenthe. Binnen het tweede doel, wordt een splitsing gemaakt. Er is een financiële component en 
een leefbaarheidscomponent. De gezamenlijke visie is dat de cultureel-historische evenementen het 
noorden op de kaart zetten. Hiermee is het noorden automatisch onderscheidend in het vergroten 
van de toeristische en recreatieve sector. De noordelijke cultuur vindt men nergens anders. Daarbij 
komt vervolgens het positieve vestigingsklimaat. De inwoners van het noorden zien dat vervolgens 
terug in een verbeterde leefbaarheid. Bijkomend is er daarmee aandacht voor de cultuur van de 
huidige inwoners van het noorden. Het noorden van Nederland biedt veel mogelijkheden om uit te 
groeien tot een kleurrijk en vitaal landsdeel. Met grote steden als Leeuwarden, Groningen, Assen en 
Emmen is er veel plaats om op een prettige manier te kunnen leven en werken. Op Europese schaal 
tellen Leeuwarden en Groningen mee op de lijst van middelgrote steden. Het landschap rond deze 
steden en dus in de noordelijke regio is al eeuwen oud. Het landschap bevat nog veel sporen van het 
verleden dat middels landschapsorganisaties als het Fryske Gea, Groninger Landschap en het Drents 
Landschap op een fijne manier wordt beschermd en publieksvriendelijk bereikbaar is en blijft. 
Naast het noordelijke landschap is de stad Groningen een stad waarin iedereen met plezier woont. 
Deze trekker van formaat zorgt er ook voor dat steden als Leeuwarden, Assen en Emmen hier van 
profiteren. Deze steden passen hun aanbod en infrastructuur hierop aan. Naast het wonen en 
werken is ook de noordelijke cultuur van een doorslaggevende betekenis om het leven en werken 
uitdagend te houden. Nuchterheid, zelfredzaamheid en ruimte bieden aan iedereen een zee van 
mogelijkheden zowel zakelijk als privé. Vertrekken vanuit een open dialoog is hier de inborst. Alle 
huidige ontwikkelingen opgeteld maakt dat deze regio mogelijkheden in zich draagt. Er komt nu een 
tijd aan dat de mogelijkheden kunnen worden omgezet in perspectief. Het begint onder andere bij de 
cultuur. Met deze stevige fundering kan er duurzaam worden gebouwd aan het verstevigen en 
uitbouwen van het nieuw ontdekte elan. 
 
 
Kansen en mogelijkheden 
 
In het noorden zijn tal van cultureel-historische evenementen. De bekendheid ervan blijft echter 
achter bij de waarde ervan. Kijkend naar het nationale beeld is dat niet vreemd, omdat het aantal 
nationale muziek, kunst, en leefevenementen blijft toenemen. De Friese Waterlinie, het Groningens 
Ontzet en het Coevordens Ontzet staan nationaal niet op de kaart. Vernieuwing is nodig. Vanuit de 
landelijke en regionale overheden is de blik gericht op vernieuwing, met name op het terrein van 
publieksbereik en samenwerking. Juist in deze onderwerpen is nog winst te behalen. Deze 
onderkenning van de onderliggende redenen is de eerste stap naar toekomstige groei in de 
bekendheid van deze prachtige tradities. De langetermijnvisie van de stichting Vestingdagen Noord 
Nederland is mogelijk gemaakt door drie functies waarin de cultuurhistorie uitermate goed gedijt: 
-een symboolfunctie, waaronder wordt verstaan de functie van het gedeelde immateriële culturele 
erfgoed als duidelijke herinnering aan personen of gebeurtenissen, die voor de Noord-Nederlandse 
geschiedenis van overtuigend belang zijn; 
-een schakelfunctie, waaronder wordt verstaan de functie van het gedeelde immateriële culturele 
erfgoed als wezenlijk element in een ontwikkeling, die voor de wetenschapsbeoefening, met inbegrip 
van de beoefening der cultuurgeschiedenis, in Noord-Nederland van overtuigend belang is; 
-een ijkfunctie, waaronder wordt verstaan de functie van het gedeelde immateriële culturele erfgoed 
als wezenlijke bijdrage in het onderzoek of de kennis van andere belangrijke voorwerpen van kunst 
of wetenschap. Het nieuwe elan waarop ook de cultuur leeft en groeit in het noorden is 
voortgekomen door de blik ook eens naar binnen te richten. De resultaten van deze inventarisatie 



zijn positief gebleken. Voorbeelden van de kracht van de regio zijn: voortrekkersrol als het gaat om 
digitalisering en energietransitie. Daarnaast is de regio sterk in innovatie in agro, zorg en chemie. De 
regio is goed met elkaar verbonden. Op bestuurlijk niveau wordt er bij gemeenten en provincies goed 
en constructief samengewerkt. De voorzieningen in stad en dorp zijn op elkaar ingespeeld. Moderne 
voorzieningen passen naadloos in het waardevolle noordelijke landschap en bij het culturele erfgoed. 
De inwoners zijn tevreden over hun woonomgeving en leven gezonder. De voorzieningen in de stad 
zijn zeer goed goed bereikbaar en het omliggende landschap is aantrekkelijk voor inwoners, 
rustzoekers en stedelingen. Op het culturele vlak wordt op een goede en eerlijke manier gewerkt aan 
het behoud van het erfgoed. Provincies richten instellingen op die zich bezighouden met het tot 
stand brengen van een dragende verbinding tussen erfgoedinstellingen op vele vlakken. Musea, 
kennisinstellingen, verenigingen en stichtingen weten elkaar goed te vinden. De Friese Waterlinie, 
het Ontzet van Groningen en Coevorden zijn ideale fundamenten om het geleerde in de praktijk te 
brengen. Het is belangrijk om ook voor de nabije toekomst door te gaan op deze voet. Voornamelijk 
richting 2022, het jaar waarin 350 jaar Rampjaar gevierd en herdacht wordt. De Friese Waterlinie, het 
Ontzet van Groningen en Coevorden vonden 350 jaar geleden plaats. In de rest van Nederland heeft 
het Rampjaar een negatieve betekenis. In het noorden is het andersom, de strijd in Groningen en 
Coevorden waren samen met de succesvolle Friese Waterlinie de eerste lichtpuntjes in het Rampjaar. 
Was de strijd verloren geweest, dan was Amsterdam gevallen. Deze unieke gebeurtenissen wordt het 
unieke verkooppunt van het noorden. Daarom is het belangrijk om de kansen en mogelijkheden ten 
volle te benutten. In 2017 is daarom al begonnen met het organiseren van een historisch-educatief 
bijprogramma bij het Groningens Ontzet. Onze boodschap is tot op heden dan ook om de tijd te 
nemen en niet alles nu al te regelen, plannen en af te spreken.  
 
Beleidskaders 
 
De Raad voor Cultuur geeft aan dat de stedelijke regio’s een meer leidende rol zouden kunnen 
oppakken in het maken van cultuurbeleid. De provincies pakken deze handschoen mede op. Een 
centraal pakket van mogelijkheden en voorwaarden zijn daarvoor een belangrijke sleutel. Onze 
initiële visie sluit daarop aan. De cultuur als fundament voor het benutten van de kansen en 
mogelijkheden. Onze ambitie is daarvoor een kwalitatief culturele infrastructuur in te 
richten die tot in de haarvaten van de regio doordringt, bijdraagt aan (culturele) innovatie, 
publieksbereik en een (culturele) bijdrage levert aan maatschappelijke uitdagingen. Wij bouwen 
verder op de ingeslagen weg. Daarnaast zijn er vele zijwegen opengesteld doordat wij de kansen en 
verbindingen hebben gezien. Deze zijwegen bieden ons de kans om nauwer samen te werken met 
musea, overheden en culturele instellingen. Wij verwachten op een duurzame en intrinsiek 
gemotiveerde gedreven wijze deze samenwerkingen aan te mogen gaan. Vanuit de overheden wordt 
begrijpelijkerwijs gevraagd om initiatieven en plannen. Wij dragen in goed overleg initiatieven en 
plannen aan. De beleidscyclus wordt zodoende omgedraaid ten opzichte van de praktijk in het 
verleden. Door onze opgedane ervaring en resultaten beseffen wij dat deze benadering leidt tot 
evenementen waarin het publiek zich op de plaats voelt. Dit leidt vervolgens tot het gewenste 
resultaat, namelijk een blijvend gevoel van onderstreepte eigenwaarde en comfort. Onze visie is dat 
samenwerking en langetermijnvisie beklijft bij het publiek en de inwoners van Noord-Nederland. 
Deze regio kan zich daardoor, op de manier die past bij de cultuur, nationaal en internationaal 
onderscheiden. Met het nieuwe beleid van het Ministerie van OCW waarin regels en 
subsidievoorwaarden die de samenwerking tussen instellingen in een stedelijke regio in de weg 
staan, moeten worden afgeschaft, kunnen wij aan de slag. Met het nieuwe beleid van de noordelijke 
provincies vanaf 2021 zien wij kansen en mogelijkheden om samen met culturele instellingen te 
kunnen komen tot een bijdrage aan de nationale viering van het Rampjaar in het noorden. De 
minister geeft aan vanaf 2021 het beleid te willen evalueren: “We zullen daarbij de huidige 
systematiek onder de loep nemen en waar nodig en mogelijk verbeteringen aanbrengen. Daarmee 
wil ik meer tegemoetkomen aan de behoeften op regionaal niveau en de functie van de regionale 
instellingen in die regionale context.”  



 
De bijdrage die de stichting Vestingdagen Noord Nederland levert is: 
1. Jaarlijks hernieuwen van de geloften met het publiek en elk jaar de presentatie vernieuwen, 
hierdoor blijft het publiek gebonden. 
2. Met het Noordelijke Rampjaar in 2022 wordt een garantie gegeven op een verbreding van de 
maatschappelijke en economische impact van erfgoed en cultuur in de regio. 
3. Meer samenwerking met culturele spelers binnen de regio in gang houden. Hierbij wordt gedacht 
aan het verbinding houden en zoeken met musea en erfgoedinstellingen. 
 
Het is de verwachting dat de stichting Vestingdagen Noord Nederland een nauwere en vastgelegde 
samenwerking aangaat met de Koninklijke Vereniging van Volksvermaken in Groningen. Met deze 
samenwerking worden twee gedreven krachten verbonden. Daarnaast wordt duurzaam 
samengewerkt met regionale en landelijke verenigingen en stichtingen die als basiswaarde een 
viering van het Rampjaar met zich meebrengen. Onzes inziens heeft deze samenwerking drie pijlers 
waarmee wij de toekomst kunnen verzekeren: 
 
A. Cultuureducatie als basis, waarin startende ambitieuze kunstenaars een goede kans krijgen. De 
aanwezigheid van sterke culturele instellingen en het hoger onderwijs zijn hierin van groot belang. 
Het toeristisch potentieel wordt hierin de doorslaggevende succesfactor. 
B. Regio als locatie: locatiegebonden manifestaties en producties geven veel regionale 
binding, gekenmerkt door een zeer hoge actieve participatie van de lokale bevolking. 
Behalve een hoog publieksbereik, wordt ook veel nieuw publiek bereikt, dat niet 
participeert in het reguliere cultuuraanbod. Juist die tegenwoordigheid van cultuur op niet 
voor de hand liggende locaties in de regio is van grote betekenis voor verbindingen binnen 
en buiten het culturele veld; dit levert grote maatschappelijke meerwaarde op. Het recreatief  
potentieel wordt hierin de doorslaggevende succesfactor. 
C. Regio als plek voor maatschappelijke uitdaging. Cultuur is van doorslaggevende betekenis voor  
maatschappelijke uitdagingen als leefbaarheid, diversiteit en vergrijzing. Kruisbestuiving tussen 
makers en mogelijkmakers is aanwezig en kan met de samenwerkingen duurzaam in stand worden 
gehouden. De samenwerking door ketenpartners wordt hierin de doorslaggevende succesfactor. 
 
Organisatie 
 
Sinds de oprichting van de stichting beogen wij om aan te sluiten bij het noordelijke cultuurbeleid.  
Onze activiteiten in de beleidsperiode 2018-2022 zijn richtinggevend doordat wij bouwen op: 
1. verbinden van voorbije heden en het huidige heden in het noorden; 
2. creatie van trots en vertrouwen in het noorden; 
3. belichten van de zin van het ondersteunen van cultuur; 
4. samenwerking met buurlanden; 
5. aanjagen van samenwerking met partners in de toeristische en recreatieve sectoren met 
geschiedenis als hele duidelijke fundering. 
 
Sinds 2017 zijn blijvende samenwerkingen aangegaan met de gemeente Groningen, Koninklijke 
Vereniging voor Volksvermaken Groningen en het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Daarnaast is onze 
organisatie aangevuld met kennis van externe adviseurs. Vanaf 2019 zal de organisatie worden 
verbreed met een werkgroep en een stuurgroep Noordelijk Rampjaar 2022. De intentie is om het 
bestuur van de stichting Vestingdagen Noord Nederland mede te laten bestaan uit 
vertegenwoordigers van de Groninger Archieven, Noordelijk Scheepvaartmuseum en de Vereniging 
voor Volksvermaken Groningen. De dan bereikte verbreding biedt een vergroting op velerlei niveau. 
Te denken valt aan vergroting van het netwerk, slagkracht, beleid en publieksbenadering. Het 
resultaat is toepasbaar op regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal draagvlak.  
  



Activiteitenplanning 
 
Jaarlijks organiseren wij een evenement passend bij onze doelstelling om mee te werken aan het 
blijvend ontsluiten van cultuur in het noorden. Het is de intentie om dat te laten zien in een 
evenement tijdens het Groningens Ontzet. In 2022 vergroten wij de schaal naar de drie noordelijke 
provincies samengebald in het jaarevenement passend bij de nationale viering en herdenking van het 
Rampjaar. In het noorden vertaald naar het Noordelijke Rampjaar 2022. In dat jaar organiseren wij 
een jaarrond programma waarbinnen de volgende evenementen een rol krijgen: 
In 2022 zijn wij onder andere het volgende van plan: 
 

 
-Kenniscentrum -> Noorderdiepte 
-Symposium -> 'Wat als Groningen was gevallen'? 
-Publicatie korte verhalen -> heel jaar rond 
-Museale tentoonstellingen -> samenwerking tussen musea in Groningen, Friesland en Drenthe 
-Exposities en activiteiten -> kunstenaars in Groningen, Friesland en Drenthe verenigt u 
-Wandelen langs de noordelijke vestingen en linies -> das pas echt beleven 
-Wandelarrangementen -> hop en vot de linies in 
-Reenactment en historische modeshows -> even stilstaan in de tijd 
-Theater, musical, concerten -> omdat ook het beeldverhaal duiding geeft 
-Events, veld- en zeeslagen, jongerenfestival -> spektakel en samenwerking met Delfsail 
-Sport- en recreatieve evenementen -> sportverenigingen en studentenverenigingen in toernooivorm 
-Voorstellingen voor en met kinderen -> geschiedenis begint altijd met een kort eerste verhaal en 
groeit naarmate de tijd vordert 
-Digitale events -> VR beleven is meedelen 
 
Financiële uitdaging 
 

 

Uitgaven 2019 2020 2021 2022 2023

Evenementen € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 2.500.000 € 20.000

Organisatie € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000

Marketing en communicatie € 3.000 € 3.000 € 50.000 € 30.000 € 10.000

sponsoring, hospitality en toerisme € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 30.000 € 3.000

Evaluatie en monitoring € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Subtotaal € 31.000 € 51.000 € 118.000 € 2.565.000 € 38.000

Post onvoorzien € 3.100 € 5.100 € 11.800 € 256.500 € 3.800

Totaal € 34.100 € 56.100 € 129.800 € 2.821.500 € 41.800

Inkomsten 2019 2020 2021 2022 2023

Gemeente Groningen € 6.600 € 6.100 € 5.000 € 300.000 € 2.000

Gemeente Leeuwarden € 0 € 0 € 5.000 € 300.000 € 2.000

Gemeente Coevorden € 0 € 0 € 5.000 € 100.000 € 2.000

Provincie Groningen € 5.000 € 5.000 € 15.000 € 300.000 € 5.000

Provincie Friesland € 0 € 0 € 15.000 € 300.000 € 5.000

Provincie Drenthe € 0 € 0 € 15.000 € 300.000 € 5.000

Rijk € 0 € 0 € 10.000 € 300.000 € 0

Europese Unie € 0 € 0 € 10.000 € 400.000 € 0

Sponsoring € 10.000 € 20.000 € 24.800 € 141.500 € 20.800

Partnerships € 10.000 € 20.000 € 20.000 € 100.000 € 0

Fondsenwerving € 2.500 € 5.000 € 5.000 € 280.000 € 0

Totaal € 34.100 € 56.100 € 129.800 € 2.821.500 € 41.800


