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feitelijke gegevens
laag voor laagland,  op  expeditie  in  Etersheim
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De Stichting Etersheimerbraak is september 2018 opgericht op initiatief van Molenstichting Zeevang en Stichting Het Schooltje van 
Dik Trom. Doel van de stichting is het behartigen van de gezamenlijke belangen van deze culturele ondernemers in Etersheim in het 
kader van de dijkversterking.

 • De werkzaamheden zouden een bedreiging kunnen vormen voor de exploitatie van beide vrijwilligersorganisaties tijdens de  
 werkzaamheden (minder bereikbaar voor fietsers en wandelaars gedurende de werkzaamheden). 

 • Daarnaast biedt de dijkversterking kansen voor een betere ontsluiting voor bezoekers via het fiets- en wandelpad over de  
 vernieuwde dijk en vanaf het water door middel van een aanlegsteiger voor de chartervaart.

Zowel de Molenstichting als het Schooltje van Dik Trom zijn vertegenwoordigd in het bestuur. In 2019 is een intentieverklaring 
opgesteld om te komen tot een fusie van de 3 stichtingen.

Doelstelling

De statutaire doelstelling is de gebiedsontwikkeling van de Etersheimerbraakpolder vorm te geven in zowel inhoudelijke als 
bestuurlijke zin. Uitgangspunt daarbij is het creëren van een bestendige en duurzame toeristisch-economische ontwikkeling van 
het gebied binnen de context van de versterking Markermeerdijk. Daartoe onderneemt de stichting al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks dan wel zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Activiteiten 

Onze activiteiten richten zich op de ontwikkeling van een aantal aanvullende voorzieningen en infrastructurele maatregelen die het 
gebied aantrekkelijker zullen maken voor de huidige bezoekers en tevens nieuwe bezoekers gaan aantrekken.

Om de aanvullende voorzieningen te realiseren verwerft de stichting de benodigde subsidies en draagt zij zorg voor de ontwikkeling 
en uitvoering. Ten behoeve van de infrastructurele maatregelen verzekeren we ons van een onderhandelingspositie bij de 
verantwoordelijke overheden en brengen onze inzichten en belangen in tijdens de ontwerpfase en de realisatie.

Tegelijkertijd vergroten we onze bekendheid bij potentiele bezoekers en ondernemers in de regio via publicaties in de kranten en 
bijeenkomsten. We maken hierbij in eerste instantie ook gebruik van de bestaande bezoekersstromen en netwerken van onze 
samenwerkingspartners. 

Na realisatie van nieuwe voorzieningen nemen wij de verantwoordelijkheid van beheer en exploitatie op ons.
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Doelgroepen en publieksbereik

Allereerst zijn er de bezoekers uit de directe omgeving: bewoners, mensen die geïnteresseerd zijn in de dijkversterking, scholieren, 
regionale archeologiebeoefenaars en leden van oudheidkundige verenigingen. Daarnaast zijn er bezoekers met een brede culturele of 
cultuurhistorische belangstelling, die worden aangetrokken door de landelijke sfeer en de duurzame uitstraling. Binnen deze tweede 
groep kunnen we een onderscheid maken tussen mensen uit de regio en Amsterdam, uit de Metropoolregio Amsterdam en uit heel 
Nederland. Ook zijn er buitenlandse bezoeker die nieuwgierig zijn naar ons leven onder NAP. 

Op dit moment trekken de culturele ondernemers- inclusief het bezoekerscentrum- jaarlijks ongeveer 23.000 bezoekers. De 
ondernemers van de chartervaart hebben aangegeven dat dit aantal mettertijd met 15.000 zou kunnen groeien als er een 
aanlegsteiger is gerealiseerd. Een betere ontsluiting voor bezoekers via het fiets- en wandelpad over de vernieuwde dijk levert 
eveneens een extra stroom nieuwe bezoekers op.

Samenwerkingen

De partners binnen de Stichting werken van meet af aan al samen met bezoekerscentrum de Breek om het aanbod in het gebied te 
verbreden en te verdiepen. In samenwerking met andere musea in Edam-Volendam en steun van de gemeente, wordt momenteel een 
specifiek aanbod voor schoolkinderen en ouderen ontwikkeld. 

Er worden meerdere nieuwe samenwerkingen aangegaan om de culturele- en erfgoeddoelstellingen te realiseren. Elke nieuwe 
voorziening in het gebied zal worden ontwikkeld met inhoudelijk relevante partners. Zo zijn bij het nieuwe minimuseum voor 
archeologie Huis van Hilde en organisaties voor archeologie betrokken.


