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In gemeente Medemblik bezitten we een rijkdom aan 
cultureel erfgoed. We hebben een prachtige historische 
binnenstad aan het IJsselmeer, omgeven door een 
landelijk gebied met schitterende dorpskernen. 
Er zijn oude stolpboerderijen, een beroemd kasteel, 
mystieke kerkjes, beschermde dorpsgezichten, een 
werkend stoomgemaal en bijzondere musea. Je 
kan hier fietsen, wandelen en varen in authentieke 
cultuurlandschappen en genieten van onze Westfriese 
cultuur - met goed eten en gezellige dorpstradities 
zoals de harddraverij en de jaarlijkse kermis. 

Erfgoed maakt ons tot wie we zijn...
Erfgoed is een onvervangbare rijkdom. Het maakt de 
gemeente aantrekkelijk om te wonen, te werken en te 
bezoeken. Het maakt ons inwoners tot wie we zijn; 
trots en eigenzinnig, met een drang naar ruimte en 
vrijheid, maar altijd met beide benen op de grond. 
Erfgoed is een rijkdom die het waard is om te 
koesteren, te behouden en uit te dragen. 

EEN RIJKDOM 
OM TE KOESTEREN

...en dat bepalen we zelf
Dat is dan ook precies wat we gaan doen. Maar dan 
wel op onze eigen manier. Dat wil zeggen: door samen 
de ruimte te nemen om zelf te bepalen wat voor ons 
van waarde is. En door samen ons waardevolle 
erfgoed te benutten, te ontwikkelen en te 
bewaren voor de toekomst. 

Stoommachinemuseum Medemblik
Kermis Wognum

Authentieke boerderij Twisk

Trots en eigenzinnig, 
met een drang naar ruimte 
en vrijheid maar altijd met 

beide benen op de grond.



De ruimte nemen...
Kijk je Rijk is het concept van de nieuwe 
erfgoedcampagne van de gemeente Medemblik.  
Het draait hierbij om een simpele kerngedachte; als 
je mensen de ruimte geeft om zelf te bepalen wat 
waardevol erfgoed is, zullen ze het zien, erkennen, 
waarderen en willen behouden. Op hun eigen manier. 
Want alleen zo kan je het ware erfgoed van de 
gemeente Medemblik leren kennen, in al zijn rijkdom.

...om samen te bepalen en behouden 
wat voor ons van waarde is
Kijk je Rijk zal dit bewerkstelligen door samen te werken 
met lokale erfgoedinitiatieven en deze te stimuleren en 
te verbinden onder een gemeenschappelijke branding. 

KIJK JE RIJK
DE ERFGOEDCAMPAGNE 
VAN GEMEENTE MEDEMBLIK

“Samen kijken hoe
rijk ons erfgoed is”

We zetten hierbij niet in op enkele grote projecten, 
maar juist op vele kleine initiatieven. 
Bestaande projecten van musea en culturele 
instellingen, maar juist ook nieuwe projecten. Projecten 
door vrijwilligers, burgers, bibliotheken of scholen. 
Projecten die je tegenkomt in het dagelijkse leven; 
op straat, in het café, op de hoek, bij de kerk, in het 
openbaar vervoer. Wellicht bij je thuis, of op het erf. 

Dus doe mee, kijk mee, help mee!



KIJK JE RIJK
BEHOEFTES, KANSEN
EN UITDAGINGEN

Eenheid door diversiteit
De meeste inwoners identificeren zich met hun dorps-
kern, en/of met (Oostelijk) Westfriesland – maar minder 
met de gemeente Medemblik. Dit betekent echter niet 
dat mensen niet positief staan tegenover de gemeente, 
of dat ze zich niet identificeren met lokaal erfgoed. 
Wat het wel betekent, is dat de gemeente moet inzetten 
op behoud van de diversiteit van de dorpskernen en van 
de Westfriese identiteit. Niet door erfgoedprogramma’s 
vanuit de gemeente op te leggen, maar juist door 
erfgoedprogramma’s te faciliteren, te verbinden en te 
ondersteunen. Een gemeente die lokaal erfgoed laat 
floreren. Dat is onderscheidend.

Persoonlijk en relevant
De meeste inwoners van de gemeente identificeren 
zich met de Westfriese mentaliteit. Deze kenmerkt zich 
door ondernemingsdrang, vooruitkijken, zelf doen, 
en een gezonde sceptische houding. Een prachtige, 
sterke mentaliteit die ons veel gebracht heeft, maar die 
het meedoen aan erfgoedprogramma’s soms ook in de 
weg kan staan. Dat komt omdat de blik van nature is 
gericht op de toekomst en op het eigene. Erfgoed kan 
dan al gauw iets worden van vroeger, van anderen uit 
een ver verleden. 

Als we inwoners willen betrekken, zullen we daarom 
moeten aansluiten bij het Westfriese karakter. 
Dit betekent dat inwoners moeten worden aangespoord 
om zelf te bepalen wat van voor hun van waarde is, 
om zelf te bepalen wat erfgoed is - op een persoonlijke 
manier die aansluit bij het dagelijks leven. 
De rol van de gemeente is om dit te faciliteren.

Voor en met inwoners
De culturele rijkdom van de gemeente vormt een bron 
van aantrekkingskracht voor toeristen. Er wordt daarom 
ook ingezet op het verbeteren van de toeristische 
infrastructuur en het culturele aanbod voor bezoekers 
van buitenaf, o.a. via ‘Medemblik: Rijk aan Verhalen’. 

Kijk je Rijk is er voor de inwoners. Zij hebben baat bij 
een sterk erfgoedbeleid dat de levenskwaliteit versterkt. 
Hoewel Medemblikkers houden van hun erfgoed, 
zouden ze nog bewuster kunnen worden van de volle 
rijkdom om hen heen. De gemeente zet daarom in op 
het vergroten van de kennis over en bewustwording 
van erfgoed onder inwoners. 
Dit betekent dat er een duidelijke ‘branding’ van erfgoed 
en erfgoedprogramma’s dient te komen dat inwoners 
aanzet om hun cultuur en geschiedenis te leren 
erkennen, waarderen en behouden.Inzetten op diversiteit

en lokale identiteit

Mensen bewust maken van
de waarde van erfgoed

Aansluiten bij ons
Westfriese karakter



KIJK JE RIJK
DRIE UITGANGSPUNTEN

Kijk je Rijk
Laat inwoners zelf bepalen 
wat van waarde is.

1.
Kijk je Rijk
Is er voor de inwoners.2.
Kijk je Rijk
Laat lokaal erfgoed floreren.3.

KIJK JE RIJK
CULTUREEL
ERFGOED



Kijk je Rijk richt zich op kleinschalige, lokale projecten 
waar je in aanraking komt met het ‘officiële’ erfgoed 
van de gemeente, maar vooral ook met het erfgoed van 
inwoners zelf. Projecten, waar mensen zelf de ruimte 
krijgen om te bepalen wat voor hun van waarde is. 

KIJK JE RIJK
INSPIRATIEPROJECTEN

Kijk je Rijk Bord
Langs de straat, ter ere van een bijzondere boom of dorpshuisdier. 

Foto: NHNieuws

Kijk je Rijk Monumentendag
Waarop je bekende, en minder bekende, 
monumenten kan bezoeken.

Een Kijk je Rijk Filmavond 
Bijzondere beelden uit de lokale geschiedenis
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Kijk je Rijk Dozen
Een schoolprogramma waarbij kinderen samen met ouderen kijkdozen 
maken waarin het dorpserfgoed centraal staat. 

Kijk je Rijk fietsroute
Langs de meest bijzondere plekken in de gemeente, opgesteld door bewoners 
zelf. Van Kasteel Radboud en de architectuur van A.T., Wijngaarden, 
tot een rustig bankje of een café met een traditionele appeltaart. 

Gemeente als facilitator en aanjager

Kijk je Rijk steunt vele kleine initiatieven in plaats 
van enkele grote.

Kijk je Rijk geeft een overkoepelende branding 
die gebruikt mag worden door lokale initiatieven
en partners.

Kijk je Rijk biedt een overkoepelend platform 
waar alles samen komt.

Kijk je Rijk is er voor iedereen - voor musea, 
historische verenigingen, scholen, bibliotheken, 
vrijwilligers, ondernemers en burgerinitiatieven
Kijk je Rijk gaat over ‘nieuw’ erfgoed van ‘lokaal’ 
belang maar ook over ‘bestaand’ erfgoed van 
‘officieel’ belang Kijk je Rijk Erfgoed Route

Langs kunstwerken op privé erven. 

KIJK JE RIJK
INSPIRATIEPROJECTEN
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Een eigen gezicht
Zonder gezicht bestaat Kijk je Rijk niet. Een pakkende 
branding is nodig. Een beeld en een beeldmerk dat 
makkelijk inzetbaar is en vele vormen kan aannemen. 
Daarnaast moet het beeldmerk zo aantrekkelijk en 
eenvoudig zijn dat het heel gemakkelijk kan worden 
gebruikt door bestaande initiatieven. De ontwikkeling 
van een logo en beeldwerk is de eerste stap in de 
campagne.

Kijk je Rijk stempel
Als tijdens een activiteit erfgoed wordt aangeduid 
als waardevol moet dat ook in de toekomst zichtbaar 
blijven. Het ‘Kijk je Rijk’ keurmerk maakt zichtbaar dat 
dit erfgoed de moeite waard is, volgens hen die het 
weten; de inwoners van de gemeente zelf. Bijvoorbeeld 
in de vorm van het kasteel aansluitend op de campagne: 
Medemblik rijk aan verhalen.

Een herkenbare plek
Kijk je Rijk krijgt een centraal punt van waaruit de 
groeiende hoeveelheid aan activiteiten wordt 
gecoördineerd. Een punt dat herkenbaar is voor 
bewoners en instellingen met initiatieven. Dit punt kan 
een fysiek bureau zijn. Maar het kan ook een website 
of een spreekuur in een bibliotheek zijn. Kijk je Rijk bestempelt erfgoed

dat de moeite waard is bevonden

Kijk je Rijk is benaderbaar voor 
inwoners met initiatieven

Het Kijk je Rijk merk bindt 
projecten samen

KIJK JE RIJK VAN START
DE BASIS



De kick off
Kijk je Rijk krijgt een feestelijke aftrap in de vorm van 
het project Kijk je Rijk op de koffie. Alle kernen en 
inwoners wordt gevraagd – via bestaande verbanden als 
scholen, verenigingen, musea en erfgoed- instellingen – 
om op één gemeenschappelijke dag een aantal plekken 
open te stellen die iets zichtbaar maken van materieel 
en/of immaterieel erfgoed uit hun gemeenschap. De 
gemeente zorgt – letterlijk - voor de koffie. En natuurlijk 
voor promotie en ondersteuning. Het Kick off event 
wordt uiteraard voorzien van de Kijk je Rijk branding. 
Medemblikkers kunnen - bij voorkeur met de fiets - 
kennis maken met de rijkdom in hun gemeente. 

Kijk je Rijk keurmerk
Alle erfgoed dat is aangedragen door de bewoners krijgt 
een Kijk je Rijk stempel. Dat kan een oude stolpboerderij 
zijn, een boom of een bijzondere  privé-verzameling. 
Vanaf nu is het erfgoed dat de moeite waard is. 

KIJK JE RIJK
OP DE KOFFIE
KICK OFF PROJECT

KIJK  J E RIJK



Educatieprogramma
Kijk je Rijk in de klas wordt een educatief programma 
waarin scholieren aan de slag gaan met erfgoed uit 
de buurt. Kijk je Rijk gaat hierbij samenwerken met de 
stichting Westfriese Bibliotheken en de Blauwe Schuit, 
het centrum voor kunst, cultuur en creativiteit in 
West-Friesland. Tijdens de kinderboekenweek 2020 - 
thema ‘En toen?’ - zullen de educatieve activiteiten in 
de bibliotheken in Medemblik gelabeld worden als 
Kijk je Rijk project. 

Kijk je Rijk stempel
Aan het einde van het project mag de klas erfgoed 
‘bestempelen’ dat zij vinden dat de moeite waard is. 

KIJK JE RIJK IN DE KLAS
SAMENWERKINGSPROJECT



Kijk je Rijk
Een initiatief van de
gemeente Medemblik,
afdelingen ruimtelijke 
ontwikkeling en 
maatschappelijk beleid

Concept
Studio Louter

Vormgeving
Westfris, Inge Bruinsma

Met dank aan
Peter Swart, Ina Slot
en Jan Smit
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