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Lelystad, 18 mei 2015.
Stichting Batavialand benoemt directeur.
Het bestuur van Stichting Batavialand in Lelystad heeft Hans Maris per direct benoemd tot
directeur van de stichting. Stichting Batavialand werkt aan de oprichting van Batavialand,
een maritiem erfgoedpark aan de Lelystadse kust, waarin museum Nieuw Land en de
Bataviawerf zullen opgaan. Ook de taken van de afdeling scheepsarcheologie van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden in het nieuwe erfgoedpark geïntegreerd.
Voorzitter Cees van Bemmel van Stichting Batavialand: “Onze plannen met Erfgoedpark
Batavialand zijn ambitieus. Per 1 januari 2016 willen de drie organisaties gaan werken vanuit
Batavialand. Om dat te realiseren is een directeur nodig die samen met zijn collega’s de
benodigde stappen kan realiseren. Wij zijn blij dat Hans Maris deze taak op zich wil nemen.
Maar ook voor zijn collega’s in dit project Willy van der Most, plaatsvervangend directeur
van Nieuw Land, en Benno van Tilburg, locatiemanager Lelystad van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, is als lid van het Management Team een essentiële rol weggelegd. De
integratie kan alleen maar een succes worden als alle drie de organisaties het belang van
deze integratie onderkennen en ambiëren. Daarnaast dienen de belangen van de
deelnemende organisatie optimaal behartigd te worden. De rol van Van der Most en Van
Tilburg is in dit traject dan ook van groot belang”. Maris (44) blijft ook directeur van de
Bataviawerf waar hij begin 2011 in dienst is getreden. Onder zijn leiding heeft de werf zich
ontwikkeld tot een financieel gezonde organisatie waar mede dankzij de ontwikkeling van
het publieksaanbod en de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers de afgelopen jaren weer
steeds meer bezoekers verwelkomt mochten worden. Van Bemmel: “Hans is een geboren
Flevolander. Zijn ervaring, zijn netwerk maar met name ook zijn bevlogenheid maken hem
de juiste man om deze kar te gaan trekken”.

Over Batavialand:
Batavialand, erfgoedpark der lage landen . Batavialand draagt de Nederlandse pragmatische
mentaliteit uit, gevormd door de uitdaging van het leven op de grens tussen water en land.
Batavialand etaleert de kennis en kunde over die verbinding van land en water: over polders,
varen, scheepsbouw, handel, pompen en baggeren en streeft ernaar het publiek daarover
breed en diepgaand te informeren middels een intense beleving. Batavialand is de plek waar
je meegenomen wordt in de wereld van handelsgeest en technologie. Waar Cornelis
Lely en Michiel de Ruyter elkaar logisch ontmoeten als symbolen van en fundering voor de
Nederlandse maatschappij en onze cultuur. Het erfgoedpark wordt hét park dat de
Nederlandse mentaliteit en kracht uitdraagt, verbindend voor Nederlanders en wervend
voor buitenlanders.
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