
  

 

PERSBERICHT     Vrij voor publicatie 

 

Lelystad, 19-03-2018 

 

 
Pasen in Batavialand; volop (nieuwe) activiteiten! 
 
Tijdens het Paasweekend van 30 maart t/m 2 april 2018 zijn er in Batavialand volop 
activiteiten en nieuwe (interactieve) presentaties voor het hele gezin. 
 
Nieuwe tentoonstellingen 
Pasen is tevens de start voor het toeristische seizoen voor Batavialand. En tijdens dit 
startweekend kunnen bezoekers voor het eerst een aantal nieuwe tentoonstellingen bezoeken; 
 
De IJsselkogge, het vrachtschip uit de middeleeuwen 
In 2016 is de IJsselkogge onder veel belangstelling uit de IJssel gelicht en ter conservering 
overgebracht naar Batavialand. Voor het proces van conserveren is het noodzakelijk dat het 
conserveringsstation gesloten blijft voor publiek. Door middel van de interactieve 
familietentoonstelling, met onder andere een 360 graden foto, kan de IJsselkogge toch van heel 
dichtbij bekeken worden. Daarnaast kan er virtueel gevaren worden met een kogge. Kinderen 
kunnen zich bij deze presentatie uitleven bij een interactieve tafel, waarbij ze een virtuele kogge 
kunnen laten varen door het maken van een vaargeul. Deze interactieve tentoonstelling is mede 
mogelijk gemaakt door provincie Flevoland.  
 
Hans Brinker: a classic Dutch story 
Het verzonnen jongetje Hans Brinker, die door het steken van zijn vinger in een dijkgat een 
overstroming wist te voorkomen, is wereldwijd het icoon geworden van de Nederlanders en hun 
strijd tegen het water.  
Vanaf Pasen tot eind oktober 2018 wordt in Batavialand een presentatie getoond waarin de 
oorsprong en het ongekende succes van het verhaal van Hans Brinker centraal staat. De 
schijnwerpers worden gericht op de steeds veranderende wijze waarop het ventje en zijn 
heroïsche daad in woord en beeld vorm hebben gekregen.  
Aan de hand van talloze boeken wordt de ontwikkeling van het Hans Brinker-verhaal uit de 
doeken gedaan. Vooral dankzij verschillende belangrijke bruiklenen van particulieren is 
Batavialand in de gelegenheid deze expositie tot stand te brengen. 
 
Paasactiviteiten 
Speciaal voor de Pasen worden er in Batavialand extra activiteiten voor de jonge bezoekers 
georganiseerd. Naast een leuke paasspeurtocht en het knutselen van paaseieren komt de 
Batavia tot leven door re-enactmentgroep ‘Leven aan Boord’. 
 
Alle activiteiten zijn bij de toegangsprijs van Batavialand inbegrepen. Kijk op www.batavialand.nl 

voor de toegangsprijzen en voor de activiteiten per dag. 
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