
40e JAARVERSLAG 2013



Er vonden dit verslagjaar belangrijke 
wijzigingen plaats in het bestuur. Tijdens 
een diner hebben wij afscheid genomen 
van Kees d’ Angremond, Wim Oosterom 
en Kees van Nes, bestuursleden die 
meer dan 10 jaar deel uitmaakten van het 
bestuur en die een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de instandhouding 
van het Nationaal Baggermuseum. 

Kees d’ Angremond jarenlang als 
voorzitter en de laatste jaren als 
verdediger van de museumbelangen bij 
de herontwikkeling van Het Plaatje. Wim 
Oosterom als secretaris die nauwgezet 
alles noteerde en daarmee het dagelijks 
en algemeen bestuur bij de les hield 
en Kees van Nes als vice-voorzitter de 
voorzitter vervangend als dat nodig was 
en als bestuurslid de positiefkritische 
noot liet horen als anderen te enthousiast 
meegingen met een nog niet volledig 
doordacht voorstel. Vanaf deze plaats 
nogmaals dank aan deze mannen voor 
hun inzet.

Het Plaatje wordt ontwikkeld, er is 
een aannemer geselecteerd en de 
werkzaamheden zijn in 2014 gestart. 
Verwacht mag worden dat eind 2015 het 
werk gereed zal zijn en de baggermolen 
op haar nieuwe plaats, westelijk van het 
museum zal liggen. De gesprekken over 
het toegangspad verlopen tot nu toe naar 
wens.

Marianne Blaauboer, de in 2012 
afgetreden conservator/beheerder is in 
het verslagjaar nog gedurende negen 

maanden één week per maand de nieuwe 
conservator/beheerder Ariane Riep blijven 
steunen bij de overname van haar taken, 
maar moest daarmee stoppen toen zij een 
baan kreeg aangeboden als Activity Plan 
Officer op het landgoed Lytham Hall in 
Engeland. 
Om daarna de organisatie te 
stroomlijnen  is een periodiek overleg 
gestart, waarbij vanuit elke discipline 
de vrijwilligers (hoofdsuppoosten, 
rondleiders, administratie etc., etc.) een 
vertegenwoordiger hebben aangewezen 
die samen met de conservator/beheerder 
tijdens een groepsoverleg de lopende 
zaken bespreekt.

Desondanks hebben we begin 2014 
samen met Ariane Riep moeten 
concluderen dat, ondanks haar geweldige 
inzet, het voor beiden verstandiger 
was de samenwerking te beëindigen. 
In de loop van 2014 zullen wij de 
procedure voor het aantrekken van een 
conservator/beheerder voor het Nationaal 
Baggermuseum starten.

De aanleg van het Educatief 
Waterbouwkundig Erf, bij de vrijwilligers 
inmiddels bekend als “De Bagger 
Praktijktuin”, zal eind 2014/begin 2015 
zijn afgerond en kan na openstelling een 
belangrijke bijdrage leveren aan de kennis 
van bezoekers en met name jongeren wat 
de basisbeginselen waren en zijn van het 
baggeren.

Hoewel wij blijven streven naar meer 
bezoekers is het aantal met 7000 in 2013 
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weer gelijk gebleven aan voorgaande 
jaren. Voor 2014 verwachten wij zelfs een 
tijdelijke terugloop in het bezoekersaantal, 
dat is op dit moment een belangrijk 
aandachtspunt voor het bestuur. 

Daarnaast beraadt het bestuur zich 
over de toekomst van het NBM. Vragen 
daarbij zijn onder andere maar zeker niet 
uitputtend; hoe kunnen we in de nabije 
toekomst, na het gereed komen van de 
Bagger Praktijktuin, uitvoering geven 
aan de gedachte om bezoekers ook te 
informeren over de ontwikkelingen in de 
bedrijfstak op het gebied van soorten 
werk, actuele werken in uitvoering en het 
daarbij in gebruik zijnde nieuwe materieel. 
Ook willen we meer informatie geven 
over verwachte ontwikkelingen naar de 
toekomst waarbij onder andere het door 
de waterbouwers toegepaste “Bouwen 
met de Natuur”  aandacht zal krijgen.

Wij zijn niet alleen als museum uniek 
in de wereld, maar ook als historisch 
kenniscentrum en die positie willen we op 
middellange termijn graag met behulp van 
onze stakeholders verder uitbouwen.

Dank aan een ieder die zich in 2013 
(opnieuw) heeft ingezet voor dit in de 
wereld unieke museum.

Namens het bestuur,

Arie Struijk 
Voorzitter
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Tentoonstellingen
Het jaar is aangevangen met de tentoon-
stelling ‘De ramp, 60 jaar antwoorden en 
vragen’. Het doel van deze tentoonstelling 
was om de Watersnoodramp van 1 
februari 1953 op een wetenschappelijke 
manier te benaderen. Centraal stonden de 
antwoorden en vragen die ontstonden als 
gevolg van de ramp. Onderwerpen zoals 
communicatie en de stand van zaken in de 

In het jaar 2013 waren de verschillende activiteiten en tentoonstellingen gericht  
op de diverse doelgroep van het museum. De hulp en kennis van zowel de vrij- 
willigers van alle afdelingen als van het bestuur, waren ook dit jaar weer bijzonder 
en onmisbaar.

waterhuishouding kwamen aan bod. De 
samensteller van de tentoonstelling was 
Ir. G.J. Schiereck, voorheen werkzaam bij 
Rijkswaterstaat en de TU Delft. 

Van de conservator/beheerder

In mei openden de vrij-
willigers de tentoonstelling 
‘Leven aan Boord’
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Professor Dr. Ir. S.N. Jonkman, hoogleraar 
Integrale Waterbouwkunde TU Delft, 
open de de tentoonstelling. Interactieve 
modellen uit de collectie zoals de de 
Oorsterscheldekering, Hollandsche 
IJsselkering en de Maeslantkering vulden 
de informatiepanelen aan. Op de vloer 
van de tentoonstellingsruimte, waren de 
overstroomde gebieden als een landkaart 
uitgebeeld.

In mei openden de vrijwilligers de tentoon-
stelling ‘Leven aan Boord’. In deze 
ten toon stelling stond het leven van de 
baggeraars aan boord centraal. Diverse 
vrijwilligers, die werkzaam zijn geweest, 
op baggermolens, sleephopperzuigers 
en snijkopzuigers deelden hun ervaringen 

en anekdotes. De tentoonstelling werd 
samengesteld aan de hand van de 
informatie uit het verleden, maar ook de 
hedendaagse werksituatie kwam aan 
bod. Hierdoor werd duidelijk hoe de 
leefomstandigheden van de mannen aan 
boord er uit zag en wat ze mee maakten. 
En bovendien werd er zo een goed beeld 
geschetst van de ontwikkelingen en vooral 
van de verbeteringen. Als voorbeeld van 
de leefomstandigheden aan boord van 
vandaag de dag, werden voorbeelden 
gebruikt van de nieuwste snijkopzuiger 
“Artemis” van Van Oord. 

Na deze sociaal gerichte tentoonstelling 
opende de heer Fedor Voronin, cultureel 
attaché van de Russische ambassade 

6



7

NATIONAALBAGGERMUSEUM

in Nederland, eind september de 
tentoonstelling ‘Bescherming van Sint 
Petersburg tegen het water’. In deze 
tentoonstelling stond de stormvloedkering 
centraal die het oude stadscentrum 
van Sint Petersburg beschermt. Deze 
stormvloedkering is indertijd ontwikkeld 
en gerealiseerd met medewerking 
van Nederlandse bedrijven. Deze 
tentoonstelling werd juist dit jaar gehouden 
ter gelegenheid van het Nederland-
Ruslandjaar. Ir. Ronald de Heer Msc, 
oud-docent UNESCO-IHE, stelde deze 
tentoonstelling samen, ondersteund met 
inhoudelijke informatie die werd verkregen 
van Boskalis. Ter verduidelijking van de 
tekstpanelen maakten de vrijwilligers Jan 
Lavooij, Dick Kamsteeg en Arie de Heer 
maquettes van de stormvloedkering, de 
haven voor de cruiseschepen en het oude 
stadscentrum. Het bedrijf All On Scale 
in Papendrecht zorgde voor bijpassende 
schaalmodellen van enkele cruise-schepen 
op de maquettes.

Het museum naar buiten
Ook dit jaar stond het museum op 
een tweetal evenementen om het 
publiek in contact te brengen met het 
museum. Op de Late Summer Fair in 
Sliedrecht presenteerden het Nationaal 
Baggermuseum zich aan de vele 
bezoekers. Ondanks de minder gunstige 
weersomstandigheden werd dit evenement 
goed bezocht. Samen met, en op 
uitnodiging van, het Waterschap Hollandse 
Delta presenteerde het Nationaal 
Baggermuseum zich bij de Wereld 
Havendagen in Rotterdam. 

Vele bezoekers maakten kennis met het 
museum door middel van de populaire 

watertafels waarmee zichtbaar wordt 
gemaakt wat er met Nederland kan 
gebeuren als dijken en duinen niet 
onderhouden en verstrekt zouden worden. 
Voor de herdenking van de watersnood-
ramp schreef het Waterschap Hollandse 
Delta een verhalenwedstrijd uit. De 
prijswinnende scholen mochten op kosten 
van het Waterschap de tentoonstelling “De 
Ramp, 60 jaar antwoorden en vragen” in 
het Nationaal Baggermuseum bezoeken.
De Staf Deltacommissaris verstrekte 
aan het Nationaal Baggermuseum het 
programma van de Deltaviewer. Het 
programma werd voor het eerst gebruikt 
bij de tentoonstelling “De Ramp. 60 jaar 
antwoorden en vragen”. In dit programma 
konden de bezoekers op een interactieve 
manier beleven hoe Nederland met water 
omgaat.

Samen met onder meer het Biesbosch-
museum, Werelderfgoed Kinderdijk, 
Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerd en 
Slot Loevestein werd een intentie verklaring 
getekend voor een samen werkingsverband 
onder de naam Coöperatie Sterke 
Watermerken.
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Een aantal rondleiders verzorgde 
excursies op de werf van IHC Merwede 
in Sliedrecht. Bezoekers konden zich 
aanmelden voor een arrangement en 
kregen een rondleiding op de scheepswerf, 
de stoombaggermolen “Friesland” 
en het Koetshuis van het Nationaal 
Baggermuseum.

Door deze aanvulling kregen bezoekers 
een beeld van de bouw van bagger- en 
offshorewerktuigen. De werking van het 
baggermaterieel wordt in het museum 
uitgelegd. Rondleidingen op de werf van 
IHC Merwede in combinatie met een 
bezoek aan het Nationaal Baggermuseum 
worden eveneens georganiseerd voor 
scholieren vanaf groep 8 basisonderwijs 
en voor scholieren die op het voortgezet 
onderwijs hun beroepskeuze bepalen. 
Scholen uit het Rotterdam/Rijnmondgebied 
en de Drechtsteden toonden belangstelling 
voor deze gecombineerde excursies van 
één uur. Het opwekken van interesse voor 
techniek ligt hieraan ten grondslag.

Reisbureau Arke, vestiging Sliedrecht,  
gaf een reischeque uit ter waarde van  
€ 100,00. De winnaar mocht deze 
cheque besteden aan één van de twee 
geselecteerde reizen naar Sint Petersburg. 
Men kon hieraan meedoen door het 
invullen van een formulier met adres en 
e-mail gegevens. Op dit formulier werd 
ook gevraagd of men geïnformeerd wilde 
worden van toekomstige activiteiten 
van het museum. Hierdoor is een 
adressenbestand verkregen, waarmee 
het mogelijk is bezoekers via de email 
van toekomstige activiteiten op de hoogte 
stellen. 

In december werd door de Stichting 
Sliedrecht en Cultuur de prijs ‘Gouden 
Aar’ uitgereikt aan het Nationaal 
Baggermuseum. Het bestuur van 
deze stichting reikte deze prijs uit aan 
instellingen die in 2013 een waardevolle 
bijdrage leverden aan het culturele leven in 
Sliedrecht. 

Evenementen
Ook dit jaar werden diverse activiteiten 
georganiseerd voor de jongere bezoekers. 
Gedurende de vakantieperiode rond de 
jaarwisseling werd een tentoonstelling 
over de Moerdijk Spoorbrug opgezet en 
ter gelegenheid hiervan reden een aantal 
elektrische modelspoortreinen.

Na de inhuldiging van Willem Alexander tot 
koning werd een speurtocht georganiseerd 
in het museum met als titel ‘In het spoor 
van de Koning’. Tijdens een bezoek van 
Prins Willem Alexander in 2006 aan het 
Nationaal Baggermuseum werd de route 
gefotografeerd die de toenmalige prins in 
het museum volgde. De jonge bezoekers 
konden met een speurtocht dezelfde route 
lopen. 

Rond de periode van Sinterklaas zochten 
kinderen naar attributen die Sint en Piet 
hadden achtergelaten in het museum. 

Ook voor de volwassen bezoekers organi-
seerden wij diverse evenementen zoals de 
‘Adriaan Volkerdag’ die voor de tweede 
maal werd gehouden. Iedereen met de 
naam Adriaan, Adri, Ariane, Arie, Arjen etc. 
en Volker, ontving gratis koffie of thee met 
een baggermolenkoekje. 
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De meerdere filmdagen die Izaak 
Mes samenstelde, trokken ook dit 
jaar veel bezoekers. De thema’s van 
de films werden aangepast aan de 
tentoonstellingen door het jaar heen. 
Speciaal voor het museumweekend met 
het thema ‘Macht & Pracht’ werd de 
bestuurskamer van het museum onder 
de aandacht gebracht. De activiteit 
die enigszins lijkt op “Kunst of Kitsch’ 
was een idee, mede ontstaan door de 
vrijwillige medewerker Arie Batenburg, die 
van één van zijn verre reizen een beeldje 
meebracht. Hij wilde graag weten wat 
het waard was. In samenwerking met 
veilinghuis MAK te Dordrecht organiseerde 
het museum een taxatieavond, waarbij 
bezoekers eigen objecten meenamen. 

De meest bijzondere objecten kwamen 
te voorschijn van zolder of uit de 
kelder. Bijzonder was een nagenoeg 
onbeschadigde kruik, opgebaggerd 
voor de kust van Alexandrië. Volgens 
veilingmeester en taxateur Pieter Jorissen 
stamt de kruik uit de tijd van de Romeinse 
overheersing van dat gebied.

Op 22 juni hield het museum een open 
dag met gratis entree en koffie of thee 
voor zo’n 300 bezoekers. Het was 40 
jaar geleden dat op 23 juni 1973 het 
museum zich afsplitste van het Sliedrechts 
Museum en zich aan de dijk vestigde op 
Molendijk 16. Enkele jaren later werd het 
huidige pand Molendijk 204 betrokken. 
Een groot aantal vrijwilligers hielp mee 
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aan deze bijzondere en feestelijke dag. 
Zij verkochten onder andere boeken 
en artikelen uit de museumwinkel. De 
modelbouwvereniging Alblasserdam 
verzorgde een demonstratie met 
varende scheepsmodellen in het 
waterbasin in de tuin van het museum. 
De Stoombaggermolen “Friesland” was 
ook speciaal voor deze gelegenheid 
onder stoom gebracht; men kon de 
machinekamer bezoeken en aandek het 
geknars van de emmerketting horen.

Educatie 
Een middelbare school uit Rotterdam 
deed in het voorjaar mee aan een pilot 
van een lesprogramma speciaal voor de 
bovenbouw HAVO/VWO leerlingen. Zij 
leerden over baggeren aan de hand van de 
oorzaken en gevolgen van thema’s zoals 
bijvoorbeeld een havenaanleg. Aan het 
eind van het programma volgde een quiz 
waarna een presentatie werd gehouden. 
De leerkrachten en scholieren waren erg 
enthousiast, mede door de aansluiting op 
het onderwijs.

Vernieuwingen
Dit jaar volgden de leerlingen de 
educatieve programma’s nog in het 
museum. Hierin komt verbetering bij de 
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voltooiing van de “Baggerpraktijktuin” die 
tot stand komt door grote inzet van een 
aantal vrijwilligers van onder andere de 
educatieve groep en de technische dienst. 
In de aan het Koetshuis aangebouwde 
nieuwe paviljoens is inmiddels de 
Waterbouw Experiens van de Stichting 
Opleiding en Ontwikkeling Waterbouw 
(SOOW) geïnstalleerd. Ook de twee 
watertafels kregen in een van de paviljoens 
een vaste plaats. 

Collectie
Aan de collectie interactieve waterkeringen 
werd toegevoegd prachtig model 
van de Maeslantkering, schaal 1:500. 
Modelbouwer Nijs Baan, vrijwilliger in 
het museum, maakte het schaalmodel 

volledig in eigen beheer. De maquette 
werd in werking gesteld bij de opening 
van de tentoonstelling ‘De Ramp, 60 jaar 
antwoorden en vragen’. 
De maquette van het Panamakanaal, 
die Dick Kamsteeg maakte voor de 
tentoonstelling over het Panamakanaal in 
2011, werd verscheept en overgedragen 
aan de Universiteit van Florida in de 
Verenigde Staten. 

De maquette wordt daar opgesteld voor 
een tentoonstelling over het 100-jarige 
bestaan van het Panamakanaal in 2014. 
Voordat het model werd verscheept, 
onderging de maquette nog een grote 
onderhoudsbeurt, uitgevoerd door de 
vrijwilligers. IHC Merwede Sliedrecht hielp 
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mee met de verpakking en de organisatie 
van het verschepen van de 12 meter 
lange maquette. Een bijzonder moment 
dit jaar was ook de overhandiging van 
de scheepsbel van de snijkopzuiger 
“Sliedrecht 35” door de heer J.B.E.M. 
Athmer, lid van de raad van bestuur 
van Van Oord. Bij deze feestelijke 
overhandiging ontvingen wij tevens een 
schaalmodel en het originele naambord 
van de “Sliedrecht 35”. 

Nieuwe objecten
In 2013 werd een diversiteit aan objecten 
toegevoegd aan de museumcollectie, van  
grote schaalmodellen tot kleinere objec ten 
als relatie geschenken. Ter illustratie noe-
men we een aantal objecten. Een schaal-

model pijler van de Oosterscheldekering, 
geschonken door de heer Ir. Ronald de 
Heer Msc. Een model van de snijkopzuiger 
“Ursa”, geschonken door de heer Van der 
Sluis. Een schaalmodel van de sleephop-
perzuiger “Elbe”werd geschonken door 
Baggerbedrijf De Boer. Een schaalmodel 
van de “Sliedrecht 35”, de scheepsbel, het 
naambord en een grote foto behorend bij 
de snijkopzuiger, geschonken door Van 
Oord.

Een emmerbaggermolen “Montgomery” 
van Th. Smeulers, de snijkopzuiger 
“Castor”, een model van een vloeibagger-
molen, geschonken door de Vereniging 
van Waterbouwers. Een houtsculptuur van 
Bert Grotjohann en een schilderij van Fred 
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Witbaard, geschonken door de Stichting 
Fondsenbeheer Waterbouw. 
Een zilveren theelepeltje met geëmailleerde 
afbeelding van een emmerbaggermolen, 
geschonken door mevrouw Klop. 
Een delftsblauw wandbord van Damen 
Shipyards, geschonken door Ir. Ronald de 
Heer.
Een delftsblauw herdenkingsbord ter 
gelegenheid van de bouw van de 250e IHC 
beaver, geschonken door een onbekende.
Een delftsblauw gedenkbord ter 
gelegenheid van 100-jarig bestaan Adriaan 
Volker Baggermaatschappij, geschonken 
door een onbekende.
Een wandtegel met een afbeelding van  
een emmerbaggermolen, geschonken  
door een onbekende. Wandtegels met  
een afbeelding van een krabbelaar en  
Fort Rammekens, geschonken door  
E. de Rover. 
Een bordspel “Nederland, Nat & Droog”, 
geschonken door Prof. Ir. K d’Angremond. 
Een theekistje met inhoud, geschonken 
door Van Oord. 
De Vereniging van Waterbouwers heeft 
naast de modellen ook relatiegeschenken 
aan de museum collectie toegevoegd 
zoals een stempel VBKO, een zilveren 
dasspeld VBKO, een gouden dasspeld 
VBKO, een gouden penning VBKO, een 
gouden broche, een bronzen plaquette 
Nederlandse Vereniging van Kust- en 
Oeverwerken en een stropdas VBKO. 

Verschillende mensen vulden dit jaar 
de collectie van de bibliotheek en het 
archief aan met belangrijke archieven en 
boeken. De Vereniging van Waterbouwers 
schonk archiefstukken en ook het archief 
van D. Blankevoort is naar het museum 
toegekomen. Prof. Ir. K. d’Angremond 

schonk boeken en informatie aan het 
museum. Gerrit Blom schonk gegevens 
over aanleg van het vliegveld Chek Lap 
Kok bij Hong Kong en Ir. Ronald de 
Heer schonk mappen met informatie ter 
aanvulling voor het archief.

Personalia

Mutaties
Dit jaar namen een aantal vrijwilligers 
afscheid van het museum. 
Van 2004 tot 9 juli 2014 bekleedde  
Ing. K.G. van Nes een zetel in het 
algemeen bestuur van het Nationaal 
Baggermuseum als vicevoorzitter. Hij 
lanceerde het idee voor de tentoonstelling 
over de stormvloedkering bij Sint 
Petersburg, die eerder in 2013 werd 
geopend. 
Als secretaris van het dagelijks en 
algemeen bestuur van het Nationaal 
Baggermuseum was W. Oosterom 
van 2003 tot begin 2013 als secretaris 
verbonden aan het dagelijks en algemeen 
bestuur en zeer betrokken bij het museum 
hetgeen tot veel waardering leidde. 
Van 2002 tot medio 2013 maakte Prof. Ir. 
K d’Angremond deel uit van het algemeen 
bestuur en het dagelijks bestuur van het 
Nationaal Baggermuseum. Hij zette zich 
onder meer in voor een ligplaats voor de 
Stoombaggermolen “Friesland” rondom de 
verwikkelingen van het terrein Het Plaatje.

Marianne Blaauboer nam eind augustus  
afscheid als adviseur van het Bagger-
museum vanwege haar nieuwe baan in 
Engeland. Zij zette zich in 2013 met veel 
creativiteit in voor de activiteiten. 
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De maatschappelijke stagiaires Joeri 
Verhoef en Roy de Jager werkten mee 
aan de tentoonstelling ‘Leven aan Boord’ 
en Jaap de Jong zette zich in voor de 
museumwinkel.
Dit jaar zijn de gelederen versterkt met een 
aantal nieuwe vrijwilligers.

Pauline Kruithof werkte periodiek aan het 
quality manual en handboeken.
Petra Kroon en Cristina Popa wilden 
graag tijdens de zoektocht naar een 
nieuwe baan vrijwilligerswerk doen. Petra 
vond een nieuwe baan en Cristina was 
als oproepkracht nog betrokken bij het 
museum. 
Maaike Stam-Van den Broek zoekt een 
nieuwe baan en werkt sinds het najaar 
als vrijwilliger bij de administratie van het 
Nationaal Baggermuseum.
In eerste instantie meldde Catharine 

De bezoekersaantallen van de stoombaggermolen “Friesland” zijn in dit schema niet 
opgenomen. 

De baggermolen is een belangrijk onderdeel van het Nationaal Baggermuseum. De 
baggermolen neemt deel aan meerdere manifestaties per kalenderjaar, zoals de Wereld 
Havendagen, Dordt in Stoom, Botterdagen in Vlaardingen, Zeesleepdagen in Maassluis. 
Per evenement bezoeken ongeveer 2.500 personen de baggermolen. Op jaarbasis 
betekent dit een bezoekersaantal van ongeveer een 10.000 in totaal.

Schenkel zich aan als hoofdsuppoost, 
maar voegde zich later bij de 
educatiegroep. 

In memoriam
Kees Brouwer overleed 16 december 
2013. Hij verzorgde van 1999 tot 2010 de 
PR voor het Nationaal Baggermuseum 
en vertegenwoordigde het museum op 
meerdere beurzen/tentoonstellingen.
Jan de Uijl overleed 20 december 2013. 
Twee maanden daarvoor nam hij afscheid 
van het vrijwilligersteam. Hij zette zich 9 
jaar in voor het archief en de bibliotheek. 

Bezoekersaantallen
In 2013 hebben wij 6980 bezoekers mogen 
ontvangen, waaronder met regelmaat 
bezoekers uit het buitenland. 
De afgelopen 10 jaar geven het volgende 
beeld:

Regulier 6535 6544 5517 6077 7491 5791 5566 6770 6474 6980

Baggerfestival 1500    3150  3450        

Fiets4daagse 1035     710   1135   532 

Rabo        607  

Totaal 9070 6544 8667 6077 11651 5791 6701 7377 7006 6980

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Tenslotte
“Een museum is een permanente instelling 
ten dienste van de gemeenschap en 
haar ontwikkeling, toegankelijk voor het 
publiek, niet gericht op het maken van 
winst, die de materiële getuigenissen 
van de mens en zijn omgeving verwerft, 
behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, 
presenteert en hierover informeert voor 
doeleinden van studie, educatie en 
genoegen”.

Definitie van een museum  
door de ICOM
Het Nationaal Baggermuseum volgt de 
“Code of Ethics” van de International 
Council of Museums (ICOM) zoals die is 
vertaald in de “Gedragslijn voor Museale 
Beroepsethiek” die op 9 januari 1992 
namens het toenmalig bestuur van het 
museum werd ondertekend door  
Ir. W. Bos.

Te verwachten en/of tijdelijke tentoonstellingen 2014 – 2015

April t/m mei 2014  “Capturing the Essence”
  Een fototentoonstelling over waterbouwers en 

scheepsbouwers door Renée van der Kloet, Sliedrecht.

Juni t/m november 2014  “IHC Merwede, werven met een reputatie”.
  Een duo tentoonstelling met het Maritiem Museum 

Rotterdam.

December 2014 t/m  “Billiton”
april 2015  Een tentoonstelling over het winnen van tin met  

tinbaggermolens in Indonesië.

Aanvullingen, wijzigingen, etc., zie www.baggermuseum.nl
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De tentoonstelling
‘Bescherming 
van Sint Petersburg 
tegen het water’
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Privileges particulieren
Categorie Jaarlijkse donatie Privileges

Vriend e 10,00 tot e 25,00 Gratis toegang museum voor één persoon (éénmaal per jaar).
  Vermelding naam in het jaarverslag.
Begunstiger e 25,00 tot e 100,00 Gratis toegang museum voor twee personen (éénmaal per jaar).
  Vermelding naam in het jaarverslag.
Beschermer e 100,00 tot e 250,00 Gratis toegang museum voor twee personen
  meerdere malen per jaar.
  Vermelding naam in het jaarverslag.
  Toezending van het jaarverslag.
  Toezending Nieuwsbrief.
Weldoener > e 250,00  Als beschermer, plus uitnodiging voor opening exposities  

voor twee personen.
Weldoener > e 5.000,00 (éénmalig) Als weldoener, plus vermelding in museumgids.
voor het leven

Vriend
A.P.H. van Baardewijk, Capelle a/d IJ.
J. Bakker, Amstelveen
J. Bakker, Papendrecht
J. Beers, Alphen a/d Rijn
W.J.G. de Beijer, Rotterdam
A. Bergsma, Papendrecht
R. van Bennekom, Haarlem
J.M. v.d. Berg, Papendrecht
H. Bernhart, Sliedrecht
M. den Besten, Groot-Ammers
P. Boer, Oosterhout
C.H.M. de Bont-Roël, Mijdrecht
L. den Breejen, Almere
A.H. den Breejen, H’veld-Giessendam
A. Brevet, Nieuw-Lekkerland
J.J.F. Broersma, Amstelveen
E.P. Brouwer, Rosmalen
J. Busser, Tiel
W. Charité, Sliedrecht
C.M. Cox, Achtmaal
C.H. Deelen, Streefkerk
H. van Diepen, Voorburg
C. Dijkshoorn-Knape, Sliedrecht
Y. Dikkerboom, Oranjewoud
D. van Dongen, Nieuw-Beijerland
M. van Dongen, Papendrecht
A.J. van Drimmelen, Drimmelen
G. Dubbeldam, Woudrichem
E. van Eijl-van der Vlies, Papendrecht
A. Erbrink, Hellendoorn
J. Eykelenboom-Schram, Sliedrecht
B.L. Falkena, Balk
M. van Gilst, Bergen op Zoom
N. van Ginkel, Lisse

Th. de Groot, Hasselt
N.C. Gruis, Gorinchem
G.J. Gründlehner, Dordrecht
M. de Haan, Zuidlaren
M. Haarbrink, Eemnes
M.L.J. Hage, Benthuizen
M.C. Hanssen-v.d.Velden, 
Papendrecht
C. Hardam-Plomp, Papendrecht
P. Hartog, Lelystad
J. Heuvelman, Krimpen a/d IJssel
A.J. Hoekstra, Oostvoorne
R.E. van Hoorn, Maarssen
E. Hovestadt, Werkendam
M. Hulsebos, Oude Pekela
I. van Hunnik, Amersfoort
A. de Jager, Sliedrecht
W.G. de Jong, Papendrecht
A. de Jong, Voorhout
A.J. de Kluiver, Sliedrecht
H.J. den Kluiver, Apeldoorn
O.U. Koch, Langerak
G.J. Koek, Nieuwegein
S.J.M. de Koning, Gorinchem
W. Kooiman, Waddinxveen
W. Kooij, Streefkerk
M. Koopman, Gorinchem
C. Korevaar, Sliedrecht
A. Kornet, Bunschoten-Spakenburg
J.M. Kornet, Bunschoten-Spakenburg
J.N. Korver, Roosendaal
D. Kouwenhoven, Papendrecht
T. Kraaijeveld, Sliedrecht
A. Krab, Nieuw Vennep
C.H.M. Kramers, Maarssen

C.P. Kroon, Sliedrecht
D. Kros, Sliedrecht
D. v.d. Kuil, Bennekom
P. de Leeuw-van Weenen, Sliedrecht
D. van Leeuwen, Westerbork
M. Leeuwenstein-v.d. Dool, Hank
C.H. Lobbes, Haaften
W. van de Loo, Hillegom
L. Martini, Beesd
K. v.d. Meulen-Rijpkema, Leeuwarden
M.R. Moens, Dordrecht
J.J.C. Mol, Prinsenbeek
K. van Nierop, Doorwerth
G.C.F. Ockers, Rotterdam
B.F.M. Oostendorp, De Bilt
W. Oosterom, Sliedrecht
J.A. van Peer, Sliedrecht
H. van Pelt, Nieuw-Lekkerland
A.M.R. Penners, Delft
D. Pilkes, Papendrecht
H. van der Plas, Bilthoven
A.H.J. van der Pol, Boxtel
J. Poppe, Veenendaal
G. Prins, Bovenkarspel
K.H. Procé, Driebergen-Rijsenburg
D.W. Querido, Terheijden
C.W.A.O. van Raalten, Rotterdam
W. van Rees, Sliedrecht
P. van Riel, Marken
J.M. Rogier, St. Michielsgestel
F.C. van Roode, Woudrichem
D. de Rover, Sliedrecht
J.H.M. Rovers, Driehuis
H.P.M. Sanders, Gemeren
J. Schaart, Zetten
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J.D. Smit, Kinderdijk
J. Spelt, Amsterdam
W.v.d.Steenhoven, Werkendam
J.W.P. Strohmeijer, Dordrecht
J. Veenis, Sliedrecht
L. Vellekoop, Capelle a/d IJssel
C.L. Verkerk-Kalis, Rhoon
Mw. M. Vermeulen, Dordrecht
T.H. Versteeg, Sliedrecht
G. Veth-Nomen, Sliedrecht
J.M.P. Viergever, Amersfoort
P.J. Visser, Oud-Alblas
H.M.A. van Vliet, Lemmer
R.M. van Vliet, Singapore
S. Vlietstra, Moordrecht
J.S.M. van Vlijmen, Nijmegen
A.M. Volker, Westbroek
A.H. Vos, Delft
A.J. Vrijhof, Bennekom
L.T. Wassenaar, Prinsenbeek
K. Weijnman, Aalten
L.A.M. Wijdemans, Goirle
A. de Wit, Hilversum
A. van Woerden, Genderen
A.A. van der Zwaan, Sliedrecht

Begunstiger
K. d’Angremond, Amstelveen
H.J.G. van Bemmel, Vianen
J. Blonk, Dordrecht
S. Boele, Krimpen a/d Ijssel
R.F. Bos, Dordrecht
J.W.G. Bosch, Den Haag
P. de Bruin, Bleskensgraaf
J.G.H.R. Diephuis, Lochem
W.L. den Dikken, Sliedrecht
J. Dikkerboom, Dwingeloo
J.J.C.M. van Dooremalen, Kinderdijk
W. Drooger, H.I. Ambacht
A. van Eijk, Sliedrecht
T. Elenbaas, Schoonhoven
R.A. Faasse, Lemmer
R.W. Flinkerbusch, Den Haag
L. van Gent-Klop, Papendrecht
P. Gerritsma, Streefkerk
L. v.d. Graaf, Krimpen a/d IJssel
W. de Groot, Sliedrecht
E.H.A.W. van Haaren, Haarlem
F. Heinis, Leiden
P.O.M. van Hekken, Woerden
P. van der Hel, Sliedrecht
J. van Herwijnen, Raamsdonksveer
J. Hin, Kinderdijk
C.M.W. van Hooff, Sliedrecht
J. de Jong, Lopik

A.J. Joustra, Papendrecht
A. Kok, Renesse
J.H.P. Lok-Vuijk, Moordrecht
J.W. Ludwig, Heemstede
J.M. Malschaert-Reijs, Dordrecht
R.E. van Oord-Husen, Ruurlo
J.J. van Oord, Werkendam
M.G. van Oord, Werkendam
A. Rikkers, Sliedrecht
H.J.W. Ruiter, Dordrecht
M.K. v.d. Salm-v.d. Vlies, Sliedrecht
M.J. Twigt, Leusden
F.A. Verhoeven, Dordrecht
C.J. Verkaik, Klundert
G. Verkerk, Boskoop
T. Visser, Sliedrecht
W.M. Visser, Vlissingen
D. Vlot, Kerk-Avezaath
T.J. Volker, Rome
H.P. van der Vorm, Rhoon
W.A.H.M. Vossen, Schiedam
W.A. Vroege, Sliedrecht
F.C.P. de Waard, Heiloo
J. aan de Wiel-Korevaar, Sliedrecht
A.I. van Woerkom, Sliedrecht
C.A. Zuiderwijk, Heerhugowaard

Beschermheer/vrouwe
P.C. Bons, Sliedrecht
R.F. Bos, Dordrecht
G.C. de Bruin, H’veld-Giessendam
D.C. Bunzinga, Bleskensgraaf
P.M.J. Dons, Papendrecht
C.N.C. Fenijn, Hoornaar
J.P. van der Geer, Brinkin
R. van Gelder, Driebergen-Rijsenburg
D. de Haan, Wijngaarden
R. Hartlief, Nieuwegein
A. v.d. Herik, Sliedrecht
H. de Jong, Sliedrecht
N.F. Jonkman, Gouda
J. Kraaijeveld van Hemert, Rotterdam
J. Krijgsman, Papendrecht
J. Maagdelijn, Rotterdam
T. van Middelkoop, Gorinchem
K.G. van Nes, Schoonhoven
A.A. van Oord, Utrecht
R.E. van Oord-Husen, Ruurlo
J.G. van Oord-van Putten, Doorn
G.J. Peters, Sliedrecht
G.H. van Raalte, Dordrecht
R.J. Rijke, Breda
C.M. Ringers, Meppel
B. Steijn, Burgh-Haamstede

C.Visser, Papendrecht
A.C. van Zutphen, Zwijndrecht
M.F. van Zwieteren-Volker, Bilthoven

Weldoener
Mw. Bot, Capelle a/d IJssel
L.J. Breeuwsma, Nijland
G. de Goede, Papendrecht
J.Th. Meijers, ‘s-Gravenhage
J.G. van Oord, Odijk
J.W. van Schagen-Bos, H.I. Ambacht
A. Struijk, Giessenburg
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Privileges sponsors, bedrijven en/of organisaties
Categorie Jaarlijkse donatie Privileges

Vriend > e 100,00 Gratis toegang museum voor twee personen (éénmaal per jaar).
  Vermelding naam in het jaarverslag.
  Toezending jaarverslag.
Begunstiger e 100,00 tot e 250,00 Als vriend, plus toezending Nieuwsbrief.
Beschermer e 250,00 tot e 1.000,00  Als begunstiger, plus uitnodiging voor opening exposities  

voor twee personen.
   Eénmaal per jaar gratis gebruik van vergaderfaciliteiten  

exclusief catering.
Weldoener > e 1.000,00  Als beschermer, plus onbeperkt toegang museum  

voor twee personen.
  Vermelding naam op zuil bij het museum. 
Steunpilaar > e 25.000,00 (éénmalig) Als weldoener, plus vermelding in museumgids.

Vriend
AKO Consulting
Joh. Boele BV, Krimpen a/d Lek
Boogaard Sliedrecht BV, Sliedrecht
Bureau Veritas, Rotterdam
De Heus Staal Papendrecht BV,
De Jong Pijpleidingen BV, Sliedrecht
Foto Van der Kloet BV, Sliedrecht
Netten Elektro, Sliedrecht
Stemat BV, Rotterdam
Sterrenburg VOF, H’veld-Giessendam
Stoop Groenvoorziening, Waarland
Vink Diesel, Sliedrecht
Vuijk Eng. BV, Capelle a/d IJssel
J.J. van Woerkom BV, Dordrecht

Begunstiger
Scheepswerf L.J. Boer BV, Sliedrecht
Damen Scheepswerf BV, Gorinchem
G.J.V. Diesel Services BV, 
HGiessendam
JB Hydraulics BV, Sliedrecht
Krohne Altometer, Dordrecht
Van Santen Beheer BV, Sliedrecht
Schottel Nederland BV, Zoetermeer
Vis Baggerwerken, Raamsdonksveer
Van Vliet Sliedrecht BV, Sliedrecht
Van Voorden Gieterij BV, Zaltbommel
Vos & Zn. Machinefabr. BV, Sliedrecht
Vulkan Benelux, Alblasserdam
St. Fondsenbeh. Waterbouw, Rijswijk
Wegusta Holland BV, Alblasserdam
Van Woerkom, Nobels & Ten Veen,
Sliedrecht

Beschermer
Bakker Electro Industrie BV, 
Sliedrecht
Bunnik BV, Bodegraven
Damen Dredging Equipment, Nijkerk
Van der Grijp Buizen BV, Papendrecht
Hoogheemr. Holl. Noorderkw., Edam
Ing. Bur. G.L.M. Schrieck, Aerdenhout
IRO, Zoetermeer
J. de Jager Sliedrecht BV, Sliedrecht
Van der Kamp Bagger Aann., Zwolle
C. Kraaijeveld BV, Sliedrecht
Lasco Staalbouw BV, Sliedrecht
Lock Transport, Hardinxveld-
Giessendam
Niebeek Milieumanagement, Leusden
Rabo Merwestroom, H.-Giessendam
Rederij T. Muller BV, Dordrecht
Redwise Mar. Serv., Bunschoten-Sp.
Snijder Equipment BV, Hoorn
Wesco App. Bouw BV, Ijmuiden

Weldoener
Baggerbedrijf De Boer, Sliedrecht
Ballast Nedam Int´l, Nieuwegein
Boskalis Baggermij., Papendrecht

St. Centraal Baggerbedrijf, Gouda
St. Deltares, Delft
Fugro NV, Leidschendam
IHC Merwede Holding BV, Sliedrecht
I.P.S., Capelle a/d IJssel
Merweoord BV, Gorinchem
NCM Capital NV, Amsterdam
Van Oord Dredging & Marine, R’dam
Port of Rotterdam, Rotterdam
Prins Aanneming, Giessenburg
Svasek Ing. Bureau, Rotterdam
Waterschap Hunze & Aa’s, Veendam
Witteveen + Bos, Deventer

Subsidies, giften en legaten 2013
Gemeente Sliedrecht
Mevrouw F. d’Angremond-Pols, 
Zevenhoven
Mw. L. van Gent-Klop, Papendrecht
H.R.J. Geervliet, Dordrecht
S.E. Hoek, Barendrecht
Stichting De Kaai, Sliedrecht
Stichting Sliedrecht en Cultuur
Stichting Vrienden van het Nationaal 
Baggermuseum
Van den Herik-Sliedrecht

De Stichting Nationaal Baggermuseum is door de Belastingdienst 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze beslissing 
is gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001. De Stichting 
is volledig vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht, zodat giften en 
legaten bij testamentaire beschikking onbelast aan het museum ten goede 
komen.
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Baten 2013 2012

Sponsors 64.725  69.125
St. Vrienden van het Nationaal Baggermuseum 50.000  50.000
St. Vrienden extra bijdrage voor groot onderhoud 50.000  40.000
Donateurs en giften 14.167  16.163
Subsidie gemeente Sliedrecht 11.925  11.925
Entreegelden 20.752  21.558
Marge op kantineverkopen e.d. 10.920  9.268
Diverse baten 311  15.851

  222.800  233.890

Lasten

Personeelskosten 67.410  104.988
Energie, water, schoonhouden e.d. 18.639  16.050
Onderhoud gebouwen, inrichting en tuin 86.229  64.650
Aanschaf en onderhoud inventaris 7.781  6.716
Kantoorkosten incl. jaarverslag 16.995  18.251
Belastingen en verzekeringen 5.187  4.400
Tentoonstellingen 10.126  6.944
Public Relations 5.140  5.068
Diverse lasten 4.734  5.763

  222.241  232.830

Voordelig saldo 2013 resp. 2012  559  1.060

Financieel Jaaroverzicht 2013

Rekening van baten en lasten
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Sponsors
Het is niet gelukt het totaal van de 
sponsorbijdragen op hetzelfde niveau 
als dat van 2012 te houden. Het bestuur 
blijft proberen het totaal weer op het oude 
niveau te krijgen.

Stichting Vrienden van het  
Nationaal Baggermuseum
De bijdrage van de Stichting Vrienden in 
de exploitatiekosten bleef op het oude 
niveau met dien verstande dat evenals in 
2012 een extra bijdrage werd ontvangen 
ter financiering van het achterstallig groot 
onderhoud.

Donateurs en giften
Het totaal van de bijdragen van donateurs 
en de eenmalige giften liep, ten opzichte 
van 2012, met ca. € 2.000,= terug. 
Voornamelijk doordat minder eenmalige 
giften werden ontvangen.

Entreegelden
Door het teruglopen van het aantal 
bezoekers daalde ook het totaal van de 
entreegelden. Het bestuur verwacht, 
na het gereedkomen van het Educatief 
Waterbouwkundig Erf, een stijging van het 
aantal bezoekers.

Diverse baten
De diverse baten daalden in 2013 weer 
tot het normale niveau. In 2012 werd 
een extra bate van ruim € 15.000,00 
gerealiseerd uit de samen met veilinghuis 
Mak uit Dordrecht georganiseerde veiling 
van scheepsmodellen en gouaches.

Toelichting bij de rekening van baten en lasten

Personeelskosten
De personeelskosten daalden aanzienlijk 
ten opzichte van 2012 doordat er een 
groot deel van 2013 één conservator-
beheerder in dienst was. Mevrouw 
Blaauboer was, in tegenstelling tot 2012, 
dit jaar in totaal slechts 7 weken in dienst 
van het museum.
Het aantal vrijwilligers dat zich inzette 
voor het museum bleef gelukkig 
nagenoeg gelijk. Deze mensen ontvangen 
geen salaris maar slechts een kleine 
kostenvergoeding. Voor het functioneren 
van het museum zijn en blijven ze echter 
onmisbaar.

Onderhoud gebouwen,  
inrichting en tuin
Het onroerend goed, waar het museum in 
gevestigd is, is eigendom van de Stichting 
Vrienden van het Baggermuseum en 
wordt om niet aan de Stichting Nationaal 
Baggermuseum ter beschikking gesteld. 
Daar tegenover staat dat het museum het 
onderhoud en de huurderslasten voor haar 
rekening neemt. In de afgelopen 2 jaar is 
overigens de eerder ontstane achterstand 
in het uitvoeren van groot onderhoud, 
middels een extra bijdrage van de 
Stichting Vrienden groot € 90.000,00, 
ingelopen.
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Houtsculptuur van 
Bert Grothohann uit
onze collectie.

Colofon

Nationaal Baggermuseum
Geopend 23 juni 1973

Gebouwen:  Molendijk 204, 206 en 208
Museum:  Molendijk 204
Secretariaat:  Molendijk 208,  

tevens correspondentieadres  
3361 ER Sliedrecht.

Telefoon:  0184 414166, museum
  0184 425615, secretariaat en bibliotheek
Fax:  0184 410289
E-mail:  info@baggermuseum.nl
website:  www.baggermuseum.nl
Bank:  ABN-Amro NL40 ABNA 0495 3907 71
  ING NL73 INGB  0004 3871 80

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Voor groepen zijn op afspraak andere tijden mogelijk. Op 
zondagen en officiële feestdagen is het museum gesloten.

Conservator/beheerder
Mevrouw Ariane Riep MA
Adviseur
Mevrouw drs. Marianne Blaauboer tot 31-08-2013.

Bestuur Stichting Nationaal Baggermuseum:
A. Struijk (voorzitter), Ing. K.G. van Nes tot 09-07-2013  
(2e voorzitter), Ir. A.E. Kips vanaf 09-07-2013  
(2e voorzitter), D. de Haan (penningmeester),  
W. Oosterom tot 08-01-2013 (secretaris), R.G. van de Ven  
vanaf 08-01-2013 (secretaris), Ir. C. Kraaijeveld  
(pvl. secretaris), Prof. Ir. K. d’Angremond tot 09-07-2013, 
H. de Jong, A. Kok en Ir. J.R. Kraaijeveld van Hemert.

Bestuur Stichting Vrienden van het 
Nationaal Baggermuseum:
Ir. F.A. Vehoeven (voorzitter), Drs. F. Heinis (penning-
meester), Prof. Ir. K. d’Angremond tot 09-07-2013  
(secretaris), Ir. A.E. Kips vanaf 09-07-2013 (secretaris),  
Ir. A.J. de Jong, Ir. J.J.C.M. van Dooremalen,  
Ing. B.C. van Hoeven tot 09-07-2013, Ing. K.G. van Nes  
tot 09-07-2013, M. van der Giessen vanaf 09-07-2013,  
H. de Jong en A. Struijk.



Molendijk 204, 3361 ER Sliedrecht
Tel. 0184-414166 • Fax 0184-410289
www.baggermuseum.nl




