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Verslag van het Bestuur
Met de opening van de tentoonstelling
“Werken aan de Afsluitdijk” hebben
we ook weer een stap gezet naar een
publiekstrekker. Gebouwd in 1932 en
nu onderwerp van een grote uitbreiding, verbetering en aanpassing die dit
meesterwerk klaar moet maken voor de
komende vele decennia. Rondlopend is
het ook mooi om je te realiseren hoeveel
tijd onze vrijwilligers gestopt hebben in
deze tentoonstelling.

Als nieuwe voorzitter van het Nationaal
Baggermuseum is het een eer en het doet
mij veel plezier een voorwoord te mogen
schrijven bij het Jaarverslag 2016. Met
roots in Sliedrecht en een carrière in de
bagger die begon bij Adriaan Volker op
Het Plaatje heb ik het gevoel weer een
beetje thuis te komen...
In 2016 zijn er ook weer diverse activiteiten geweest en gestart onder leiding
van het vorige bestuur. Een bestuur onder
voorzitterschap van Arie Struijk die mij
toevertrouwd heeft hem op te volgen.
Voorwaar niet makkelijk want Arie was
een zeer betrokken, kundige en positief
aanwezige vertegenwoordiger van ons
museum. Zijn kundigheid in ons vak, zijn
ervaring als ondernemer, netwerk van een
ieder in de industrie en zijn aandacht voor
het museum en alle vrijwilligers en medewerkers maakten hem een betrokken en
vakkundige bestuurder. Langs deze weg
wil ik Arie dan ook, namens een ieder
van het bestuur en medewerkers heel erg
danken. Gelukkig blijft hij nog actief als
bestuurslid in het Algemeen Bestuur en
daar zullen we nog prima gebruik kunnen
maken van zijn kennis en ervaring.

Ook denken we ondertussen diep na over
de toekomst van ons mooie museum. Het
bestuur is bezig een nieuw beleidsplan op
te stellen waarin we onderzoeken hoe ons
museum klaar is voor de volgende fase
en aantrekkelijk blijft voor de wereld om
ons heen...
Ik hoop u veel te zien in het Sliedrechtse
en wens u plezier toe bij het lezen van dit
jaarverslag over 2016.
Hartelijke groet,
Joep Athmer

Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van 6 december jl. zijn een
tweetal bestuursleden afgetreden zijnde
de heer A. Kok en penningmeester de
heer D. de Haan en als nieuw lid is
aangetreden mevrouw J.E. Korteweg.
Met ook veel dank voor de aftredende
leden en welkom en succes voor onze
nieuwe collega.
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Van de conservator/beheerder
Pauline Slot. Zij is een fervent museumbezoekster en weet als geen ander hier
op een uiterst ludieke doch analytisch
scherpe wijze over te schrijven.
Met ideeën voor een verbeterplan voor
het Nationaal Baggermuseum hield zij een
leerzame spiegel voor met humoristische
oplossingen.
Ook hebben we kunnen genieten van een
muzikale bijdrage van Clementine Volker,
zangeres van Ierse Folkmuziek en dochter
van een hopperkapitein. Voor haar was
het Baggermuseum bekend terrein.
Het was een geslaagde bijeenkomst waar
nog lang over is nagepraat.

In juni 1976 nam het Nationaal Baggermuseum haar entree in het voormalige
woonhuis en kantoor van de familie
Volker, Molendijk 204 in Sliedrecht.
Reden genoeg om veertig jaar later in
2016, hier uitgebreid bij stil te staan.
Naast verschillende jubileumactiviteiten is
dit jaar een jubileumboekje uitgebracht,
waarin de vrijwilligers van het Nationaal
Baggermuseum centraal staan.
Journalist Erik de Bruin heeft de interviews met vrijwilligers verzorgd. Op
16 september, tijdens een uitgebreide
vrijwilligersreünie, is een eerste exemplaar
van dit boekje overhandigd aan schrijfster
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Tentoonstellingen
In 2016 zijn er in totaal vier wisselexposities te zien geweest in het Nationaal
Baggermuseum en de laatste over de
Afsluitdijk zal nog staan tot medio 2017.
Tot en met 14 maart was de zeer actuele
tentoonstelling “Offshore Wind, uitdaging
op zee” te bezichtigen. Deze tentoonstelling is in nauwe samenwerking met
bedrijven uit de sector gemaakt, wat
resulteerde in spectaculaire beelden en
een duidelijke uitleg van het werk op zee.
Daarna is er een dubbeltentoonstelling
geweest met het thema “Strijd tegen het
water” ter gelegenheid van ons jubileum.
Eerst waren de leerlingen van de
Sliedrechtse basisscholen aan zet. Met
104 kijkdozen hebben zij allen laten zien
wat het betekent om in een laag deel
van Nederland te wonen.
Daarna hebben we zelf een tentoonstelling ingericht met hetzelfde thema. Dit
in samenwerking met museum Nieuwland
in Lelystad.
Henk Ovink, Nederlands eerste watergezant heeft deze tentoonstelling
geopend en gaf ons complimenten voor
de “awareness” die wij met beide
tentoonstellingen in gang hebben gezet.
Eind december tenslotte is de wisselexpositie “Werken aan de Afsluitdijk, toen
en nu” geopend. In samenwerking met
Rijkswaterstaat is een prachtige tentoonstelling ingericht over het verleden, heden
en de toekomst van de Afsluitdijk. Daar
hebben Sliedrechters natuurlijk iets mee.
Niet alleen de baggeraars, maar ook de
steenzetters. De Sliedrechtse steenzetters
en hun werkzaamheden worden uitgebreid getoond. Om de nieuwe plannen
voor de Afsluitdijk iets meer in elkaars
samenhang te zien, is de Afsluitdijk schaal

1:1000 uitgezaagd uit triplex en op de
wanden gehangen. Zo kan iedereen snel
zien waar welk plan wordt gerealiseerd
en wat de schaal en omvang van de
Afsluitdijk zijn. Pronkstuk van de
tentoonstelling is de fraaie maquette van
de vismigratierivier. Dick Kamsteeg en
Jan Lavooij hebben hier heel wat uurtjes
inzitten en het resultaat is er dan ook
naar. In één oogopslag maakt deze
maquette duidelijk wat het plan inhoudt
en waar allemaal aan gedacht is bij de
planvorming. De VR bril met animatie van
de vismigratierivier werkt daarbij nog eens
extra informatief.
Activiteiten
Naast de diverse wisselexposities heeft
het Nationaal Baggermuseum verschillende activiteiten georganiseerd. Aan het
begin van het jaar was er tijdens de kerstvakantie een uitgebreide kennistest over
windenergie op zee voor jongeren met de
mogelijkheid om zelf een windmolentje
met magneten en spoelen te bouwen.
Tijdens de voorjaarsvakantie zijn uitgebreide workshops gegeven met het
thema “Steken, knopen en splitsen”.
Deze workshop was voor jong en oud en
werd goed bezocht.
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het eiland Chek Lap Kok voor het
vliegveld van Hong Kong door Bas de
Goeij.
Stuk voor stuk zeer interessante verhalen
die goed weergeven wat het werk van een
baggeraar inhoudt.
De tentoonstelling “Strijd tegen het water”
werd 5 november afgerond met een workshop Mammoeten. Walter Langendoen,
altijd op zoek naar mammoetvondsten
op de tweede Maasvlakte, vertelde hoe
je vondsten kan herkennen en na afloop
mochten bezoekers hun eigen gevonden
objecten laten zien, om te horen wat het
voorstelde. Met ruim 35 bezoekers was
dit zeker een succes.
We hebben 2016 afgesloten met een
Kerstactiviteit rond de tentoonstelling van
de Afsluitdijk. Onze jongste bezoekers
konden hun kennis testen over de
Afsluitdijk en mochten vervolgens als
aandenken een herdenkingspenning
maken.

In de meivakantie stond de BaggerPraktijkTuin centraal. Twee weken lang
was de BPT open en in totaal hebben
ruim 150 bezoekers de tuin bezocht.
Dit succes heeft zich nog eens herhaald
in de één na laatste week van de zomervakantie.
De maand oktober stond in het teken van
de “Maand van de Geschiedenis”. Dit
jaar stond het thema “Grenzen” centraal.
Gedurende vijf zaterdagen hebben vrijwilligers een uitgebreide lezing gegeven
over een project waaraan zij in het verleden hebben gewerkt of een nauwe
relatie mee hebben. Aansluitend werd
een film vertoond.
Projecten die in het zonlicht werden gezet
zijn onderhoudswerken in Zuid Afrika
door Arie Batenburg, aanleg Palmeilanden door Ron van der Vlies, aanleg
Panamakanaal door Gerrit Boer, offshore
baggerwerkzaamheden in de Beaufortzee
door Leo Barendregt en de aanleg van
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Educatie
Een groot project voor de educatiegroep
dit jaar was de organisatie van de kijkdozententoonstelling met het thema
“Strijd tegen het water” waaraan veel
leerlingen van Sliedrechtse basisscholen
meededen.
Daarnaast is de laatste hand gelegd aan
de lesbrieven voor de basisschoolgroepen 5 en 6, groepen 7 en 8 en de
VMBO lessen.
Om de BaggerPraktijkTuin onder scholen
meer te promoten zijn twee open
middagen gehouden voor leerkrachten.
Alle basisscholen uit de regio zijn hier
voor uitgenodigd. Deze middagen zijn
echter te weinig bezocht. Daarom wordt
komend jaar een plan uitgewerkt om meer
basisschoolleerlingen naar het museum te
krijgen. Opzet is om 3 jaar lang per school
één klas gratis naar het museum te laten

komen, zodat dit als het goed is na 3 jaar
een automatisme moet zijn. Iedere basisschoolleerling moet toch weten wat het
cultuurhistorische verhaal van zijn regio is.
BaggerPraktijkTuin
In 2016 is voor het eerst de BaggerPraktijkTuin een heel seizoen in bedrijf
geweest, van 1 april tot en met 5 november. Naast schoolbezoeken op afspraak
was de BaggerPraktijkTuin elke zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur open.
Karel Wijna heeft als vaste begeleider
van de BaggerPraktijkTuin veel ervaring
opgedaan. In totaal hebben circa 660
bezoekers tijdens deze zaterdagen en in
de extra openstellingen gedurende de
schoolvakanties de BaggerPraktijkTuin
bezocht. Dat is bijna 15% van het totaal
aantal bezoekers.
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technische dienst, alsmede voor de
vrijwilligers van de IT afdeling. Een groot
aantal kabels en leidingen moest opnieuw getrokken worden en ook een
sponsorscherm is aan de entree ruimte
toegevoegd. Van onze hoofdsponsoren
hebben wij diverse foto’s en logo’s mogen
ontvangen voor een aantrekkelijk
introductiefilmpje.

Deelname externe activiteiten
Het baggermuseum was onder andere
vertegenwoordigd op de “Late Summer
Fair” en het “Kom erbij festival” in
Sliedrecht.
Ook stonden we dit jaar op de “Wereldhavendagen” in Rotterdam bij het Waterschap Hollandse Delta en Waterschap en
het Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard met de twee
watertafels. Dit trekt telkens de aandacht
van bezoekers die vaak tot hun verbazing
ontdekken dat de Zuidplaspolder nabij
Rotterdam de laagst gelegen polder is in
Nederland.

Een tweede groot project van de
technische dienst is de renovatie van de
voorgevel en het dak van het Koetshuis.
Medio september zijn de rabatdelen van
de voorgevel vervangen, is het rieten dak
verzorgd door een erkende rietdekker en
heeft het Koetshuis weer een nieuwe laag
verf gekregen.

Stoombaggermolen Friesland
De Friesland is ook dit jaar weer bij
meerdere manifestaties aanwezig
geweest, zoals bij de Botterdagen in
Vlaardingen, Sleepbootdagen in
Maassluis, Dordt in Stoom en de Wereldhavendagen in Rotterdam.
Per dag worden zo rond de 1500 bezoekers op de stoombaggermolen
rondgeleid. De machinekamer met de
stoommachine in werking en het
schurende lawaai van de rondgaande
baggeremmerleiding blijft een attractie
voor het publiek.

De IT afdeling heeft dit jaar een VR-bril
aangeschaft en geïnstalleerd om daarmee
films te kunnen afspelen die de wisselexposities kunnen ondersteunen.
De website www.baggermuseum.nl heeft
dit jaar een nieuwe uitstraling gekregen.
Dank hiervoor aan de heer John Kieffer,
die al geruime tijd de invulling van de
website verricht.
Modelbouw
Ook dit jaar hebben de modelbouwers
van het Baggermuseum niet stil gezeten.
Zoals al eerder aangegeven is er voor de
expositie van de Afsluitdijk een grote
maquette gemaakt van de “Vismigratierivier”.
Een ander groot project is de restauratie
van het werkende model van een snijkopzuiger, de Mark II en het waterbassin
in het koetshuis. Gerrit Boer en Ron van
de Vlies hebben het model inclusief de

Huisvesting en IT
In februari 2016 is de totale ontvangstruimte van het Nationaal Baggermuseum
vernieuwd. Naast een opfrisbeurt voor de
wanden en de vloer zijn een nieuwe balie
voor de hoofdsuppoosten en een nieuwe
winkelkast geplaatst. Alles met oog voor
de bestaande uitstraling van het rijksmonument. Dit betekende zowel een
grote klus voor de vrijwilligers van de
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Collectiebeheer
Eind 2015 heeft het Baggermuseum
afscheid genomen van Joke Renting, die
ruim 18 jaar het collectiebeheer op haar
schouders heeft genomen.
Dit betekende dat in 2016 de werkzaamheden opnieuw verdeeld moesten
worden. Daar zijn we zeker goed uitgekomen. Met een flinke groep wordt
nu gewerkt aan de fotoregistratie, de
objectregistratie, de boekenregistratie en
de filmregistratie. Ook is Ton de Jager
begonnen met het fotograferen van de
geregistreerde objecten, zoals modellen,
schilderijen, penningen en dergelijke,
zodat in het registratieprogramma Adlib
uiteindelijk aan elk geregistreerd object
een afbeelding is gekoppeld.
Inmiddels beschikt het Nationaal Baggermuseum al over circa 22.000 geregistreerde objecten, foto’s en boeken. Een
collectie om echt trots op te zijn.

mechanische onderdelen zoals het op
en neer gaan van de cutterladder en de
beweging van de lieren opgeknapt en
verbeterd. De technische dienst heeft
het bassin gerenoveerd. Nu rest eigenlijk
nog een definitieve aanpassing van het
elektronische gedeelte van de Mark II,
zodat de betrouwbaarheid van een
werkend model voor onze bezoekers
weer een groot aantal jaren gegarandeerd
kan worden.
Tenslotte hebben we met hulp van buiten,
Van Leeuwen Bouwbegeleiding uit
Alblasserdam, de beschikking gekregen
over een replica van een zogenoemde
Noord Oostpolder Schaftkeet. Deze
schaftkeet was onderdeel van de
tentoonstelling “Strijd tegen het water”
en is na de tentoonstelling geconserveerd
en in de tuin geplaatst.
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Nieuwe objecten
Ook in 2016 heeft het Nationaal
Baggermuseum diverse objecten aan
haar collectie mogen toevoegen, die
verkregen zijn via schenkingen. Een
overzicht:

Schenking woningcorporatie Tablis
Wonen, Sliedrecht: Makkumse tegeltjes
voor verkoop
Schenking dhr. I. Mes: gereedschap,
dia’s, graafmachine, boeken, Beaver
calculator, bouwplaat en scheepspapieren

Schenking de heer Strohmeijer: misthoorn Geopotes VII

Schenking dhr. A. Huisman: foto’s
Afsluitdijk, 2 manometers en getuigschrift

Schenking ir. P.C. Mazure: collectie
boeken

Schenking Rob Schoester: stropdas
Zanen Verstoep, Boskalisvlag en
2 boeken

Schenking Fam. Visscher: biezenkoffer
en ansichtkaart

Schenking C.J. van der Sluijs: lantaarn
(toplicht – oud havenlicht Rozenburg)

Schenking Willem van Hattem: boeken,
foto’s en handdoek
Schenking Bram van der Zwaan: 6 ingelijste foto’s en een aquarel

Schenking STC-EduPort Rotterdam:
boek Baggerproces, boek Baggerwerktuigen

Schenking Luuk Lanting: 4 dozen met
bulletin Dredgers 1948-1964

Schenking Jaap Dekker: grote foto Suez
kanaal en boek

Schenking Kees d’Angremond: 4 DVD’s
met gedigitaliseerde dia’s

Schenking Paradox Edam: boek Suez
kanaal

Schenking mevrouw J. Vuijk: schilderij
van de Batavus bij Vlaardingen

Het Nationaal Baggermuseum is deze
schenkers zeer erkentelijk. Met deze
objecten kan het museum verder werken
aan het inzichtelijk maken van de
cultuurhistorie van de waterbouw en in
het bijzonder van het baggeren.

Schenking dhr. Boele: 2 dozen met
boeken en folders van Boele
Schenking Jeff Tsyvyan: archiefmateriaal
Kraaijeveld Zwijndrecht

Extra aandacht is op z’n plaats voor de
foto en de boeken van het grote project,
verbreding van het Suezkanaal, een
recente grote opdracht voor Nederlandse
en Belgische aannemers en NMDC uit
Abu Dhabi. Van dit project is in opdracht
van de aannemers een fotoboek gemaakt

Schenking Van den Dool Sliedrecht:
diverse boeken voor verkoop
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verstrekt aan particulieren en bedrijven.
In een aantal gevallen was geen relevante
foto voorradig of was de inhoud van de
vraag te summier om hierop antwoord
te geven.
Vermeldenswaard is de bijdrage die het
Baggermuseum heeft geleverd aan een
lesboek van STC Rotterdam en het verzoek van de engelse televisieproducent
Twofour om cultuur-historische informatie
over baggerinnovaties te geven.

door het bedrijf Paradox uit Edam. Als
dank voor de opdracht is door fotograaf
L. Kramer een foto op groot formaat
afgedrukt en geschonken aan projectleider J. Dekker. Deze heeft op zijn beurt
de foto geschonken aan het Baggermuseum en nu hangt de foto van dit
fraaie project achter de entreebalie van
het Baggermuseum.
Museum als informatiecentrum
Ook dit jaar hebben wij de vragen gericht
aan het Nationaal Baggermuseum
geregistreerd en aangegeven of de
vragen wel of niet naar tevredenheid
konden worden beantwoord.
Dit jaar zijn circa 35 vragen per email of
telefoon gesteld aan het Baggermuseum
en zijn 2 verzoeken gedaan tot bruikleen.
Vrijwilligers van collectiebeheer hebben
reproducties van foto’s en informatie

Het Nationaal Baggermuseum heeft twee
modellen in bruikleen gegeven aan het
Twents museum ten behoeve van de
tentoonstelling “80 jaar Twentekanalen”
in Hengelo. Ook zijn zeven objecten in
bruikleen gegeven aan Fort 1881 in
Hoek van Holland voor de tentoonstelling
“150 jaar Nieuwe Waterweg”. Deze
komen in mei 2017 weer terug.
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Organisatie
Aan het Nationaal Baggermuseum waren
in 2016 ongeveer 65 vrijwilligers verbonden, inclusief het bestuur. De
organisatie kent verschillende groepen:
hoofdsuppoosten, rondleiders, technische
dienst, facilitaire dienst, modelbouwers,
educatie, collectiebeheer, IT-groep en
administratie. De conservator/beheerder
en de conciërge zijn in totaal voor 1 FTE
in dienst van het Nationaal Baggermuseum.

Nieuwe vrijwilligers die we in 2016
mochten begroeten zijn mevrouw
M. Bikker (hoofdsuppoost), mevrouw
dr. J.E. Korteweg (lid Algemeen Bestuur),
de heer J.B.E.M. Athmer (voorzitter) en de
heer L. Barendregt (rondleider).
Eind juni overleed Gerard Dubbeldam.
Oud uitvoerder van de Hollandsche
Aanneming Maatschappij. Hij functioneerde als rondleider in het museum.
Helaas kon slechts een beperkte periode
van zijn kennis gebruik gemaakt worden.
Niet lang na zijn aantreden werd hij
getroffen door een agressieve spierziekte.

Personalia
Bij de eindejaarsbijeenkomst in december
2016 is dit jaar afscheid genomen van
mevrouw H. Rijnhout, de heer A. Kok en
de heer D. de Haan.
Mevrouw Rijnhout is meer dan 25 jaar
als vrijwilliger verbonden geweest aan
het Nationaal Baggermuseum. Zij is op
diverse onderdelen actief geweest, onder
meer als hoofdsuppoost, als inrichter
tentoonstellingen en als educatiemedewerkster. Ook heeft zij zich buitengewoon
ingespannen om de BaggerPraktijkTuin
te realiseren. Wij zijn haar zeer erkentelijk
voor haar werkzaamheden.
De heer De Haan heeft als penningmeester gedurende 9 jaar veel werk
verzet om de financiële administratie op
orde te houden en de heer Kok is 9 jaar
als AB-lid aan het museum verbonden en
heeft onder andere contact gelegd met
nieuwe sponsoren.
Ook is dit jaar afscheid genomen van
de heer I. Mes (filmafdeling), mevrouw
P. Kruithof (educatie), mevrouw J. Bax
(educatie), mevrouw M. Magermans en de
heer C. Matser. Wij hebben hen bedankt
voor hun bijdragen.

Eind december overleed Cees van de
Graaf Sr., directeur van Baggerbedrijf
De Boer en Dutch Dredging. Een persoonlijkheid die een grote betrokkenheid
toonde voor de gang van zaken van het
Nationaal Baggermuseum.
Nationaal en regionaal overleg
Voor het functioneren van het Nationaal
Baggermuseum in brede maatschappelijke context is het van belang om ook
deel te nemen aan diverse netwerken.
Afgelopen verslagjaar heeft de
conservator/beheerder deelgenomen aan
de activiteiten van de Maritieme Koepel,
waarin diverse nautische musea zijn
vertegenwoordigd. Tezamen met onderzoeksinstituten op het gebied van
nautische geschiedenis is het project
Maritiem Portal opgezet. Via de website
www.maritiemportal.nl zijn diverse databestanden te vinden die historisch
onderzoek vergemakkelijken. De
conservator/beheerder heeft dit jaar
zitting genomen in de stuurgroep Good
Governance van dit project.
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Tenslotte neemt het Nationaal Baggermuseum ook deel aan de overleggen van
regionale musea in de regio
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Op regionaal gebied volgt het Nationaal
Baggermuseum de bijeenkomsten van de
“Erfgoedtafel Waterdriehoek”, geïnitieerd
door de provincie Zuid Holland.
Doel van dit netwerk is het verbeteren van
de toegankelijkheid van cultuurhistorisch
erfgoed in de regio rondom Dordrecht.
Bezoekersaantallen

Regulier

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6077

7491

5791

5566

6770

6474

6980

5923

6261

5465

Baggerfestival

		
3450							
322

Fiets4daagse

		710		1135		532				 38

Rabo

					
607

Totaal

6077 11651

5791

6701

7377

7006

6980

5923

6583

5503

Tenslotte
‘Een museum is een permanente instelling
ten dienste van de gemeenschap en haar
ontwikkeling, 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’.

Te verwachten tentoonstellingen
Voor 2017 wordt gewerkt aan een grote
nieuwe wisselexpositie met als onderwerp
“Building with Nature”. In samenwerking
met Stichting Ecoshape wordt dit onderwerp uitgediept en worden met name
interessante projecten getoond die onder
deze noemer vallen.
Definitie van een museum door de
ICOM
Het Nationaal Baggermuseum volgt de
“Code of Ethics” van het International
Council of Museums (ICOM), zoals die is
vertaald in de “Gedragslijn voor Museale
Ethiek”, die op 9 januari 1992 namens het
toenmalige bestuur van het museum werd
ondertekend door de heer ir. W. Bos.
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Voor de tentoonstelling “Strijd tegen het water” hebben wij gebruik mogen maken van het model van de
Hofwegense molen in Bleskensgraaf.
Dit model is eigendom van de familie Maurice uit Groot-Ammers en staat doorgaans in de expositieruimte
van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk.
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Donateurs
Angremond, K. d’, Amstelveen
Baardewijk, A.P.H. van, Capelle
a/d IJssel
Bakker, J., Papendrecht
Beijer, W.J.G. de., Rotterdam
Bemmel, H.J.G. van, Vianen
Bennekom, R. van, Haarlem
Berg, J.M. v.d., Papendrecht
Besten, M. den, Groot Ammers
Boele, S., Krimpen a/d IJssel
Boer, P., Oosterhout
Bons, P.C., Sliedrecht
Bont-Röel, Mevr. C.H.M. de,
Mijdrecht
Bos, R.F., Dordrecht
Bosch, J.W.G. Bosch, Den Haag
Bot, Mevr. C., Capelle a/d IJssel
Breeuwsma, L.J., Nijland
Brevet, A., Nieuw-Lekkerland
Broersma, J.J.F., Amstelveen
Bruin, G.C. de, HardinxveldGiessendam
Busser, J., Tiel
Buzina, D.C., Bleskensgraaf
Collot d’Escury, K.M. baron de,
Spanje
Deelen, C.H., Streefkerk
Diepen, H. van, Voorburg
Dijkshoorn-Knape, Mevr. C.,
Sliedrecht
Dikken, W.L. den, Engeland
Dikkerboom, J., Dwingeloo
Dikkerboom, Y., Oranjewoud
Dongen, M. van, Papendrecht
Dongen, D. van, NieuwBeijerland
Drimmelen, A.J. van, Drimmelen
Drooger, W., Hendrik Ido
Ambacht
Duren-de Neef, Mevr. E. van,
Oegstgeest
Eijkelenboom-Schram, Mevr. J.,
Sliedrecht
Eijl-van der Vlies, Mevr. E. van,
Sliedrecht

Elenbaas, T., Schoonhoven
Faasse, R.A., Lemmer
Fenijn, C.N.C., Hoornaar
Flinkerbusch, R.W., Den Haag
Frijlink, K., Assen
Geer, J.P. van der, Rotterdam
Geervliet, H.R.J., Dordrecht
Gent-Klop, Mevr. L.,
Papendrecht
Gerritsma, P., Streefkerk
Giessen, M. van der, Rotterdam
Gilst, M. van, Bergen op Zoom
Ginkel, N. van, Lisse
Graaf, L. van der, Krimpen a/d
IJssel
Groot Speciama, Th. de, Hasselt
Gruis, N.C., Gorinchem
Grundlehner, G.J., Dordrecht
Haan, M. de, Zuidlaren
Haan, D. de, Wijngaarden
Haarbrink, M., Eemnes
Haaren, E.H.A.W. van,
Rotterdam
Hage, M.L.J, Benthuizen
Hanssen-van der Velden, Mevr.
M.C.P., Papendrecht
Hartlief, R., Nieuwegein
Herik, A. v.d., Papendrecht
Herwijnen, J. van, Raamsdonksveer
Hoek, S.E., Rhoon
Hoekstra, A.J., Oostvoorne
Hommes-Volker, Mevr. M.,
Zevenhuizen
Hooff, C.M.W. van, Sliedrecht
Hovestadt, E., Werkendam
Hunnik, I. van, Amersfoort
Jager, A. de, Sliedrecht
Jong, A. de, Voorhout
Jong, Mevr. W.G. de,
Papendrecht
Jong, H. de, Sliedrecht
Jonkman, N.F. Jonkman, Gouda
Joustra, A.J., Papendrecht
Kasteel, W. van, Amstelveen
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Keijzer-Kramer, Mevr. G. de,
Werkendam
Kips, A.E., Delft
Kluiver, A.J. de, Sliedrecht
Koch, O.U., Langerak
Kok, A., Renesse
Koning, S.J.M. de, Gorinchem
Kooij, W., Streefkerk
Korevaar, C., Sliedrecht
Kornet, J.M., BunschotenSpakenburg
Kornet, A., BunschotenSpakenburg
Kouwenhoven, D., Papendrecht
Kraaijeveld van Hemert, J.,
Rotterdam
Kramers, C.H.M. Kramers,
Maarssen
Krijgsman, J., Papendrecht
Kroon, C.P., Sliedrecht
Kros, D., Sliedrecht
Kuil, D. van der, Bennekom
Leeuwen, H. van, Papendrecht
Leeuwen, H.D. van, Westerbork
Leeuwen, M. van, Gouderak
Leeuwenstein-v.d. Dool, Mevr.
M., Hank
Lijmbach, F.A.M., Wijk & Aalburg
Lok-Vuijk, Mevr. J.H.P.,
Moordrecht
Loo, W. van de, Hillegom
Ludwig, J.W., Heemstede
Malschaert-Reijs, Mevr. J.M.,
Dordrecht
Martini, L., Beesd
Meijers, J.Th., Den Haag
Meulen-Rijpkema, Mevr. K. v.d.,
Leeuwarden
Middelkoop, T. van, Gorinchem
Moens, M.R., Dordrecht
Nes, K.G. van, Schoonhoven
Nierop, K. van, Doornwerth
Oord, J.G. van, Odijk
Oord, M.G. van, Nieuwendijk
Oord, A.A. van, Utrecht
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Oord-Husen, Mevr. R.E. van,
Ruurlo
Oord-van Putten, Mevr. J.G. van,
Doorn
Oosterom, W. van, Sliedrecht
Penners, A.M.R., Delft
Peters, G.J., Sliedrecht
Pilkes, D., Papendrecht
Pol, A.H.J van der, Boxtel
Poppe, J., Veenendaal
Procé, K.H., DriebergenRijsenburg
Raalte, G.H. van, Dordrecht
Rees, W. van, Sliedrecht
Ridder, J., Krimpen a/d IJssel
Riel, P. van, Marken
Rijke, R.J., Breda
Ringers, Mevr. C.M, Meppel
Rogier, J.M., Sint Michielsgestel
Rover, D. de, Sliedrecht
Rovers, J.H.M., Driehuis
Rozendaal, R.H., Kampen
Ruiter, H.J.W. de, Dordrecht
Sanders, H.P.M., Gameren
Schaart, J., Zetten
Schagen-Bos, Mevr. J.W. van,
Hendrik Ido Ambacht
Smit, J.D., Kinderdijk
Steijn, B., Burgh-Haamstede
Strohmeijer, J.W.P., Dordrecht
Struijk, A., Giessenburg
Twigt, M.J., Leusden
Vellekoop, L., Capelle a/d IJssel
Verhoeven, F.A., Dordrecht
Verkaik, C.J., Klundert
Verkerk,G., Boskoop
Verkerk-Kalis, Mevr. C.L., Rhoon
Vermeulen, Mevr. M., Dordrecht
Viergever, J.M.P., Amersfoort
Visser, W.M., Vlissingen
Visser, P.J., Oud-Alblas
Visser, C., Papendrecht
Vliet, H.M.A. van Vliet, Lemmer
Vlietstra, S., Moordrecht
Vlijmen, J.S.M. van, Nijmegen
Vlot, D., Kerk-Avezaath
Volker, A.M., Westbroek
Volker, Mevr. T.J., Rome

Vorm, H.P. van der, Rhoon
Vossen, W.A.H.M., Schiedam
Waard, F.C.P. de, Heiloo
Wassenaar, L.T., Prinsenbeek
Weijnman, K., Aalten
Wiel-Korevaar, Mevr. J. aan de,
Sliedrecht
Woerden, A. van, Genderen
Woerkom, A.I. van, Sliedrecht
Zuiderwijk, C.A., Heerhugowaard
Zutphen, A.V. van, Zwijndrecht
Zwaan, A.A. van der, Sliedrecht
Zwieteren-Volker, Mevr. M.F. van,
Bilthoven
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Sponsoren
Joh. Boele BV., Krimpen a/d Lek
Baggerbedrijf De Boer,
Sliedrecht
Scheepswerf L.J. Boer,
Sliedrecht
Boogaard, Sliedrecht
Boskalis Westminster,
Papendrecht
Damen Dredging Equipment,
Nijkerk
Scheepswerf Damen, Gorinchem
Stichting Deltares, Delft
Fondsenbeheer Waterbouw,
Rijswijk
Van de Grijp, Papendrecht
De Heus Staal, Papendrecht
Hoek & Blok, Belastingadvieskantoor, Sliedrecht
I.P.S. Powerful People, Capelle
a/d IJssel
ICS, Wijk en Aalburg
Royal IHC, Kinderdijk
IRO, Rotterdam
J. de Jager, Sliedrecht
JB Hydraulics, Sliedrecht
De Jong Pijpleidingen, Sliedrecht
Van der Kamp Bagger Aann.
Mij., Zwolle
Foto van der Kloet, Sliedrecht
C. Kraaijeveld, Sliedrecht
Krohne Altometer Prod.Bedr.,
Dordrecht
Lasco Staalbouw, Sliedrecht
Lock Transport, HardinxveldGiessendam
T. Muller Rederij, Dordrecht
Netten Elektro, Sliedrecht
Niebeek Milieumanagement,
Leusden
Van Oord Dredging & Marine
Contracting, Rotterdam
Prins Aanneming, Giessenburg
RaboBank Merwestroom,
Utrecht
Redwise Maritime Services,

Bunschoten-Spakenburg
Van Santen Beheer en Beleggingsmaatschappij, Sliedrecht
Schottel Nederland, Zoetermeer
G.L.M. v.d. Schrieck Ingenieursbureau, Aerdenhout
Snijder Equipment, Hoorn
Stemat BV, Rotterdam
Fa. G. Sterrenburg, Werkendam
Stoop Baggerwerken, Waarland
Svasek Hydraulics Ingenieursbureau, Rotterdam
Vereniging van Waterbouwers/
Stichting Centraal Baggerbedrijf,
Den Haag
Vink b.v. Sliedrecht
Vliet Aannemingsbedrijf van,
Sliedrecht
Vos & Zn. Machinefabriek,
Sliedrecht
Waterschap Hunze & Aa’s,
Veendam
Wegusta Holland, Alblasserdam
Wesco IJm. App. Bouw,
IJmuiden BV
De Winter Schildersbedrijf,
Sliedrecht
Witteveen en Bos Raadg Ing.,
Deventer
J.J. van Woerkom, Dordrecht
Van Woerkom, Nobels en Ten
Veen Expertise Bureau,
Sliedrecht
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Financieel jaaroverzicht 2016
Rekening van baten en lasten
Baten

2016
e

Sponsors
St. Vrienden van het Nationaal Baggermuseum
Donateurs en giften
Subsidie gemeente Sliedrecht
Entreegelden
Marge op kantineverkopen e.d.

2015
e

56.925		57.275
50.000		
50.000
13.849		
16.857
11.925		
11.925
24.725		23.903
9.140		
12.658

		
166.564		172.618
Lasten

Personeelskosten
74.180		58.542
Energie, water, schoonhouden e.d.
17.320		
15.980
Onderhoud gebouwen, inrichting en tuin
25.914		
50.327
Aanschaf en onderhoud inventaris
14.234		
14.230
Kantoorkosten incl. jaarverslag
12.028		
10.528
Belastingen en verzekeringen
3.870		
4.170
Tentoonstellingen
6.438		8.236
Public Relations
7.617		
5.242
Diverse lasten
4.844		
5.235
					
		
166.445		172.220
Voordelig saldo 2016 resp. 2015		
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Toelichting op de rekening van baten en lasten
Personeelskosten
De personeelskosten zijn in 2016 zo’n
25% hoger door het in dienst treden per
1 februari 2016 van een part-time
conciërge.
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 zij onmisbaar.

Sponsors
Het voornemen van het bestuur om
nieuwe sponsors te vinden resp. sponsors
er toe bewegen hun bijdrage te verhogen
is dit jaar niet geslaagd. Het bestuur blijft
er naar streven de bijdragen van de
sponsors op een hoger niveau te krijgen.
Stichting Vrienden van het
Nationaal Baggermuseum
De bijdrage van de Stichting Vrienden in
de exploitatiekosten bleef op het oude
niveau. Een extra bijdrage voor groot
onderhoud was in 2016 niet nodig, daar
de hoger dan vorig jaar verwachte
renovatiekosten van het Koetshuis uit
eigen middelen konden worden
gefinancierd.

Onderhoud gebouwen, inrichting
en tuin
Het onroerend goed, waarin het museum
is gevestigd, is eigendom van de
Stichting Vrienden van het Baggermuseum en wordt aan de Stichting
Nationaal Baggermuseum ter beschikking
gesteld. Daartegenover staat, dat het
museum het onderhoud en de huurderslasten voor haar rekening neemt. De
kosten in 2016 waren aanzienlijk lager,
omdat ten laste van het jaar daarvoor
gereserveerd werd voor groot onderhoud
aan Molendijk 208 en het Koetshuis.
Eveneens werd in 2015 een bedrag opzij
gezet voor de renovatie van de receptieruimte.

Donateurs en giften
Het totaal van de bijdragen van de
donateurs en eenmalige giften bleef op
het niveau van 2014. In 2015 ontvingen
wij een incidentele bijdrage van de
Stichting de Kaai voor de vernieuwing
van de computersystemen.
Entreegelden
De groei van het aantal bezoekers is,
tegen de verwachting in, in 2016 gestagneerd. Veel initiatieven zijn opgestart om
het bezoekersaantal te doen toenemen.

Tentoonstellingen
In 2016 is bij de opbouw minder gebruik
gemaakt van externe diensten.

Marge op kantineverkopen e.d.
De verdiensten op kantineverkopen en
artikelen uit de museumwinkel zijn ten
opzichte van 2015 achtergebleven.

Public Relations
De viering van 40 jaar Baggermuseum in
de huidige locatie veroorzaakte
incidentele stijging van de public relations
kosten.
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Colofon

Nationaal Baggermuseum
Geopend 23 juni 1973

Gebouwen: Molendijk 204-208
Museum:
Molendijk 204
Secretariaat: Molendijk 208,
Tevens correspondentieadres
3361 ER Sliedrecht
Telefoon:
0184-414166, museum
0184-425615, secretariaat en bibliotheek
Website:
www.baggermuseum.nl
Email:
info@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 ir. Conny A.A.M.M. Dirkzwager-van Leeuwen MA

Bestuur Stichting Nationaal Baggermuseum:
J.B.E.M. Athmer (voorzitter), ir. A.E. Kips (2e voorzitter),
H. de Jong (penningmeester), R.G. van de Ven (secretaris),
ir. C. Kraaijeveld (plv. secretaris), Dr. J.E. Korteweg,
ir. J.R. Kraaijeveld van Hemert, B. Jacobs,
drs. C.J. van de Graaf jr. en A. Struijk

Bestuur Stichting Vrienden van het
Nationaal Baggermuseum:
ir. H. Postma (voorzitter), ir. A.E. Kips (secretaris),
drs. E. Lokkerbol (penningmeester), H. de Jong,
ir. A.J. de Jong, M. van der Giessen, J.B.E.M. Athmer
en drs. C.J. van de Graaf jr.
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