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Voorwoord van het Bestuur
De tentoonstelling ‘Building with Nature’
werd eind mei opgevolgd door een
expositie van schilderijen van de
kunstenaars Jan Makkes en Jeroen
Hermkens, met als thema baggerwerken
wereldwijd.
In november werd de tentoonstelling
‘Zand in Beweging’ geopend door de
heer Tjeerd Roozendaal, H.I.D.
Rijkswaterstaat.
In deze tentoonstelling is een
laboratorium ingericht waar jongeren een
aantal proeven kunnen uitvoeren. Hiermee
kan worden geleerd dat waterbouwkunde
een omvangrijk aspect is.

Vrijwilligers en personeel van het
Nationaal Baggermuseum hebben zich in
het jaar 2018 wederom ten volle ingezet
voor het beheren van de collectie, het
ontvangen van bezoekers, onderhoud
van het museum en het inrichten van
interessante tentoonstellingen.
Het is een landelijke tendens dat de
kleinere musea te maken hebben met
een terugloop van bezoekersaantallen en
aan dit verschijnsel is dit museum niet
ontkomen. Zo tegen de 4.600 gasten
bezochten in 2018 het baggermuseum.
De daling van de bezoekersaantallen
komt met name door minder groepsbezoek. Er is deel genomen aan
toeristenbeurzen in Nederland en België
maar dit heeft nog niet geleid tot meer
bezoek. De inzet van publiciteit is volop
benut waardoor met name tijdens schoolvakantieperioden drukke dagen konden
worden geboekt. Speciale activiteiten
die georganiseerd worden voor jongeren
trekken de aandacht. Deze activiteiten
zijn gericht op aan waterbouw gelieerde
bezigheden.

Het bestuur heeft een traject ingezet voor
een aantal perspectieven die de toekomst
van het baggermuseum moeten
waarborgen. Het gaat om een drietal
scenario’s waarin de waterbouwsector
van heden en de toekomst een
aansprekende uitstraling moeten krijgen.
Inmiddels is het Beleidsplan 2018-2020
door het bestuur vastgesteld.
Er wordt intensief gewerkt aan de visie
voor de toekomst. Medio 2019 verwacht
het bestuur deze visie te kunnen
afronden.

De BaggerPraktijkTuin werd gedurende
de zomertijd goed bezocht door scholen
uit de regio en van daar buiten.
Het blijkt een attractie te zijn voor
bezoekers van jong tot oud. Men ervaart
de werking van een centrifugaalpomp,
werkt met de aloude baggerbeugel en
leert manoeuvreren met werkboten.

De jaarlijkse financiële ondersteuning van
onze sponsors en donateurs blijven van
eminent belang voor het voortbestaan van
dit unieke waterbouwkundig museum.
Veel dank hiervoor.
NATIONAAL BAGGERMUSEUM
Het bestuur
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Zandwinning in Nederland
De tentoonstelling ‘Zand in Beweging’
werd geopend door de heer Tjeerd
Roozendaal, hoofdingenieur-directeur
Programma’s Projecten en Onderhoud
van Rijkswaterstaat.
Voorafgaand aan de opening werd door
de heer Kees van der Veeken, directeur
Consortium Grensmaas een explicatie
gegeven over de praktijk van de huidige
wijze van zandwinning.
In de expositieruimte is een scala aan
werktuigen te bezichtigen. Van de
vroegere zelflosser tot de moderne manier
van zandwinning in Nederlandse rivieren
en op zee. Het ‘zandlab’ valt in de smaak
bij jongeren, die hier zelfstandig
ontdekken wat de verschillen in soorten
zand betekenen.
Deze tentoonstelling werd mede mogelijk
gemaakt door een sponsorbijdrage van
de Stichting Beunschepen.

Tentoonstellingen
De tentoonstelling ‘Building with Nature’
creëerde een fraai beeld van de aanleg
van de Marker Wadden, een plan dat
werd ontworpen en uitgevoerd door
Boskalis. Er werd een TV opname van
gemaakt voor het programma ‘Buitendienst’, bedoeld voor jeugdigen.
Schilderijen expositie ‘Volle kracht
Vooruit’
De kunstenaars Jan Makkes en Jeroen
Hermkens hebben zich laten inspireren
door meerdere grootschalige waterbouwkundige werken in het Midden Oosten,
waarvan zij op locatie schetsen hebben
gemaakt. Nederland is beroemd om de
kennis en kunde van deze grootse werken
en dat was te zien in de expressie die
de kunstenaars op het doek tot uiting
brachten.
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Activiteiten tijdens schoolvakanties
In het voorjaar konden de museumbezoekers les krijgen in knopen en
splitsen. Vakwerk waar steeds weer uit
blijkt dat het een hele kunst is het op de
juiste wijze zelf te doen.
De voorlaatste week van de zomervakantie werd voor de zoveelste keer
een ‘baggerweek’ georganiseerd. De
BaggerPraktijkTuin is hiervoor het meest
geschikte terrein. Jong en oud kon met
gunstig zomerweer de zestien stations
van de BaggerPraktijkTuin uittesten.

Veel belangstelling trok de activiteit
‘Bouw een baggermolen in een fles’.
Het Nationaal Baggermuseum stelde een
van hout gemaakt bouwpakket samen
waarmee een baggermolen in elkaar
kon worden gezet. De baggermolen kon
naar eigen inzicht geschilderd worden en
vervolgens met deskundige hulp in een
fles worden geplaatst op een ondergrond
van ‘water’.
Het enthousiasme voor deze bezigheid
was zo groot dat tot in de nachtelijke
uren bouwpakketten moesten worden
bijgemaakt.

In de herfstvakantieweek werd een korte
tentoonstelling gehouden over het
bouwen van schepen in flessen. Een
kunst die door geoefende modelbouwers
werd getoond.

Lezingen
In mei 2018 werd het boek ‘Versailles
aan de Schelde’ uitgebracht. De auteur,
mevrouw Anna van Suchtelen, hield een
goed bezochte lezing. De Sliedrechter
Jan Christiaan Van Hattum bracht een
baggerbedrijf tot grote bloei. Op zoek
naar dijkwerkers in het Zeeuwse dorpje
Ellewoutsdijk bouwde hij het huis
“Zorgvliet’, een Versailles in miniatuur.
De schrijver van het boek signeerde de
exemplaren die na de lezing werden
verkocht.
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Filmprogramma’s
Evenals voorgaande jaren werden een
aantal filmprogramma’s gepresenteerd,
zoals een fraaie voorstelling van de
drukke activiteiten in de havens van
Rotterdam van voor de Tweede Wereldoorlog. In deze film werd ook de bouw
van de Maastunnel getoond.

In vele bibliotheken tussen Gorinchem en
Alblasserdam en voor het streekmuseum
in Ridderkerk werden ter promotie van het
Nationaal Baggermuseum lezingen
gehouden met als titel ‘De Wondere
wereld van Waterbouw’. Met vele beelden
wordt het verhaal verteld van de wereld
van baggeraars van vroeger tot nu. De
lezing wordt gepresenteerd door de
vrijwilligers van het Nationaal Baggermuseum, Bas de Goeij en Remco van
de Ven.

De Papendrechtse Film & Video Club
assisteerde het baggermuseum bij het
digitaliseren van een hoeveelheid films
naar het systeem ISO en Excel. Het
voordeel hiervan is dat de films nu zijn
ondergebracht in een computerprogramma waarmee de gewenste, te
vertonen films opgevraagd kunnen
worden.

Museumweek
Tijdens de museumweek, april 2019,
bezochten vele kinderen, begeleid door
hun ouders of grootouders, het museum.
In de tentoonstellingsruimte ‘Zand in
Beweging’ ontdekten de bezoekers hoe
belangrijk zand is voor ons land: ‘zonder
zand geen Nederland’. In het laboratorium
konden proeven worden genomen met
zand zoals het vaststellen van korrelgrootte en de diameters van grind. Met
een microscoop werden de zandkorrels
bestudeerd. Op een blanco landkaart van
Nederland werd gekleurd zand bevestigd.
Dit leidde tot bijzondere samenstellingen
van ons land.
Als beloning voor het inspannend werk
kregen de kinderen een kompas cadeau.

BaggerPraktijkTuin en educatie
De BaggerPraktijkTuin is geopend tijdens
de zomertijd. Ook in het jaar 2018 werd
deze attractie weer bezocht door vele
basisscholen uit Sliedrecht,
Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht,
Dordrecht en Zwijndrecht. Ook
studenten uit het voortgezet- en hoger
onderwijs van buiten de regio bezochten
de BaggerPraktijkTuin in combinatie met
het baggermuseum zelf.
Met name voor de scholieren, maar zeker
ook voor de begeleidende leerkrachten
en ouders, blijkt steeds weer dat een
bezoek aan de BaggerPraktijkTuin voor
jong en oud een feest is om de veelheid
aan attracties zelf uit te proberen.
Manoeuvreren met de ‘Pushycats’,
werken met de baggerbeugel, grondverzet met een kraan, ontdekken dat met
een meerschijfstakel gemakkelijk een
zwaar gewicht opgetrokken kan worden,
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Bedrijven en instellingen die het
Nationaal Baggermuseum financieel
steunen kunnen een scheepsmodel in
bruikleen verkrijgen.
Schenkingen
Van de Stichting ‘De Kaai’ Sliedrecht
werd een geldbedrag ontvangen van
e 1.500,00.
De leden van de Rabobank Merwede
mochten hun stem uitbrengen voor het
waarderen van instellingen gelieerd aan
deze bank. De Rabobank leden in
Sliedrecht plaatsten het Nationaal
Baggermuseum op nummer één, dit was
goed voor een bedrag van e 1.926,00.
Wereldhavendagen Rotterdam
De stoombaggermolen ‘Friesland’ is
begin september 2018 andermaal te
gast geweest tijdens dit druk bezochte
evenement in Rotterdam. Rond de 2000
bezoekers per dag komen aan boord van
deze baggermolen uit 1935 en
bewonderen de werkende stoommachine.

de werking van een emmerleiding van een
baggermolen en het spectaculaire
rainbowen, zijn een aantal van de
ontdekkingsreis in waterbouwkunde.

In de zomerperiode werd vanuit de
thuishaven Sliedrecht met de ‘Friesland’
een tweedaagse reis ondernomen naar
Lelystad. De stoombaggermolen trok veel
bekijks bij de Zuiderzeedagen.

Collectiebeheer
De collectieregistratie van scheepsmodellen, foto’s, tekeningen en boekwerken vindt continue plaats.
Via de website Maritiem Digitaal kan
vanuit de thuispositie inzicht worden
verkregen van de omvangrijke collectie
van het Baggermuseum.

Deelname aan vakantiebeurzen
Door te participeren met het VVV
Zuid-Holland is het Nationaal
Baggermuseum gepresenteerd bij de
Fiets- en Wandelbeurs in Gent en de
Vakantiesalon in Antwerpen.

Uitlenen scheepsmodellen
De omvang van de collectie scheepsmodellen past niet volledig in het
Baggermuseum.

In Boskoop / Hazerswoude dorp werd
deelgenomen aan de beurs ‘Bus Idee’.
Een beurs die wordt bezocht door
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wordt een symposium gehouden over de
bereikte resultaten.

touroperators, verenigingen en
instellingen die op zoek zijn naar iets
nieuws voor een dag uit. Het Nationaal
Baggermuseum toonde een werkend
model van een baggermolen en als
attractie werd vele malen de scheepsbel
van de voormalige ‘Sliedrecht 35’ geluid.

Erfgoedtafel Waterdriehoek
Onder voorzitterschap van de Provincie
Zuid-Holland worden vier bijeenkomsten
per jaar gehouden.
De Waterdriehoek is het gebied Werelderfgoed Molens Kinderdijk, Binnenstad
Dordrecht, de Hollandse Biesbosch en
het maritiem erfgoed en de waterbouwkunde waarvoor het Nationaal Baggermuseum deelneemt. In deze vergaderingen
worden jaarlijks projecten beoordeeld die
de cultuur en het toerisme dienen. Gezamenlijk wordt vastgesteld welk project
of projecten worden gehonoreerd met
een belangrijke bijdrage van de Provincie
Zuid-Holland.

In Gorinchem presenteerde het baggermuseum zich tijdens de ‘Havendagen’ op
een locatie buiten de Waterpoort, naast
de Koninklijke Marine.
Museum als info centrum
Met regelmaat worden scholieren/
studenten in het Baggermuseum
ontvangen die op zoek zijn naar
onderwerpen over waterbouwkunde.
Studenten worden nimmer teleurgesteld.
Zij ontvangen alle gewenste inlichtingen
en een pakket informatie ter ondersteuning van een spreekbeurt of een
werkstuk. Vaak worden enthousiaste
reacties ontvangen.

Erfgoedhuis Zuid-Holland Delft
Voor deze instelling functioneert het Nationaal Baggermuseum als informatiebron
voor de maritieme industrie en waterbouwkunde in de Drechtsteden.

De bibliotheek van het Nationaal Baggermuseum beschikt over een rijke collectie
boekwerken met tekst en uitleg over
vrijwel alle waterbouwkundige werken in
de wereld. Het maken van een afspraak
voor inzage in deze kennisbron wordt
welwillend ontvangen.

VVV Zuid-Holland Zuid
Het Nationaal Baggermuseum is lid van
het VVV Zuid-Holland Zuid, vestiging
Dordrecht.
Deze VVV instelling publiceert de
persberichten van het baggermuseum
en plaatst folders.

Maritiem portal
Het Nationaal Baggermuseum
participeert in de website
www.maritiemportal.nl Dit is een
instelling voor het bevorderen van
historisch maritiem onderzoek. Het
Scheepvaart Museum Amsterdam en
het Maritiem Museum Rotterdam zijn
eveneens partners. Twee maal per jaar

Musea overleg Alblasserwaard &
Vijfheerenlanden
Een aantal keren per jaar komen vertegenwoordigers van de regionale musea
bijeen voor het uitwisselen van informatie
en het afstemmen van activiteiten. Het
baggermuseum neemt hieraan deel,
evenals het VVV Zuid-Holland Zuid.
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Bezoekersaantallen
2014		2015		2016		2017		2018
Regulier

		5923		6261		5465		5015		4658

Baggerfestival

				
322				
1158

Fiets4daagse

						
38		
120

Totaal

		5923		6583		5503		6293		4658

Personalia
In het jaar 2018 zijn mevrouw Teuni van
Eck en de heer Jaap van Andel ons
ontvallen. Beiden hebben gedurende
vele jaren zich toegewijd ingezet voor het
Nationaal Baggermuseum.

die medio 2019 zullen zijn afgerond. Niet
eerder dan op dat moment zal worden
bekendgemaakt welke richting zal worden
opgegaan.
Te verwachten tentoonstellingen
Er staan heel wat ideeën op stapel. De
tentoonstelling ‘Zand in Beweging’
continueert tot medio 2019. Na het
zomerreces wordt een nieuwe expositie
geopend. De assistentie van baggerbedrijven bij het bergen van scheepswrakken biedt mogelijkheden voor een
boeiende tentoonstelling.

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst werd
afscheid genomen van de heer Cor de
Waard. Vanwege het bereiken van een
hoge leeftijd en de toenemende zorg voor
zijn echtgenote heeft Cor zijn functie als
hoofdsuppoost beëindigd na een groot
aantal jaren als vrijwilliger aan het
Nationaal Baggermuseum verbonden te
zijn geweest.

Nationaal Baggermuseum op TV
Begin december 2018 zijn in het
Nationaal Baggermuseum TV opnamen
gemaakt voor het veel bekeken
programma ‘Verborgen Verleden’. De
actrice Olga Zuijderhoek blijkt een deel
van haar familieverleden in Sliedrecht te
hebben.
Zelfs een relatie met bekende namen van
vooraanstaande ondernemers in de
waterbouw zoals Bos en Kalis is
gevonden.
Daarnaast is er een Zuijderhoek geweest
die als aannemer van bouwwerken in
Sliedrecht woonde. De pastorie naast de
Grote Kerk in het centrum van Sliedrecht
werd door Zuijderhoek gebouwd.

Beleidsplan 2018-2020
Het bestuur van het Nationaal Baggermuseum heeft in 2018 het beleidsplan
vastgesteld voor de periode tot het jaar
2021.
Toekomst Nationaal Baggermuseum
Het bestuur werkt aan een toekomstvisie
voor het baggermuseum na het jaar 2020.
De geschiedenis en de ontwikkeling van
de baggerindustrie is meer dan baggeren.
Baggeren is waterbouwkunde, de dienstverlening aan de offshore industrie en het
bouwen van windmolenparken in zee. De
visie zal bestaan uit een drietal scenario’s
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Het TV programma wordt begin maart
2019 uitgezonden waarbij het Nationaal

Baggermuseum geruime tijd in beeld zal
zijn.
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Donateurs
Categorie

Jaarlijkse donatie in

Vriend
e 10,00 - e 25,00
		
		
Begunstiger
e 25,00 - e 100,00
		
		
Beschermer
e 100,00 - e 250,00
		
		
		
Weldoener
Vanaf e 250,00
		
Vriend
C.H.M. de Bont-Roel, Mijdrecht
D. de Rover, Sliedrecht
H.M.A. van Vliet, Lemmer
G. de Keijzer-Kramer, Werkendam
S.J.M. de Koning, Gorinchem
C. Korevaar, Sliedrecht
D. Kros, Sliedrecht
R.H. Rozendaal, Kampen
M. Leeuwenstein-v.d. Dool, Hank
B. Steijn, Burgh-Haamstede
J. Eijkelenboom-Schram,
Sliedrecht
D. van der Kuil, Bennekom
P. van Riel, Marken
J.M. Kornet, BunschotenSpakenburg
K.H. Procé, Driebergen-Rijsenburg
P. de Leeuw van Weenen,
Papendrecht
H.D. van Leeuwen, Westerbork
J.W.P. Strohmeijer, Dordrecht
A. de Jager, Sliedrecht
M. den Besten, Groot-Ammers
A. de Jong, Voorhout
M. van Leeuwen, Gouderak
D. Pilkes, Papendrecht
O.U. Koch, Langerak
K. Weijnman, Aalten
E. Hovestadt, Werkendam
G.J. Grundlehner, Dordrecht
J. Busser, Tiel

Faciliteiten
Gratis toegang, éénmalig, 1 persoon
Vermelding naam in Jaarverslag
Toezending Nieuwsbrief
Als Vriend, plus:
Gratis toegang, éénmalig, 2 personen
Uitnodiging opening exposities voor 2 personen
Als Begunstiger, plus:
Toezending Jaarverslag
Gratis toegang meerdere malen per jaar, 2 personen
Uitnodiging sponsormiddag/-ochtend
Als Beschermer, plus:
2 extra vrijkaarten voor familie/vrienden

Begunstiger
E. van Eijl-van der Vlies,
Papendrecht
S. Vlietstra, Moordrecht
J.E. Korteweg, Papendrecht
J. van der Vorm, Rotterdam
A.H.J. van der Pol, Boxtel
A.M.R. Penners, Delft
A. Kornet, BunschotenSpakenburg
J. Dikkerboom, Dwingeloo
A.J. van Drimmelen, Drimmelen
M.R. Moens, Dordrecht
J. Bakker, Papendrecht
A. Brevet, Nieuw Lekkerland
C.H. Deelen, Streefkerk
C. Dijkshoorn-Knape, Sliedrecht
Y. Dikkerboom, Oranjewoud
M. van Dongen, Papendrecht
N.C. Gruis, Gorinchem
M. de Haan, Zuidlaren
M.C.P. Hanssen-v.d. Velden,
Papendrecht
D. van Dongen, Nieuw-Beijerland
J.S.M. van Vlijmen, Nijmegen
L. Martini, Beesd
H.J. de Kluiver, Apeldoorn
W. van Rees, Sliedrecht
J.M. Rogier, Sint Michielsgestel
H.P.M. Sanders, Gameren
J. Schaart, Zetten
J.D. Smit, Kinderdijk
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C.L. Verkerk-Kalis, Rhoon
C.H. Lobbes, Haaften
C.H.M. Kramers, Maarssen
N. van Ginkel, Lisse
R.F. Bos, Dordrecht
J.J.F. Broersma, Amstelveen
J. Krijgsman, Papendrecht
P.C. Bons, Sliedrecht
A.M. Volker, Westbroek
P. Boer, Oosterhout
L. Vellekoop, Capelle a/d IJssel
C.P. Kroon, Sliedrecht
M.L.J. Hage, Benthuizen
J. van Herwijnen, Raamsdonksveer
D. Kouwenhoven, Papendrecht
W.G. de Jong, Papendrecht
M. Vermeulen, Dordrecht
J.M.P. Viergever, Amersfoort
J. Poppe, Veenendaal
A. van Woerden, Garderen
P.J. Visser, Oud-Alblas
A.A. van der Zwaan, Sliedrecht
J.W. Ludwig, Heemstede
W.J.G. de Beijer, Rotterdam
T. de Groot, Hasselt
K. van der Meulen-Rijpkema,
Leeuwarden
H. van Diepen, Voorburg
I. van Hunnik, Amersfoort
K. van Nierop, Doorwerth
J.M. Collot d’Escury, Spanje
G. de Goede, Papendrecht

NATIONAALBAGGERMUSEUM

W.M. Visser, Vlissingen
A.J. Joustra, Papendrecht
J.W.G. Bosch, Den Haag
W. Kooij, Streefkerk
D.C. Buzina, Bleskensgraaf
M. Hommes-Volker, Zevenhuizen
A.P.H. van Baardewijk, Capelle a/d
IJssel
J.H.M. Rovers, Driehuis
S. Boele, Krimpen a/d IJssel
W.L. den Dikken, Engeland
W.A.H.M. Vossen, Schiedam
L. van der Graaf, Krimpen a/d
IJssel
E.H.A.W. van Haaren, Rotterdam
J.H.P. Lok-Vuijk, Moordrecht
H.J.W. Ruiter, Dordrecht
A.I. van Woerkom, Sliedrecht
A. Kok, Renesse
R.A. Faasse, Lemmer
R.W. Flinkerbusch, Den Haag
C.J. Verkaik, Klundert
T.J. Volker, Italië
H. van Leeuwen, Papendrecht
F.A. Verhoeven, Dordrecht
P. v.d. Hel, Sliedrecht
M.J. Twigt, Leusden
C.M.W. van Hooff, Sliedrecht
F.C.P. de Waard, Heiloo
C.A. Zuiderwijk, Heer Hugowaard
Beschermer
J.G. van Oord-van Putten, Doorn
W.J. Vlasblom, Uitgeest
R. Hartlief, Nieuwegein
G.C. de Bruin, Hardinxveld Giessendam
R.E. van Oord-Husen, Ruurlo
H.P. van der Vorm, Rhoon
K. Frijlink, Assen
F.A.M. Lijmbach, Wijk & Aalburg
H.R.J. Geervliet, Dordrecht
D. Vlot, Kerk-Avezaath
C.N.C. Fenijn, Hoornaar
H. de Jong, Sliedrecht
T. van Middelkoop, Gorinchem

J. Kraaijeveld van Hemert,
Rotterdam
G. Verkerk, Boskoop
K.G. van Nes, Schoonhoven
C.M. Ringers, Meppel
C. Visser, Papendrecht
A. Struijk, Giessenburg
A.A. van Oord, Utrecht
T. Elenbaas, Schoonboven
P. Gerritsma, Streefkerk
R.J. Rijke, Breda
M.G. van Oord, Nieuwendijk
J.P. van der Geer, Rotterdam
M.F. van Zwieteren-Volker,
Bilthoven
H.J.G. van Bemmel, Vianen
A.C. van Zutphen, Zwijndrecht
G.J. Peters, Sliedrecht
A. Schuijtemaker, Berkhout
K. d’Angremond, Amstelveen
D. de Haan, Wijngaarden
E. van Duren-de Neef, Oegstgeest
Weldoener
C. Bot, Capelle a/d IJssel
A.E. Kips, Delft
J.G. van Oord, Odijk
L.J. Breeuwsma, Nijland
G.H. van Raalte, Leusden
J.Th. Meijers, Den Haag
J. Ridder, Krimpen a/d IJssel
N.F. Jonkman, Gouda
F. Brouwer, Warmond
J.W. van Schagen-Bos,
H.I. Ambacht
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Sponsoren
Categorie

Jaarlijkse donatie

Vriend
< e 100,00
		
		
		
Begunstiger
e 100,00 - e 250,00
		
Beschermer
e 250,00 - e 1.000,00
		
		
Weldoener
Vanaf e 1.000,00
		
		
		
Steunpilaar
Vanaf e 10.000,00
Vriend
Vink Diesel BV, Sliedrecht
De Heus Staal Papendrecht BV
(H S P BV), Papendrecht
Firma G. Sterrenburg VOF,
Werkendam
De Jong Pijpleidingen BV,
Sliedrecht
Elektro Netten BV, Sliedrecht
Foto van der Kloet BV, Sliedrecht
J.J. van Woerkom BV , Dordrecht
Joh Boele BV, Krimpen a/d Lek
Stoop Groenvoorziening B.V.,
Waarland
Schildersbedrijf De Winter,
Sliedrecht
Begunstiger
Scheepswerf L.J. Boer BV,
Sliedrecht
Boogaard Sliedrecht BV, Sliedrecht
Van Santen Beheer en Beleggingsmij BV, Sliedrecht
Van Vliet Aannemingsbedrijf BV,
Sliedrecht
Van Woerkom, Nobels en Ten Veen
Exp., Sliedrecht
Vos & Zn.BV Machinefabriek,
Sliedrecht
JB Hydraulics BV, Sliedrecht

Faciliteiten
Gratis toegang, éénmalig, 2 personen
Vermelding naam in Jaarverslag
Toezending Nieuwsbrief
Uitnodiging opening exposities voor 2 personen
Als Vriend, plus:
Toezending Jaarverslag
Als begunstiger, plus:
1 x per jaar gratis gebruik vergaderfaciliteiten museum,
excl. eventuele catering
Als Beschermer, plus:
Vermelding naam en foto bedrijfsactiviteiten op de monitor
bij de balie
Een scheepsmodel in bruikleen, indien gewenst
Als Weldoener

Schottel Nederland BV, Zoetermeer
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
Waterbouw, Rijswijk
Wegusta Holland BV, Alblasserdam
ICS, Wijk en Aalburg
Krohne Altometer Prod.Bedr.,
Dordrecht
Beschermer
Koninklijke Smals bv, Cuyk
Irene Dubbeldam DTP, Almkerk
G.L.M. v.d. Schrieck BV
Ingenieursbureau, Aerdenhout
J. de Jager Sliedrecht BV,
Sliedrecht
Niebeek Milieumanagement,
Leusden
Rederij T.Muller BV, Dordrecht
Snijder Equipment BV, Hoorn
Wesco IJm. App. Bouw BV,
IJmuiden
Lasco Staalbouw BV, Sliedrecht
VandeGrijp BV, Papendrecht
Verheij Integrale Groenzorg,
Sliedrecht
C. Kraaijeveld BV, Sliedrecht
Damen Dredging Equipment,
Nijkerk
Van der Kamp Bagger
Aannemingsmij, Zwolle
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Lock Transport, HardinxveldGiessendam
Nautic Jobs, Sliedrecht
Weldoener
i.P.S. Powerful People, Capelle a/d
IJssel
Prins Aanneming, Giessenburg
Svasek Hydraulics Ingenieursbureau, Rotterdam
Waterschap Hunze & Aa’s,
Veendam
Witteveen+ Bos Raadgevende
Ingenieurs, Deventer
Stichting Deltares, Delft
Baggerbedrijf De Boer BV,
Sliedrecht
Scheepswerf Damen Gorinchem,
Gorinchem
Belastingadviesbureau Hoek &
Blok, Sliedrecht
Steunpilaar
Vereniging van Waterbouwers,
Den Haag
Boskalis bv, Papendrecht
van Oord Dredging & Marine
Consulting BV, Rotterdam
IHC Merwede Holding bv,
Kinderdijk

NATIONAALBAGGERMUSEUM

Financieel jaaroverzicht 2018
Rekening van baten en lasten
Baten

2018
e

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

2017
e

87.512		72.527
50.000		
50.000
12.962		
14.681
12.105		
11.985
21.729		23.120
8.555		
9.380

		
192.863		181.693
Lasten

Personeelskosten
76.681		75.224
Energie, water, schoonhouden e.d.
14.006		
14.609
Onderhoud gebouwen, inrichting en tuin
33.345		
53.557
Aanschaf en onderhoud inventaris
9.597		
9.068
Kantoorkosten incl. jaarverslag
10.377		
10.324
Externe kosten toekomstscenario’s
25.716		
0
Belastingen en verzekeringen
4.542		
4.876
Tentoonstellingen
9.155		2.598
Public Relations
3.139		
3.806
Diverse lasten
6.069		
7.377
					
		
192.627		181.439
Voordelig saldo 2018 resp. 2017		
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236		

254

Jaarverslag 2018

Toelichting op de rekening van baten en lasten
Sponsors
Het voornemen van het bestuur om
nieuwe sponsors te vinden, resp.
sponsors er toe te bewegen hun bijdrage
te verhogen, is ook dit jaar weer deels
geslaagd.
Het bestuur blijft er naar streven de
bijdragen van de sponsors op een hoger
niveau te krijgen en een sponsorcommissie zal het bestuur na de keuze
van het definitieve toekomstscenario
daarmee bijstaan.

Zo loopt er een project, opgestart om
de basisschooljeugd te enthousiasmeren
het museum te bezoeken. Daarnaast is
tijdelijk een parttime medewerkster
publiekstaken aangetrokken, die
gerichte acties gaat uitvoeren om het
aantal bezoekers te doen stijgen.

Stichting Vrienden van het
Nationaal Baggermuseum
De bijdrage van de Stichting Vrienden in
de exploitatiekosten bleef op het oude
niveau. Het was niet nodig een beroep
te doen op de van deze stichting
ontvangen garanties met betrekking tot
de incidentele kosten in 2018 rond het
uitwerken van de toekomstscenario’s.
Deze kosten zijn uit eigen middelen
gefinancierd.

Personeelskosten
De personeelskosten zijn in 2018
nagenoeg op het niveau van die van
2017.
Het aantal vrijwilligers, dat zich inzette
voor het museum, werd in de loop van het
jaar licht minder. Inmiddels is het gelukt
weer enkele enthousiaste mensen aan te
trekken. De vrijwilligers ontvangen geen
salaris, maar slechts een kleine kostenvergoeding. Voor het functioneren van het
museum zijn zij onmisbaar.

Marge op kantineverkopen e.d.
De verdiensten op kantineverstrekkingen
en artikelen uit de museumwinkel lagen
onder die van 2017 door lagere verkopen.

Donateurs en giften
De bijdragen van donateurs en eenmalige
giften daalden beide ten opzichte van
2017. In 2018 ontvingen wij een
incidentele bijdrage vanwege de
Rabobank Clubkas Campagne van
e 1.926.

Onderhoud gebouwen, inrichting
en tuin
Het onroerend goed, waarin het museum
is gevestigd, is eigendom van de
Stichting Vrienden van het Baggermuseum en wordt om niet aan de
Stichting Nationaal Baggermuseum ter
beschikking gesteld.
Daartegenover staat, dat het museum
het onderhoud en de huurderslasten voor
haar rekening neemt.
Na de inhaalslag met betrekking tot het
lopend onderhoud in 2017 bleken deze

Entreegelden
De groei van het aantal bezoekers is,
tegen de verwachting in, ook in 2018
gestagneerd. Veel initiatieven zijn
inmiddels genomen om een kentering
tot stand te brengen.
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Tentoonstellingen
De opbouw van de Hermkens/Makkesschilderijententoonstelling (ruim e 2.000)
en Zand in beweging (ruim e 6.000)
veroorzaakten een aanzienlijke kostenstijging ten opzichte van 2017.

kosten in dit verslagjaar lager. Ook is
wederom in 2018 rekening gehouden met
achterstallig onderhoud als schilderwerk
en lekkende glas in lood ramen van
Molendijk 204.
Externe kosten toekomstscenario’s
Voor de uitwerking van een tweetal
toekomstscenario’s zijn externe kosten
gemaakt. Gezamenlijk met het Maritiem
Museum Rotterdam is een studie naar
mogelijke samenwerkingsvormen
uitgevoerd. Een haalbaarheidsonderzoek naar het onderbrengen van
een Waterbouwmuseum in de
Merconhallen in Alblasserdam zal naar
verwachting begin 2019 worden afgerond.
Voor het 3e scenario in onderzoek - het
continueren van het museum op een
locatie in Sliedrecht - zijn (nog) geen
externe kosten gemaakt.

Diverse lasten
Onder deze post zijn o.a. opgenomen
onze bijdrage aan de exploitatie van
stoombaggermolen de Friesland (e 4.000)
en een additionele afschrijving op de
museumwinkelvoorraad (e 1.483).
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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
Rabobank NL77 RABO 0317 0677 10
Openingstijden
Woensdag t/m zaterdag van 13.30 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:
ing. 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),
ir. J.R. Kraaijeveld van Hemert, ing. B. Jacobs,
drs. C.J. van de Graaf 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, ir. M. van der Giessen,
ing. J.B.E.M. Athmer en drs. C.J. van de Graaf
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