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BAGGËR
MUSEUMilI
Ramp,60 iaar
Tentoonstelling'De
antwoordenen vragell'.
Hetjaar gingvan startmetop vrijdag
18januaride openingvande ten'De Ramp,60jaaranttoonstelling
woordenen vragen',samengesteld
Hijis
doorir. GerritJan Schiereck.
werkzaamgeweestbij Rijkswaterstaaten de TU Delft.
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Tentoonstelling
'De Ramp, 60 iaar
antwoorden en
vragen'
Model
Maeslantkering
Deltaviewer
Educatief Waterbouwkundig Erf
Nieuwe bestemming Panamakanaal maquette
IHC rondleiding
En nog veel meer!

hadeenwetenDe tentoonstelling
vande Wabenadering
schappelijke
die in de nachtvan 1
tersnoodramp
februari1953de kustvanZuidwestNederland,
delenvanBelgiëen Engelandoverviel.
die door
De vragenen antwoorden
werdencende gevolgenontstonden
zotraafgezetin de tentoonstelling,
en de standvan
als de communicatie
zakenin de waterhuishouding.
hoogdr. ir. S.N.Jonkman,
Professor
TU
leraarIntegraleWaterbouwkunde
naDelft,opendede tentoonstelling,
dat hijsprakoverhetvraagstukoverstromingsrisico's.

werdhet
manieren
Op verschillende
onder
ondenrverp
bij de bezoekers
gebracht.
In de tende aandacht
gavenverschillenlingszaal
toonstel
de platenop de vloereenbeeldvan
de gebiedendie doorde Watersen de
werdengetroffen
noodramp
die de gebiedentegenkeringen
Bezoekers
woordigbeschermen.
en in de tenkondenin de filmzaal
filmsvande ramp
toonstellingszaal
modellen
interactieve
De
bekijken.
zoalsde watertauitonzecollectie,
vanwaterkerinfelsen de modellen
genvande Oosterschelde,
HollandschelJsselen de Maeslantkering,
vuldende tekstenop de panelen
prachtigaan.

MsuwsbrleÍ Nationaal Baggermlsêum

opslagwas hard nodig,omdatwij
hierdoorin de toekomstmeer mogelijkhedenhebbenom de verschillende modellenen benodigdheden
voor tentoonstellingen
en activiteiten
op te slaan.

Model van de Maeslantkering
Tijdensde openingvan de tentoonstellingkondende bezoekersvoor
het eerst het bijzonderemodelvan
de Maeslantkeringvan de Rotterdamse NieuweWaterwegbezichtigen. ModelbouwerNijs Baan heeft
het modelgemaaktop schaal1:500
met behulpvan informatievan
Rijkswaterstaat.
Uiteindelijkzal het
modelop de bovensteverdieping
geplaatstworden waar het een permanenteplaatskrijgttussen de andere modellenvan waterkeringen.

Collectie
De collectieis in de eerstehelÍtvan
2013aangevuldmet zeer diverse
objecten.Dezevullende verschillendeonderwerpendie wij in de
tentoonstellingen
behandelengoed
aan. D. de Roveruit Sliedrechtheeft
fotoalbumsen een tegeltableau
opvragenover wateropgaveper
geschonken.Een bestekvan een
regioen op nationaalniveau.De
Deltaviewerkomt in het najaarin het open baggermolenis gedoneerd
door D. de Graafuit Hendrik-ldopaviljoenvan het EducatiefWaterAmbacht.
te
ErÍ
watertafels
bij
de
bouwkundig
staan.
Speciaalnaar aanleidingvan de
'De Ramp,60 jaar
tentoonstelling
LesbrieÍWatersnoodramp
antwoordenen vragen',heeÍtG.
Het WaterschapHollandseDelta
een aanVaarwateruit Papendrecht
heefteen lesbriefontwikkeldover
foto'sen een fotoalbumoverde
tal
die de leerde Watersnoodramp
Watersnoodramp
aan het museum
lingenop schoolkondenvolgen.
gegeven.Een groot aantalfoto's is
Deze was ook te downloadenop
door Boskalisgedoneerd,R.F.Bos
onze website.Het waterschap
uit Dordrechtheeft een aantalÍotoschreefbij deze lesbrieÍook een
met
albums
en filmsgeschonken
verhalenwedstrijd
uit, bij de herdenvan Boskawerkzaamheden
daarop
De
king van de Watersnoodramp.
van de wedstrijd lis.
drie prijswinnaars
mochtenop kostenvan het waterDe Boerorganiseerde
Baggerbedrijf
schap het NationaalBaggermuseum
eind april.Hiervoor
een
bijeenkomst
bezoekenmet hun klas en kregen
hebbenzij de tentoonstellingsruimte
een rondleidingdoor de tentoonstelingerichtmet ondermeereen model
ling.
Elbe.
van de sleephopperzuiger
was erg enthousiastover
ledereen
ndig
EducatieÍWaterbouwku
dit model en zij hebbendaarom
Erf
beslotendit aan het museumte
De paviljoensvan het Educatief
schenken.
ErÍ zijn bijnageWaterbouwkundig
EI
vrijwilligers
van
reed.Verschillende
f.
de technischediensthebbenzich
ingezetmet ondermeer het verven
van wandenen deurenen het bewerkenvan de vloeren.In de loop
van het jaar wordende paviljoens
ingerichten kunnenbezoekers,
onder begeleidingvan een rondleider, het erÍ bezichtigen.
.t,

Deltaviewer

De staf Deltacommissarisheeft de
Deltaviewerontwikkeld.Dit is een
waaropbecomputerprogramma
zoekersop een interactievemanier
inÍormatiekunnenkrijgenover hoe
Nederlandin het verleden,hedenen Nieuweopslag
Naastde bouw van de paviljoens
de toekomstomgaat met water. De
hard
deltavieweris voor iedereeninteres- heeftde technischedienst
gewerkt
nieuwe
een
opslag
aan
sant door de grotediversiteitvan
achterhet museum.Ook hier hebinformatieen omdat de gebruikerin
zich ingezet
ben onze vrijwilligers
het programmazelf onderwerpen
het
betimmeren
met
onder
andere
kan kiezenwaar hij meer vanaf wil
het
vervenvan
wanden
van
de
en
gebruiker
kan, na een
weten.De
Deze
de
binnenen
buitenkant,
algemeneintroductie,informatie

vanWaterbouwers
De Vereniging
aanhet
beslooteenaantalmodellen
museum
te schenken:
de emmervanTh.
Montgomery
baggermolen
Smeulers,
eenmodelvaneenvloeien de Castor.Modelbaggermolen
goedaanvullen.
lendiede collectie

Ook gavenzij een aantalfoto'sen
Íotoalbumsen relatiegeschenken,
zoalsbronzenplakkenen speldjes.
Van Oord heeft een aantaltheedozen gegevendie zij als relatiegeschenkgebruiken.Naastde relatiegeschenkenvan baggerbedrijven
uit
het verledendie wij in de collectie
hebbenis dit een uitstekendvoorbeeldvan hedendaagserelatiegeschenken.

In de tentoonstelling
werd ondermeer ingegaanop werk in de maOok de collectievan de bibliotheek
chinekameren op de brug,werktijis aangevuldmet een aantalboeken
en hoe
den en leefomstandigheden
van K. d'Angremonden een bordjaren heen veranderdeze
door
de
spel 'Nederland,Nat & Droog'.De
den. Ook het contactmet het thuisHeerschonkeen aantalboeken
front kwam aan bod.Zo kondende
voor de bibliotheek.
mannenvroeger1 keer in de drie
maandennaar huis bellen.Tegentreinen
Elektrische
woordigis er internetaan boorden
We begonnenhet jaar in de kerstkan de bemanningzonderveel
vakantiemet een presentatievan
moeitecontacthebbenmet thuis.
elektrischetreinenvan Jesse HouVanuithet thuisfrontkan de familie
dé. Speciaalvoor de tentoonstelling
door de site
MoerdijkSpoorbrugheefthij zijn
www.marinetraffic.com/aisinI de
elektrischetreinenopgesteld.Er
locatievan het schip achterhalen.
ontstondhelaasverwarringtoen er
bij het persberichteen foto werd
Voor de hedendaagseinformatie
geplaatstvan een modelvan een
hebbenwij speciaalvan Van Oord
stoomtrein,in plaatsvan een elekmet dank aan BakkerSliedrechteen
trischetrein.Desondankswerd de
aantalmooiefoto'sgekregenvan de
grotegroep bezoekersgoed opgeArtemis,de nieuwstecutterzuiger.
vangendoor de vrijwilligers
die na
Foto'svan de messroom,huttenen
de eerstedag voorbereidwaren.
wasruimtesgeveneen goedeindruk
Met een gratis kop koÍfiewas het
hoe het leven aan boord anno 2013
druk
museumin de kerstvakantie
is.
bezocht.

In het spoor van de Koning...
van KoningWilVoorde inhuldiging
lem-Alexander
en KoninginMaxima
haddenwij in het museumeen activiteit georganiseerd,
speciaalgericht
op het bezoekvan onze toenmalige
PrinsWillem-Alexander
aan het museum.Doormiddelvan een speurtocht kondenkinderen,via voetstappen op de grond,binnenen buiten
naarde plaatsenlopenwaar WillemAlexanderhad gestaan.Op die
plaatsenhing een foto van hem tijdens zijn bezoekop die plaatsen
De
kondenze vragenbeantwoorden.
foto's en de oranjevoetstappenwerden geleverddoor Druk&Printte
Sliedrecht.

goes Florida!
Baggermuseum

van
Tweejaar na de tentoonstelling
is de maquette
het Panamakanaal
dan eindelijkvertrokkenuit de stallingaan de Molendijk.Verpaktdoor
onze burenIHC Merwedeis de 12
meter lange maquettenaar Florida
verscheept.
De Universityof Florida
'Adriaan Volkerdag'
een tentoonstelheeft
in
Jacksonville
Ook dit jaar was speciaalvoor deze
gepland
in
het
kader
van het
ling
verjaardagiedereenmet de naam
van
1O0-jarige
bestaan
aankomende
van Adriaan,Adri,Ariane,Arie,Arhet kanaalen onze maquetteis daar
jen etc. en Volkerwelkomvoor een
gratiskop koffieop zaterdag13 juli. een centraalpunt in. We ztjnreuze
Hier zijn ook dit jaar veel bezoekers trots.
op afgekomen.

Pilot educatieHAVO/VWO
Leven aan boord
Op vrijdag17 mei opendenwij de
aan Boord'.
tentoonstelling'Leven
We hebbeneen poginggewaagd
om aan de hand van belevenissen
van vrijwilligers,
hun familieleden
en
vriendeneen beeldte geven hoe
het leven aan boord van de verschillendeschepenen molenswas. De
van onze eigenvrijwilbelevenissen
ligersstondencentraalen daarnaast
zijn er ook verhalenuit de literatuur
gebruikt.

ln het voorjaardeed een middelbare
schooluit Rotterdammee aan de
HAVOA/WOpilot"BaggerBagger
Bagger".De leerlingenvan de middelbareschoolkwamenop deze
maniermeerte wetenover baggeren.Zij haddenop schoolal gekozen voor een technischerichtingen
hierter plaatsekondenze een quiz
oplossenen hun nieuwverworven
kennisin een posterzetten,die
besprokenwerd aan het einde van
de les.

Nieuwsbrief Nationaal Baggermuseum

doen graag
De nieuwevrijwilligers
totdatze een
vrijwilligerswerk,
betaaldebaanvinden.
Pauline Kruithof helptenthousiastmee aan het samenstellen
van handboekenvoor de hooÍdzodat
suppoostenen rondleiders,
geïnteresseerde
toekomstigevrijwilligerszichkunneninlezenin de
werkzaamheden.

4O iaar aan de dijk
Op 23 juni was het museum40 jaar
aan de dijk gevestigd.In 1973 is het
museumafgesplitstvan het SliedrechtsMuseumen gevestigdaan
de Molendijk16 (in 1976werd het
huidigepand aan Molendijk204
betrokken).Speciaalvoor deze dag
hebbenwij op 22 juni een open dag
gehoudenmet gratisentreeen een
kop koffieoÍ thee voor alle bezoekers. Hiervoorwas een groot aantal
vrijwilligers behulpzaam.

Het museumkreegeen Íeestelijke
uitstralingdoor de vlaggenvan onze
sponsorendie Wil Kalisen Hans
Houdéhaddenopgehangenaan de
buitenkantvan het museumen van
het koetshuis.Een grootaantal
boekenis verkochten ook een aanDe modeltal relatiegeschenken.
Alblasserdamheeft
bouwvereniging
een demonstratiegegevenvan hun
modelboten.Hiervoorhebben zti
een tent opgesteldom de elektrate
beschermentegende regen.De
Frieslandlag speciaalvoor deze
dag onderstoom en een grootaantal bezoekersbewonderdehet drijvend monument.Wij hebbenop
dezedag, ondankshet wisselvallige
weer bijna 300 bezoekersmogen
verwelkomen.Dat is pas een verjaardagsvisite!

IHC rondleiding
In juni zijn we voor het eerstbegonnenmet de IHC rondleiding.
Vanafdie datumgevenrondleiders
één keer in de twee weken een
rondleidingop de scheepswerfaan
de Molendijk.In de vorm van een
arrangementleidtde rondleiderde
bezoekerseerst door de scheepswerf en daarnalangsde Friesland
en het koetshuis.
Door dezecombinatieis het mogelijk om het verleden,dat bezoekers
in de Frieslandzien,en de hedendaagse scheepsbouwop de werf
van IHC met elkaarte verbinden.
ln het museumzijn de modellenop
schaalen op de werf kunnenbezoekerseen idee krijgenvan de
daadwerkelijkegrootte.Hierdoor
gevenwij bezoekersde mogelijkheid om de belevingzo volledig
mogelijkte maken.

Bemanningssterkte
De aÍgelopenperiodeheeft een
zich aangemeld
aantalvrijwilligers
te onderom het vrijwilligersteam
steunen.We hebbeneen vacature
voor een secretaresseuitgezetbij
Vrijwilligerspunt
het gemeentelijke
en daar zijn veel reactiesop gekomen.

Tijdensde zoektochtnaareen
nieuwebaanwil Petra Kroon
graagbezigblijvenin haarvakgebied en daarom heeÍt zij Àch aangemeldom als vrijwilliger
betrokZij
ken te zijn bij de administratie.
richtzich nu op de vrijwilligersadministratie.
In het eerstegesprekmet Catharine Schenkel bleekdat er veel
activiteitenin het museumzijn
waar zijzich op wil richten.Ze
werkt nu als educatiehooÍdsuppoostvoor de schoolklassen
die
langskomen.
Cristina Popa is inmiddelsal een
aantalwekenbezigmet het inwerkenvan een aantalhooÍdsuppoostenop de nieuwekassadie
in het najaarachterde baliekomt.
Door haarjarenlangeervaringmet
modernekassa'skan zij iedereen
hiergoed bekendmee maken.

Maatschappel ijke stagiai res
Ook dit jaar hebbenwij hulpgekregenvan twee maatschappelijke stagiairesdie met verschillende
aÍdelingenhebbenmeegeholpen.
Joeri VerhoeÍ en Roy de Jager
hebbenenthousiastmeegeholpen met de nieuwetentoonstelling,schilderenvan de opslagen
voor de mude werkzaamheden
seumwinkel.

