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Woord vooraf  
 
Op 1 januari 2014 sloegen Cruquius Museum, Historisch Museum en  
Meer-Historie een nieuwe weg in. De drie instellingen fuseerden in Stichting 
Haarlemmermeermuseum De Cruquius. Hogere bezoekersaantallen, meer tentoonstellingen en betere 
zichtbaarheid zijn belangrijke resultaten op de weg naar verdere integratie en verbeterde huisvesting. 
Dit meerjarenplan geeft een terugblik en beschrijft kerngegevens en plannen voor 2017 – 2020. Als 
bijlagen zijn toegevoegd (I) ‘Schakels aan de ketting 2016’, het aanloopproject naar de volgende 
beleidsperiode en (II) het ‘Uitvoeringsprogramma Cultuur van de gemeente Haarlemmermeer’ met 
daarin de prestatieafspraken in het kader van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2013-2016. 

 
1. Terugblik 2013 – heden  

De Stichting heeft, vooral door de samenwerking en de fusie, een geweldige ontwikkeling 
doorgemaakt. Het aantal tentoonstellingen, publieksactiviteiten, bezoekers en educatief aanbod is 
gegroeid. De organisatie en bedrijfsvoering werden verder geprofessionaliseerd. De Stichting heeft 
haar plek binnen de Haarlemmermeerse samenleving versterkt. Samenwerkingsverbanden met 
partijen, zowel binnen als buiten het culturele veld (scholen, gemeente, bedrijven, instellingen), zijn 
flink toegenomen.   
 
1.1. Evaluatie inhoudelijk beleid en activiteiten  

 

De Stichting slaagde er in een attractief en wisselend programma van tentoonstellingen en 
publieksactiviteiten te organiseren. Het aantal exposities in Historisch Museum steeg van drie naar zes 
per jaar. Tevens waren er tentoonstellingen binnen de vaste presentatie van Historisch Museum, in de 
Waterschapszaal van Cruquius Museum en op externe locaties. En Meer-Historie heeft behalve een 
kwartaalblad ook prachtige boeken uitgegeven.  

Historisch Museum besteedde onder meer aandacht aan Schiphol, aan de ontwikkelingen in stad en op 
platteland, aan de Stelling van Amsterdam en aan oorlog en wederopbouw. Daarmee kwamen vele 
facetten van de lokale (cultuur)historie op zichzelf, alsmede in relatie tot landelijke ontwikkelingen aan 
bod. We werkten mee aan de website ToenHaarlemmermeer.nl, gingen samenwerking aan met lokale 
organisaties en sloten aan op hun programmering (Meer-wandeling, Natuur- en milieueducatie 
Haarlemmermeer, et cetera). Juist in samenwerking werd meer gerealiseerd dan wanneer we het 
‘alleen’ hadden gedaan: één plus één werd drie!  

Het (laten) participeren en vergroten van de betrokkenheid van het publiek is de afgelopen jaren 
gerealiseerd in het tentoonstellen van verzamelingen, in exposities rond bijzondere herinneringen van 
bewoners én door de wekelijkse uitwisseling van verhalen over de geschiedenis van de 
Haarlemmermeer aan de verhalentafels.   

De musea breidden het aanbod voor het onderwijs zodanig uit, dat daarmee alle groepen van het 
primair onderwijs en diverse niveaus van het voortgezet onderwijs werden bediend. Ook via stages 
werden leerlingen en studenten bereikt. We namen actief deel aan overleggen met scholen om zo 
goed mogelijk aan te kunnen sluiten op het onderwijsprogramma.  

We werkten mee aan talrijke lokale en nationale evenementen zoals museumweekenden, 
wetenschapsweekend, open monumentendagen, week van de geschiedenis en oktober kindermaand.  
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1.2.  Evaluatie, gebouwen, financiën en organisatie 
 

De Stichting beschikte over de volgende locaties: stoomgemaal De Cruquius, Theehuis Cruquius, 
Mentzhoeve, Witte Boerderij, Bemalingshuisje Nieuw-Vennep, boerderij Schapenburg, 
Gedenkmonument Vijfhuizen, TBC-huisje (Spaarneziekenhuis) en een depot aan de Vijfhuizerdijk.  
Het Historisch Museum bleef ernstig last houden van de moeilijk vindbare locatie. Het Cruquius 
Museum hield zijn beperkingen in de mogelijkheden voor wisselexposities. Meer-Historie zou meer 
zichtbaarheid en presentatiemogelijkheden voor de collectie verdienen dan mogelijk was. Centrale 
huisvesting op de locatie De Cruquius was en is meer en meer noodzakelijk. 
 
Donaties, bijdragen van fondsen en sponsors, eigen inkomsten uit entreegelden en verhuringen waren, 
naast de gemeentelijke subsidie, onontbeerlijk om de brede doelstellingen van de stichting uit te 
voeren. We werden door de gemeente voor 46% van onze begroting gesubsidieerd en genereerden 
54% aan eigen inkomsten. Een mooi resultaat, gezien de inkomsteneis van 19,5% die het Rijk voor 
musea en presentatie-instellingen stelt.  
We hadden zes parttime medewerkers (nog geen 4 FTE) en ruim 250 vrijwilligers aan het werk. Met die 
menskracht werden de meeste taken zo goed mogelijk uitgevoerd, maar de toename van activiteiten 
en bezoekers drukte zwaar op de belasting van de kleine staf.  
De vrijwilligers, het menselijk kapitaal van de Stichting, maakten het met hun inzet, betrokkenheid en 
werkzaamheden mede mogelijk om onze activiteiten uit te voeren. In toenemende mate groeide de 
groep vrijwilligers van voorheen (vervroegd) gepensioneerden, die een zinvolle vrijetijdsbesteding 
zochten, naar werklozen/werkzoekenden die hun vaardigheden op peil wilden houden en/of uit wilden 
breiden.   
 
1.3.      Evaluatie Publieksamenstelling- en beleid alsmede Communicatie 
 
In 2014 bezochten 38.000 mensen onze musea, 24% lokaal, 48% landelijk, 28 % buitenlands. We 
kenden 2.300 volgers via de sociale media. Onze websites werden om en nabij 40.000 keer bezocht. 
Het aantal donateurs en vrienden schommelde rond 2.500.  
De musea richtten zich in de marketing zowel op lokale bezoekers (in Historisch Museum) als de 
(inter)nationale bezoekers (in Cruquius Museum). Als belangrijkste instrumenten golden 
persberichten, website en social media. Ook werden strategische allianties aangegaan voor specifieke 
doelgroepbenadering als de Museumkaart, Biebpas, KIVI en ERIH. Zonder deze allianties was een 
aantal projecten niet te realiseren. 
Naast onze bezoekers, groeit het aantal geïnteresseerden dat ontwikkelingen rond onze collectie via 
andere kanalen volgt. Dit publiek werd bereikt door projecten op het gebied van publieksparticipatie 
en de juiste communicatie eromheen en sociale media. Ook is er een toename te zien in de groep die 
beroepshalve contact zoekt over het historisch erfgoed van de Haarlemmermeer. 
 
1.4.  Evaluatie collectiebeheer  
 

Het digitaliseren van de collectie werd voortvarend aangepakt. Een belangrijke stap in het 
collectiebeheer was, behalve een gedegen registratieprogramma via Adlib, deelname aan de website 
Toenhaarlemmermeer.nl. Daarmee kwam de collectie ook voor geïnteresseerden van buiten 
beschikbaar. Via de website kon men de collectie bekijken en reageren op foto’s, objecten en films.  
De collectie kreeg continu aandacht en aanscherping. Diverse werkgroepen hielden zich bezig met de 
registratie van beeldmateriaal, objecten en documenten. Regelmatig verrichtten studenten van de 
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Reinwardt Academie registratiewerkzaamheden. De Stichting heeft deelgenomen aan het onderzoek 
‘herkomst collectie inzake geroofd Joods Kunstbezit WOII’, waarbij geen objecten met dubieuze 
herkomst werden aangetroffen. De Stichting bevorderde collectiemobiliteit en voerde een intensief 
bruikleenverkeer, onder meer met scholen, verzorgingstehuizen en andere (presentatie)instellingen.   

Binnen de begroting ontbrak een aankoopbudget. De Stichting profileerde zich sterker als potentiële 
ontvanger van schenkingen en met resultaat. Regelmatig werd de media bereikt met bijzondere, vaak 
ook emotioneel geladen, verworven objecten en documenten.   
 

2.  Kerngegevens 

 
2.1.  Doelstellingen  
 
- Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van 

Haarlemmermeer en de ontwikkeling van de waterstaat in Nederland, in het bijzonder met 
betrekking tot het polderwezen en de daarbij behorende betalingssystemen.  

- Het exploiteren van musea en andere (tentoonstellings)ruimtes waarin het cultureel, het 
cultuurhistorisch en industrieel erfgoed van Haarlemmermeer gepresenteerd, onderzocht, 
gerestaureerd, gedocumenteerd en gearchiveerd wordt.  

- Het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedenis en het (digitaal) vastleggen van 
gevonden gegevens in akten, kranten, beeld- en geluidsdragers, artikelen en in boekvorm.  

- Het opsporen, verzamelen (in eigendom of bruikleen) en tentoonstellen van objecten, teksten 
en afbeeldingen die betrekking hebben op de historie van Haarlemmermeer en de 
waterhuishouding in Nederland. 

- Het ontwikkelen en verzorgen van educatieve projecten.  
- Het bevorderen van een goede leef-, recreatie- en cultuursfeer in Haarlemmermeer. 
- Het samenwerken met andere (culturele) instellingen. 
 
2.2.  Missie    

Haarlemmermeermuseum De Cruquius wil zo levendig mogelijk het Haarlemmermeerse, 
materiële en immateriële erfgoed toegankelijk maken en delen op een manier die voor alle 
bezoekers, uit binnen- en buitenland, aantrekkelijk is. 

 
Kernwoorden: (Laten) ervaren, delen, ontdekken, verwonderen, confronteren, herinneren, 
binden, vragen, fantaseren, onderzoeken. 

 
2.3.  Definitie 
 
De Stichting onderschrijft de museumdefinities van de British Museum Association (MA) uit 1998 en 
die van de ICOM (en Museumvereniging) uit 2006. 
 
MA: 'Museums enable people to explore collections for inspiration, learning and enjoyment. They are 
institutions that collect, safeguard and make accessible artefacts and specimens, which they hold in 
trust for society.'  
 
ICOM: ‘Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk 
voor publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, 
behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiele en 
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immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en 
genoegen.’ 
 
De missie, de ICOM-definitie en de doelstellingen vormen samen het kader waarbinnen 
Haarlemmermeermuseum De Cruquius opereert. 
 
3.  Plannen en activiteiten 2017 – 2020  
 
Haarlemmermuseum De Cruquius… 

….vertelt het grootse verhaal van de Haarlemmermeer aan de hand van de bijzonder collectie 
materieel en immaterieel erfgoed. 
… dat zijn onze bezoekers, die niet alleen informatie halen maar ook brengen. Men wil behalve 
horen en leren ook vertellen en delen.   
… dat zijn leerlingen die deelnemen aan educatieve activiteiten, leerkrachten die gebruik 
maken van ons lesmateriaal. Van kleuters tot ouderen, van families die met elkaar een leuke 
middag willen hebben, van jongeren die deelnemen aan een workshop.  
…. dat zijn onze samenwerkingsprogramma’s, onze begunstigers, vrienden, instellingen en 
bedrijven die ons steunen, mensen die schenkingen doen voor de collectie, 
(erfgoed)instellingen, de gemeente Haarlemmermeer die ons betrekt bij verschillende 
activiteiten, de fondsen en sponsoren die ons werk mogelijk maken.   
… dat zijn de bezoekers van onze websites, de mensen die ons volgen via Facebook, Instagram 
Pinterest of Twitter, dat zijn de mensen die deelnemen aan onze fietstochten, wandelingen of 
die onze activiteiten op locatie bezoeken.   
… is er voor alle Haarlemmermeerders, voor toeristen en dagjesmensen, voor nieuwkomers en 
voor de mensen die er werken.  
… is een gemeenschap die voortdurend de betrokkenheid bij Haarlemmermeer en de interesse 
voor en de kennis over de geschiedenis en het erfgoed versterkt.  
… heeft een plek in de harten van Haarlemmermeerders en ‘in de haarvaten van de 
gemeente’. 

 
A:  Van netwerkmuseum naar nieuwbouw  
 
Het Cruquius Museum presenteert tweeduizend jaar waterbeheersing, in het bijzonder van 
Haarlemmermeer. Het Historisch Museum belicht in presentaties en activiteiten het wonen, werken 
en recreëren in de polder vanaf 1852. Meer-Historie beheert het cultuurhistorische erfgoed en 
bevordert de belangstelling en waardering daarvoor. Door de fusie is het mogelijk geworden om 
gezamenlijk het integrale verhaal te vertellen: over het leven en werken van voor, tijdens en na de 
droogmaking, daarbij uitgaand van het cultureel erfgoed (materieel en immaterieel) van 
Haarlemmermeer, met als kloppend hart de grootste stoommachine ter wereld. Totdat we de 
nieuwbouw kunnen openen, zullen we ons als netwerkmuseum presenteren. Dat doen we in de twee 
museumgebouwen, maar ook in de depots en op andere locaties.  
 
Context 
 
We willen meer en beter dan voorheen communiceren dat onze collecties hoogte- en dieptepunten 
van de vaderlandse geschiedenis markeren. We beschikken over een gebouw dat iconisch is voor de 
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Industriële Revolutie in Nederland. We laten veel beter dan elders in het land zien wat de 
eeuwigdurende strijd tegen het water en de landaanwinning teweegbrachten. We liggen in het hart 
van de Randstadmetropool in een buitengewoon dynamische omgeving. De nationale 
luchtvaartgeschiedenis ving hier aan. Innovaties op het gebied van landbouw, energie en 
watermanagement waren en zijn hier aan de orde van de dag.  
Deze plek vertelt niet alleen over het verleden en heden. Ook in de toekomst wordt hier geschiedenis 
geschreven. Bijvoorbeeld over hoe duurzaam energie kan worden opgewekt, zodat we minder 
machines nodig hebben. Het museum wil en kan hier een belangrijke rol in spelen.  
 
Op weg naar gezamenlijke huisvesting in óns museum; een lokale beweging 
 
Huisvesting op één locatie is een project dat zo breed mogelijk gedragen moet worden.  
We brengen een beweging op gang waardoor zoveel mogelijk “eigenaren” zich verantwoordelijk gaan 
voelen voor de realisatie van het nieuwe museum. Die eigenaren moeten het nieuwe museum als een 
thuisbasis gaan ervaren, als hun museum, zodat het samen óns museum wordt! Ons museum dat 
mensen verbindt en betrekt, dat bijzondere verhalen ontrafelt en dat originele objecten in wisselende 
contexten presenteert. Waar permanente educatie net zo vanzelfsprekend is als goed gastheer- en 
gastvrouwschap. Waar het goed toeven is voor een lunch, een lezing of een kamerconcert, voor een 
borrel op het terras, een vergadering of een feest. Kortom: waar je je thuis voelt! 
 
Mede-eigenaren  
 
We gaan er voor zorgen dat alle inwoners van de gemeente mede-eigenaar worden van deze 
schatkamer in de polder. Het eigenaarschap kan letterlijk worden opgevat: door bouwstenen of 
aandelen te kopen, draagt men financieel bij aan de realisatie van de nieuwbouw. Het eigenaarschap 
kan ook verworven worden door zich als vrijwilliger in te zetten voor het museum of door objecten, 
verhalen en geschiedenis met het museum en zijn bezoekers te delen. Leerlingen van de plaatselijke 
scholen worden mede-eigenaar en uit hun midden wordt een jeugdraad van toezicht gekozen, die 
onder meer ideeën levert voor educatie- en vakantieactiviteiten.  
Daarnaast gaan we alle bedrijven in Haarlemmermeer benaderen. We maken hen mede-eigenaar door 
een financiële bijdrage te vragen, incidenteel of structureel. We nodigen hen uit om hun 
bedrijfsevenementen in (hun) het museum te laten plaatsvinden. Andersom verplicht het museum zich 
om alle diensten en producten zoveel mogelijk af te nemen bij Haarlemmermeerse ondernemers. Niet 
in de laatste plaats zoeken wij mede-eigenaarschap bij de gemeente, provincie, cultuurfondsen, 
serviceclubs, Hoogheemraadschap Rijnland, KIVI, ERIH, Vrienden en andere partners die we (opnieuw) 
tot de founding fathers van ons/hun museum mogen rekenen. 
 
B: Positionering  
 

Haarlemmermeer is een jonge polder met een rijke en dynamische historie. Van de drie gemalen 
betrokken bij het ontstaan van Haarlemmermeer, brengt enkel Gemaal De Cruquius deze historie 
volledig in beeld. In combinatie met het grootste Cornish stoomgemaal ter wereld is dit een 
aantrekkelijk aanbod voor nationale en internationale toeristen. Haarlemmermeermuseum De 
Cruquius is hét historische en technische museum dat zorg draagt voor het beheer en behoud van 
deze bijzondere historische collectie van de gemeente en de presentatie daarvan. 
De musea en Meer-Historie organiseren activiteiten in de dorpen, buurten en kernen. Denk aan 
tractorritten en werktuigdemonstraties.   
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De Stichting gaat zich, in het bijzonder met De Cruquius als ankerpunt van de historie van 
waterbeheer, internationaal positioneren om meer buitenlandse bezoekers te trekken. Met het 
organiseren van lezingen, debatten, tentoonstellingen, het publiceren van blogs en artikelen in ons 
Magazine Meer-Historie, zullen we voor een publieksgroep die meer verdieping zoekt de 
(voor)geschiedenis van het gemaal en de actuele problematiek rondom waterhuishouding belichten. 
Hiervoor worden samenwerkingsverbanden aangegaan met ingenieursbureaus, waterschappen, 
ministeries, universiteiten en onderzoeksgroepen.  
Deze voornemens worden verder uitgewerkt in een marketingplan, dat medio 2016 voltooid is. 
De nieuwe website van de Stichting, gereed in 2016, zal een cruciale rol spelen. Activiteiten van 
vrijwilligers, waar veel kennis mee gemoeid is, krijgen meer aandacht. Dit draagt bij aan de werving 
van vrijwilligers. De website vormt ook de verbinding tussen de locaties. Via een nieuwsbriefmodule 
zullen we een betere relatie aangaan met onze bezoekers.  
 
C: We delen kennis en werken samen 
 

We vervullen een rol als kenniscentrum op het gebied van de Haarlemmermeerse geschiedenis. We 
bieden deskundigheid over collectiebeheer, tentoonstellingen, cultuureducatie, publieksparticipatie, 
marketing en social media. We werken aan de website Toenhaarlemmermeer.nl samen met de 
bibliotheek Haarlemmermeer en het Historisch Archief Haarlemmermeer.   
We werken structureel samen met Pier K op het gebied van cultuureducatie.  
De Stichting organiseert, samen met Kunstfort bij Vijfhuizen en Podium voor Architectuur de 
Ringbiënnale 2016 en 2018.  
Per project zoeken we samenwerking met instellingen als Paswerk (voor catering en drukwerk), 
zorgboerderijen, waterschap, met erfgoedinstellingen, drukkerijen, (buur)gemeenten, archieven, 
banken, met scholen, theaters, muziekgezelschappen, musea, agrarische instellingen en met vele 
particulieren.   
We zijn nauw betrokken bij de citymarketing: een goed verhaal over de geschiedenis van 
Haarlemmermeer is de basis van succesvolle marketing. 

De Stichting is lid van de Museumvereniging,  ERIH, Museum Platform Lokaties en de Vereniging van 
Science Centra. 
 
 

D: Tentoonstellingen en evenementen 

 
De Stichting biedt een gevarieerd, boeiend en overzichtelijk programma van tentoonstellingen en 
activiteiten met de presentatie van de highlights uit de Haarlemmermeerse geschiedenis als vast 
element. Zolang gezamenlijke huisvesting nog niet gerealiseerd is, werken we op verschillende 
locaties. De musea betrekken bij elke tentoonstelling, publieksactiviteit of educatief programma het 
publiek, zo veel als mogelijk.  
 
Met de tentoonstellingskeuze haken we in op (actuele) lokale en bovenlokale onderwerpen, variërend 
van sport en spel, energiebeheer, vrije tijd, Geniedijk, monumenten, het feest der herinnering, of 
andere onderwerpen uit de polder.  Daarnaast sluiten we aan bij thema’s van instellingen als 
Cultuurgebouw, Heimanshof, Crash, citymarketing, e.a. Voor kinderen maken we speurtochten. Met 
evenementen volgen we de (landelijke) thema’s van Museumweekend, Monumentenweekend, 
geschiedenismaand, week van water, weekend van de wetenschap, feestdagen (kerst, Sinterklaas en 
Pasen, Vader- en Moederdag), Dag van het Park, Week van de amateurkunst, Kinderboekenweek, kind 
en techniek, dag van de ingenieur, et cetera.  
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Voor de komende jaren denken we onder meer aan tentoonstellingen waarin we de collectie door de 
ogen van een kunstenaar tonen, aan een expositie en demonstraties van mobiel erfgoed op locatie, 
aan een beeld van de jaren 50 en aan een voordeurenproject in samenwerking met bewoners. 
 
De collectie wordt gepresenteerd in vaste, semipermanente of tijdelijke tentoonstellingen. De 
presentaties worden continu bijgehouden en opgefrist door objecten te wisselen, opstellingen te 
veranderen of ‘routings’ te wijzigen. Bij tijdelijke tentoonstellingen putten we uit onze eigen collectie 
en maken gebruik van bruiklenen van collega-instellingen en particulieren. Naast de vele terugkerende 
bezoekers die de musea trekken, richten de musea zich ook op nieuw publiek, jong en oud. Dit doen 
we met evenementen en activiteiten (fietstochten en games) rond de tentoonstellingen. Een 
belangrijk middel voor publiekstoename is het vaker wisselen van tentoonstellingen. Het beschikbare 
budget is hierin een beperkende factor.  
 
Wij treden op als penvoerder voor de subsidieaanvragen van de stichtingen Cruquiusconcerten en 
Living History Kennemerland. De programmering van Cruquiusconcerten is een autonome activiteit 
waarbij de museumstichting er voor zorgt dat de concerten in het gemaalgebouw kunnen worden 
gegeven onder zo optimaal mogelijke omstandigheden. Voor Living History geldt dat er iedere zondag 
voor algemeen publiek twee keer wordt gespeeld en verder een aantal keer per jaar in het kader van 
schoolbezoek en speciale gelegenheden (opening tentoonstellingen e.d.). Deze samenwerking stelt 
Haarlemmermeermuseum De Cruquius in staat haar publiek een breed en aantrekkelijk programma 
aan te bieden.  
 
E: Cultuureducatie  

 
De Stichting bouwt haar positie als sterke partner op het gebied van erfgoededucatie voor alle PO- en 
VO-scholen verder uit. We investeren de komende jaren extra in de relatie met de scholen door 
intensieve samenwerking met Pier K, cultuurcoördinatoren en cultuurmakelaars. Ook richten we ons 
op bemiddelaars uit de omgeving.   

Voor elke leeftijdsgroep worden meer programma’s ontwikkeld, dan wel aangepast.  
Om meer kinderen aan ons te binden vragen we kinderen om museumgids te worden.   
Behalve op kinderen/jongeren gaan we ons met educatie ook nadrukkelijk richten op ouderen.  
We gaan het project Het museum komt naar je toe, dat met een mobiel museum ouderen op locaties 
bezoekt, verder ontwikkelen. In dit project bekijkt de oudere, niet-mobiele bewoner (van een 
verzorgingstehuis) objecten, hoort Haarlemmermeerse verhalen en haalt herinneringen op onder het 
genot van een kopje koffie en een lokale lekkernij. 

 
F: Collectiebeheer en -behoud   
 
Behoud en kwaliteit van de collectie blijft een kerntaak. De kerncollectie bevat die voorwerpen die 
nodig zijn om de sociale, economische en culturele geschiedenis van de Haarlemmermeer te 
(re)presenteren. Het zijn vooral voorwerpen vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot en 
met de eerste helft van de twintigste eeuw. Ook voorwerpen die exemplarisch zijn voor het leven in 
(de) Haarlemmermeer in ruimere zin verdienen een plek in de collectie. Persoonsgeschiedenissen en 
resultaten van de verhalentafels behoren eveneens tot de kerncollectie omdat ze mede een gezicht 
aan de lokale geschiedenis geven.  
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De collectie wordt beschreven in Adlib en mede toegankelijk gemaakt via Toenhaarlemmermeer.nl. De 
objectinformatie kan te allen tijde geraadpleegd worden. Daarmee worden collectiemobiliteit en de 
betrokkenheid bevorderd. 
Het verder professionaliseren van een gedegen collectieplan, waarin het verzamel-, afstotings-, 
beheers-, conservering- en registratiebeleid geformuleerd wordt, is een belangrijk aandachtspunt in de 
komende beleidsperiode.  
 
Bij uitbreiding van de collectie is de Stichting vooral afhankelijk van schenkingen en legaten. Iedere 
schenking wordt verwerkt in een procedure, van aanname tot de beschrijving in Adlib en uiteindelijk 
plaatsing in het depot.  Voor alle bruiklenen is een contract opgesteld conform de regels van het 
bruikleenverkeer van de Museumvereniging. Wij hanteren de Leidraad Afstoting Museale Object 
(LAMO) bij ons ontzamelingsbeleid.  
 
Er zijn twee externe depots, Witte Boerderij voor de kleinere objecten, textiel en foto’s en 
Schapenburg voor de grotere. Op eerstgenoemde locatie vindt de registratie plaats en worden ook 
bijeenkomsten, vergaderingen en lezingen georganiseerd.  
 
G: Klimaat, veiligheid en ICT  
 
De klimatologische omstandigheden binnen de musea worden nauwlettend in de gaten gehouden, 
ofschoon dit in het Cruquiusgemaal gecompliceerd is door directe verbinding met de buitenlucht in 
een deel van het gebouw. Een verbetering van de situatie zal worden aangepakt in het kader van de 
nieuwbouw en herinrichting. 
 
Onze gebouwen voldoen aan de belangrijkste voorwaarden op het gebied van veiligheid en beveiliging. 
Ook hiervoor geldt dat een aantal aspecten verbeterd zal worden in het kader van nieuwbouw en 
herinrichting. 
 
De afgelopen jaren bleek de Stichting zeer kwetsbaar op het gebied van ICT. Verouderde systemen en 
apparatuur alsmede onvoldoende bescherming tegen hackers hebben de bedrijfsvoering ernstig 
belemmerd. Intussen is, mede dankzij een donatie en sponsoring, een verbetertraject in gang gezet. 
De komende periode zal op dit gebied verdere professionalisering plaatsvinden.  
 
H: Betrokkenheid en vrijwilligersbeleid  
 
In de aanloop naar gezamenlijke huisvesting gaan we de betrokkenheid van publiek, vrienden en 
donateurs vergroten en de belangstelling van een potentieel (nieuw) publiek wekken.   
 
Ons Magazine Meer-Historie, met 2.400 abonnees en een veelvoud aan lezers, is een ander 
communicatiemiddel dat bijdraagt aan de betrokkenheid bij de geschiedenis van de 
Haarlemmermeerpolder. In de komende jaren willen we met gerichte acties de oplage en het aantal 
lezers verhogen. In de komende beleidsperiode zullen we onderzoeken of de Vrienden van Cruquius 
en de abonnees van Magazine Meer-Historie tot een nieuwe kring van sterk bij de Stichting 
betrokkenen is om te vormen. De financiële bijdragen van deze steungroep maken extra activiteiten 
mede mogelijk. 
Maatschappelijk spelen de musea een belangrijke rol, door mensen uit Haarlemmermeer te betrekken 
bij de organisatie, hen te laten participeren en/of hen werkervaringsplaatsen te bieden. Het 
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vrijwilligersbeleid vraagt de komende jaren extra aandacht. De verschuiving van het gemiddelde 
vrijwilligersprofiel – van gepensioneerden naar steeds meer oudere werkzoekenden – vraagt om extra 
begeleiding en om kennis op het gebied van wet- en regelgeving, UWV, werkervaringsprojecten. De 
komende jaren verwachten we, mede door de verhoging van de AOW-leeftijd nog meer instroom van 
mensen die niet meer aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen en op zoek gaan naar 
alternatieven als vrijwilligerswerk. Bovendien moeten we ons inzetten om de specifieke kennis die bij 
een aantal werkgroepen (stoomploeg, restauratie, archivering) bestaat over te (laten) dragen op een 
nieuwe generatie vrijwilligers. Ook vastleggen van – in het bijzonder van de bouw- en 
machinegeschiedenis van De Cruquius – is een speerpunt voor de komende periode. 
Overleg met gemeenten, vrijwilligersorganisaties en collega-instellingen zal een extra inspanning 
vragen van de staf. 
 
De beschrijving van de historie van het Cruquius Museum, van de oprichting in de jaren 30 van de 
vorige eeuw, tot en met de fusie in 2014 zal de komende jaren worden gerealiseerd. 
 
I: (Cultureel) ondernemerschap 
 

Als cultuurinstelling, die voor een deel van haar taken afhankelijk is van subsidie, zijn we gewend aan 
een bedrijfsvoering waarin met minimale middelen het maximale tot stand wordt gebracht. We zijn 
tevens een ondernemende instelling in de zin van extra inkomsten genereren uit sponsoring en 
fondsenwerving. Niet in de laatste plaats zijn inkomsten uit entrees, museumwinkels, publicaties en 
verhuringen van onze ruimten belangrijke inkomstenbronnen. Zolang we nog niet op één locatie 
gehuisvest zijn en we (nog) niet kunnen investeren in verbetering van de Waterschapszaal voor 
verhuurmogelijkheden, zullen we ons vooral richten op kleinere gezelschappen 
(bedrijfsbijeenkomsten, huwelijksvoltrekkingen, familiefeesten, vergaderingen), in samenwerking met 
het Theehuis.  
Na aanpassing van de Witte Boerderij zullen we deze locatie vaker inzetten voor gebruik door andere 
externe partijen (denk aan zorg, kleinschalige ontvangsten, workshops, etc.).  
In het Historisch Museum blijven we ons richten op kleinschalige familiefeesten en jubilea.  
We gaan met een promotieteam op beurzen en via websites meer belangstelling van het bedrijfsleven 
voor onze bijzondere locatie wekken.  
We gaan onze bezoekcijfers en toegangsprijzen enigszins verhogen en proberen de omzet van de 
museumwinkel(s) te verbeteren met een breder assortiment, aangepast aan verschillende 
doelgroepen.  
We zullen actiever abonnees en advertenties gaan werven voor ons Magazine Meer-Historie. Met 
tentoonstellingen op andere locaties proberen we extra inkomsten te verkrijgen.  
 
J: Financiën 
 
De verhouding van subsidie en eigen inkomsten is min of meer 50/50. Dat is vrij uitzonderlijk in de 
cultuursector en in het bijzonder als men zich realiseert dat de Stichting slechts zes betaalde part time 
medewerkers in dienst heeft.  
Nieuwe bezuinigingen hangen in de lucht. Toch zijn wij van mening dat we een bescheiden en getrapte 
subsidieverhoging in de komende beleidsperiode verdienen, als wij het aantal bezoekers dat wij 
jaarlijks ontvangen vergelijken met die van andere instellingen, hun subsidie en hun personele 
bezetting. Daaraan koppelen we een inspanningsverplichting voor ons zelf om de verhouding subsidie 
en eigen inkomsten te houden op 50/50. Daarbij streven wij elk jaar naar een positief eindresultaat.  
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Bij de financiële administratie wordt de directeur ondersteund door de controller, ook als schakel naar 
de Raad van Toezicht. De controller stuurt tevens een tweetal vrijwilligers aan. 
 
De gezamenlijke huisvesting en meer verhuurmogelijkheden in de nieuwbouw moeten onze omzet 
verhogen. Wij zullen de gemeenschap waarvan wij deel uitmaken (vrijwilligers, donateurs, vrienden, 
bedrijven, omwonenden, erflaters) nog meer aan ons binden en ook aanspreken op financiële 
ondersteuning.  
 
In kassa- en boekhoudsystemen moet in de komende periode geïnvesteerd worden. 
 
We gaan met toerisme-instellingen en touroperators (in de metropool Amsterdam) aan tafel om meer 
bezoekers en bestedingen bij ons (én in Haarlemmermeer) te realiseren.  
In de komende beleidsperiode zullen we onderzoeken of de Vrienden van Cruquius en de abonnees 
van Magazine Meer-Historie tot een nieuwe kring van sterk bij de Stichting betrokkenen is om te 
vormen. De financiële bijdragen van deze steungroep maken extra activiteiten mede mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
 
Uitgave   Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius 2016 
Postadres  Cruquiusdijk 27, 2142 ER Cruquius 
Telefoon  023 5285704 
E-mail  info@shmdc.nl 

Websites  www.haarlemmermeermuseum.nl  
E-mail  info@shmdc.nl  
KvK   41222705 
BTW  NL005207459B01 
 
Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius is opgenomen in het Nederlands Museumregister en 
onderschrijft de door de Nederlandse Museumvereniging vastgestelde bezoekersvoorwaarden en 
gedragslijn museale beroepsethiek. 
  

http://www.haarlemmermeermuseum.nl/
mailto:info@shmdc.nl
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BIJLAGE 1 
 
 

SCHAKELS AAN DE KETTING:  het eindeloze verhaal van Haarlemmermeer delen voor 

en door een groter publiek  
  

Periode   September 2016 – september 2017(uitvoering), daarna een aantal blijvende elementen.  

Deelnemers/ Bezoekers  Uitgevoerd door staf en vrijwilligers voor iedereen, die in 

Haarlemmermeer woont, werkt of recreëert. Nu en in de nabije toekomst.  

 Producten  App, publicaties, film, erfgoedmarkeringen, routes.  

 Partners  Crash Museum, Amsterdam Museum, Schiphol, Cultuurgebouw Haarlemmermeer, 

ERIH, NZH Vervoermuseum, Holland Route, Nationaal Archief, Noord-Hollands Archief 

e.a.  

  

PROGRAMMAPLAN  

  

Uitgangspunt  Hoe presenteer je duizenden jaren lokale geschiedenis, het ontstaan van de polder, de  

  

ontwikkeling van een stad en een luchthaven, industrieel en cultureel erfgoed op een 
manier die uitnodigt om regelmatig terug te keren?   
Daarbij gaat het niet alleen om het verleden. Het (blijven) vertellen van het verhaal van 

Haarlemmermeer is een permanent en collectief proces. De ervaringen van gewone 

mensen schrijven, naast het verzamelen en documenteren, mede de geschiedenis. 

Beleven en herbeleven van de lokale historie scheppen herkenbaarheid, betrokkenheid 

en waardering bij en voor de eigen omgeving.   

Doelstelling  

  

Het project brengt een aaneenschakeling van een aantal erfgoedlocaties en activiteiten 
tot stand waarmee de bijzondere geschiedenis van Haarlemmermeer verder ontsloten 
en gedeeld wordt door inwoners en bezoekers. Een netwerk van locaties en activiteiten 
om het verhaal van Haarlemmermeer levend te houden voor iedereen die daar voor 
lange of korte tijd verblijft. We versterken daarmee de belangstelling voor het lokale 
erfgoed en de geschiedenis.   
Bovendien sluiten we aan bij de trend dat steeds meer mensen zich bezighouden met 

genealogie, de studie van lokale geschiedenis, het verzamelen, documenteren en 

restaureren van historische voorwerpen en het demonstreren van (oude) ambachten.  

Samenvatting De stichting gaat van ogenschijnlijk los van elkaar staande locaties, collecties, onderzoek, 

educatie, activiteiten en vrijwilligerswerk een samenhangende eenheid smeden. Die 

eenheid moet op termijn een ketting van presentatieplekken, tentoonstellingen en 

uiteenlopende activiteiten opleveren. Enerzijds door letterlijk verbindingen te leggen in 

de vorm van routes (wandelen, fietsen, pendeldiensten met historische voertuigen, 

digitaal) en aan de andere kant door alle locaties onder één visie en context te 

brengen: het eindeloze verhaal van Haarlemmermeer.  
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Nadrukkelijk willen we inwoners laten participeren. Zowel bij het aandragen van 

materieel en immaterieel erfgoed als bij het markeren van belangrijke (historische) 

locaties in de polder.  

  

Resultaat  Het project is geslaagd als het publiek het netwerk (de ketting) gaat herkennen als een 

serie van samenhangende locaties en activiteiten (schakels). Herkenbaar omdat die 

passen bij onze uitstraling: stevig in de klei en zonder opsmuk. Het project is tevens 

geslaagd als het publiek de locaties en activiteiten gaat waarderen als inspirerende 

confrontaties met het verleden. Een ketting van erfgoed die mensen verbindt en 

betrekt, die bijzondere verhalen ontrafelt en die (extra) waardering oplevert voor de 

eigen woon- en werkomgeving. Voor publiek van buiten wordt een bezoek aan 

Haarlemmermeer een boeiende ervaring. We dragen bij aan de citymarketing. Hier 

slenter je niet door een historisch stadscentrum, maar rijg je te voet, per fiets of per 

klassiek voertuig indrukken en ervaringen als schakels aan een ketting. Zelfs per 

vervoer over water zal een aantal locaties bereikbaar worden.   

 PROJECTBESCHRIJVING: SCHAKELS AAN DE KETTING  

  

Een ketting is een beweeglijke reeks van met elkaar verbonden schakels. Kettingen zijn flexibele en 

toch stevige verbindingen /  Een bekende toepassing is de ketting waarmee scheepsankers worden 

bevestigd (verankerd) /  Veel installaties en voertuigen worden aangedreven door kettingen / Niet in 

de laatste plaats wordt het woord ketting gebruikt voor de aanduiding van een sieraad.  

Die verschillende betekenissen dekken mooi de lading en de diversiteit van ons project. We gaan 

verbindingen leggen en beweging veroorzaken. We weten ons in Haarlemmermeer ingekaderd door 

de Ringvaart en we gaan de geschiedenis meer accent geven. We beschikken over een verzameling 

kettinggedreven machines en mobiel erfgoed die we meer naar buiten zullen brengen. Kortom: we 

gaan een aantal nu nog (deels) onzichtbare sieraden uit de schatkist van de lokale geschiedenis halen.  

We gaan ons verder verankeren. Bovendien is de ketting die ons voor ogen staat er één die uitgebreid 

kan worden door er steeds nieuwe schakels aan toe te voegen.  

De musea vormen begin en eind van de ketting. Door dit project vergroten we de musea als het ware. 

Museumbezoek wordt uitgebreid met een tour door de polder, langs de andere schakels van de 

ketting. We willen wandelingen organiseren, (historische) fietsen beschikbaar stellen, maar tevens 

samenwerken met het NZH Vervoermuseum en de Stichting Veteranenbussen zodat men in klassieke 

voertuigen langs de kettingschakels wordt gevoerd.  

We denken aan ook aan tijdlijnroutes: tochten waarbij in chronologische volgorde (delen van) de 

geschiedenis kan worden gevolgd.    

ToenHaarlemmermeer is ons on line collectie- en erfgoedplatform en bundelt archieven, 

erfgoedleerlijnen en informatie. Naast dit digitale netwerk gaan we nu een fysieke bundeling tot stand 

brengen door bezoekers in rondleidingen, behalve met de reeds bekende, ook met andere, bijzondere 
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locaties in aanraking te laten komen. Die andere locaties zijn vaak verborgen, onbekend, niet als spoor 

of historische plek herkenbaar of missen nog de markering als “schakel”.  

Voorbeelden van schakels en hoe deze (te) markeren.  

  

We beginnen met het samenstellen van een top tien van schakels (materieel en immaterieel). Daar 

gaan we informatiezuilen en markeringen bij plaatsen om aan te geven welke gelaagde sporen uit de 

geschiedenis er op die plekken zijn. In een aantal gevallen denken we bij markeringen aan fotoborden 

waarop de oude en nieuwe situatie in beeld wordt gebracht.    

- Op de plek (Hillegom) waar de eerste spade voor het graven van de Ringvaart de grond inging, 

is niets te vinden. We gaan die plek markeren met een informatiezuil.  
- Het bemalingshuisje in Nieuw-Vennep is jarenlang verwaarloosd en de functie ervan is bij het 

grote publiek onbekend. Wel heeft het gebouwtje heel veel bijnamen gekregen. Op basis van die 

fantasieën gaan we een kinderboek met educatieproject ontwikkelen.  
- Gedurende de looptijd zullen we in een huis-aan-huis-uitgave wekelijks, middels een column 

verslag doen van het project. De column wordt in een estafettevorm geschreven door medewerkers 

en vrijwilligers.  

- De slag op het Haarlemmermeer (Tachtigjarige oorlog, 1573) is nauwelijks bekend. We willen 

op de locatie, vlakbij de huidige Polderbaan van Schiphol, met een informatiezuil de plek markeren.  

- In november en december 1851 werd de Hoofdvaart tussen de gemalen Leeghwater en 

Lijnden gegraven, waarbij men van weerszijden naar elkaar toewerkte.  Op oudejaarsavond 1852 werd 

bezweet, afgemat en met gezang in het slijk het nieuwe jaar gevierd. We willen die plek markeren.   

- In Haarlemmermeer kunnen de gemiddelde hoogtes verschillen van – 1 m tot – 5 m. Zo gaan 

we bewoners en bezoekers - denk ook aan de 150.000 passagiers per dag die  

- Schiphol aandoen en meestal niet weten dat ze ver onder zeeniveau zijn geland – hiervan op 

de hoogte stellen.   

- Van 1912 tot 1972 bestonden de Haarlemmermeerspoorlijnen. De stoomtreinen verdwenen 

uit de polder, maar er zijn nog verschillende gebouwen en spoordijken zichtbaar. De laatste worden 

voor een deel nu als fietspad gebruikt. We gaan de fietsers bewust maken van die geschiedenis door 

aanduidingen van de spoorweggeschiedenis.  

- Na de droogmaking was het voor de eerste bewoners van de polder een moeilijk en hard 
bestaan in een armoedig gebied dat berucht was door de hoge criminaliteit. De geschiedenis van 

vergrijpen, rechtszaken en strafoplegging gaan we (verder) ontsluiten door bij het Polderhuis of in het 

Cultuurgebouw een interactieve informatiezuil te plaatsen.  

- We gaan op één van onze locaties een opnamestudiootje realiseren waar bezoekers hun 

verhalen over de poldergeschiedenis kwijt kunnen. De opnamen worden gebruikt voor een wall of 
(fiftheen minutes of) fame in onze nieuwbouw. Er wordt al enige tijd gewerkt met zogenaamde 

verhalentafels, bijeenkomsten waarin inwoners hun herinneringen aan het verleden ophalen. Ook 

deze verhalen gaan we vastleggen en beschikbaar maken via de musea, de website en andere kanalen.   

  

Schrijver, filmer, kunstenaars en ontwerpers  

We zijn in gesprek met makers uit verschillende disciplines om vorm te geven aan onze plannen.  Om 

de schakels van de ketting herkenbaar te maken, geven we opdracht aan een ontwerper om een heel 
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herkenbaar beeldmerk te creëren dat op alle locaties en bij alle activiteiten zichtbaar is. De (grafische) 

vormgeving zal herkenbaar worden in alle uitingen en op alle locaties.  De werving van een ontwerper 

willen we bij voorkeur via BK-informatie laten verlopen.  

Routekaart en app  

Voor het project is een routekaart onontbeerlijk. Die komt zowel in gedrukte als in digitale vorm (als 

app) beschikbaar. De app gaat het verleden van een plek oproepen in (gesproken) tekst en (bewegend) 

beeld. Er zullen bovendien verbindingen tussen thema’s of plekken worden gelegd. We gaan hiervoor 

een samenwerking aan met de initiatiefnemer van de organisatie Naar Toen, de historicus, geograaf en 

publicist dr. Willem van der Ham en de Stichting Toen (Toeristische Ontsluiting Erfgoed Nederland). De 

implementatie gebeurt op het platform van izi.TRAVEL, een ‘ storytelling platform’. De informatie is 

niet alleen ter plekke maar ook thuis te bekijken. Dat wordt door het aanbieden van het verdiepende 

informatie (verleiden tot verdieping) gestimuleerd. De CMS van de app biedt goede educatieve 

voorzieningen.   

Workshops vrijwilligers  

Omdat een deel van de nieuwe taken uitgevoerd zal worden door vrijwilligers, willen we een serie 

workshops organiseren om vaardigheden te ontwikkelen of uit te breiden. Enkele voorbeelden: (1)  

We gaan de redactie van ons magazine laten inspireren door een aantal gerenommeerde 

bladenmakers en journalisten. (2) We laten t.b.v. beoogde opnamestudio een aantal vrijwilligers 

(bij)scholen op het gebied van audio- en videotechniek. (3) We verbreden de horizon van onze 

rondleiders door hen een aantal scholingsessies en lezingen aan te bieden. (4) We vinden het 

buitengewoon belangrijk dat de kennis over (stoomtechniek), waarover vooral een aantal oudere 

vrijwilligers beschikt, gedeeld wordt met een nieuwe generatie. We willen daarvoor onder meer 

samenwerken met de TU Delft. Sowieso is het vasthouden van kennis over (oude) technieken een 

prominent aandachtspunt in ons beleid. Overdracht is één middel, vastleggen een tweede.  (5)  Het 

peer-to-peer-netwerk dat onze vrijwilligers (onbewust) vormen, gaan we meer benutten. De capaciteit 

van mensen om als gelijken samen (meer)waarde te creëren, vraagt om betere communicatie naar en 

tussen onze vrijwilligers. Die gaan we faciliteren, zodat men nog beter met elkaar in contact kan 

komen.  
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BIJLAGE  II 

 

UITVOERINGSPROGRAMMA CULTUUR VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERMEER  

  

Dit beleidsplan geldt voor de periode 2017-2020 en loopt daarmee gelijk met het 

Uitvoeringsprogramma Cultuur van de gemeente.  

In het aanloopjaar 2016 werken we aan de eerste fase van het project “Schakels aan de ketting, het 

eindeloze verhaal van Haarlemmermeer delen voor en door een groter publiek” (Bijlage I).   

  

PRESTATIEAFSPRAKEN I.H.K.V. UITVOERINGSPROGRAMMA CULTUUR 2013-2016  

  

1:  het exploiteren van twee musea;  

2:  het organiseren en aanbieden van educatieve activiteiten (2 x 8 maal per jaar);  

3:  het optimaliseren van de samenwerking met de musea;  

4:  het optimaliseren van de samenwerking met Bibliotheek, Historisch Archief, Kunstfort, Podium  

Architectuur: ontwikkelen, presenteren en uitvoeren van tweejaarlijkse manifestatie landschap, 

erfgoed, beeldende kunst en architectuur;  

5:  Ontwikkelen en uitvoeren van cultureel ondernemerschap (inclusief publieksbereik);  

6:  Faciliteren en ondersteunen van Cruquiusconcerten en Living History;  

7:  Voor Meer-Historie zijn geen prestatieafspraken geformuleerd maar een doelstelling: Meer-

Historie wil de expert zijn in de kennis over en het conserveren van het historisch erfgoed van 

Haarlemmermeer. Dit erfgoed omvat de architectuur, de infrastructuur, de cultuur en de 

natuur binnen de gemeentegrenzen. Vanuit persoonlijke betrokkenheid bij en interesse in de 

historie van hun woon- en leefomgeving zorgen tientallen vrijwilligers er voor dat zorgvuldig 

wordt omgegaan met alles wat de polder door de tijd heen karakteriseerde.  

  

 

 
 

  


