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Voorwoord 

 

 

Het museum heeft een zeer bewogen jaar achter de rug. 2015 zijn 
onze toekomstplannen tot twee maal toe binnen de gemeente  
besproken, helaas zonder dat dit tot een concreet besluit heeft 
geleid. Aan het eind van het jaar heeft het bestuur een nieuw 
dependancemodel ontwikkeld, waarbij het museum op de huidige 
locatie blijft met een kleinschalige ontwikkeling in de Zwarte Schuur 
met Natuurmonumenten. Hierdoor kunnen de kansen van beide 
plannen worden benut. 

 

Natuurlijk zijn er ook weer veel mooie projecten en activiteiten 
gerealiseerd, zoals de activiteiten rondom de Manuscriptkaart van 
De Ronde Venen met Venen op de Kaart. Ook is een samenwerking 
tot stand gekomen met het Stedelijk Museum Amsterdam en is 
gestart met de ontwikkeling van een vrijwilligersbeleid in 
samenwerking met de Sesam Academie. 

 

Het museum heeft ook weer een heel aantal bijzondere objecten 
aan de collectie kunnen toevoegen, zoals een uniek schilderij van 
Anton Heyboer waar een zeer bijzonder verhaal over Vinkeveen aan 
verbonden zit. 

 

Namens het museumbestuur wens ik u 
veel plezier met het lezen van ons 
jaarverslag 2015. 

 

Jan van Breukelen, 

Voorzitter 
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MUSEUM 
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Geschiedenis 

 

 

Door de wensen voor professionalisering van het museum werd in 
2004 besloten om een betaalde kracht aan te stellen. Vanaf dat 
moment had het museum een directeur. In 2008 werd 
professionalisering van het museum verder doorgezet door ook 
een betaalde museummedewerker aan te nemen.  

 

Inmiddels zijn veel van de professionaliseringsdoelstellingen 
gehaald en is er behoefte aan meer groei. Verdere vernieuwing en 
professionalisering moet vorm krijgen door herontwikkeling van 
het museum op de huidige locatie en bij de Zwarte Schuur van 
Natuurmonumenten aan de Botsholsedijk. Het museum wil 
transformeren tot een laaglandmuseum De Ronde Venen waar het 
verhaal van De Ronde Venen in al haar gelaagdheid wordt 
getoond. 

 

Museum De Ronde Venen is ontstaan 
uit de privécollectie van dhr. H. Börger. 
Hij nam eind jaren 1970 de boedel 
over van de laatste Vinkeveense 
baggermaatschappij “Op Hoop van 
Zegen” omdat hij het als zijn taak zag 
om dit stukje Nederlands cultureel 
erfgoed te behouden. In 1980 werd de 
privécollectie voor het eerst 
opengesteld voor publiek. 

 

In 1996 is de collectie in bruikleen 
gegeven aan de  huidige stichting 
Museum De Ronde Venen. Sindsdien 
heeft de stichting de collectie 
uitgebreid en het museum 
geprofessionaliseerd.  In 2013 heeft 
het museum de status van 
Geregistreerd Museum  verworven.  
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Doelstelling 

 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

• het beheren van het museum “De Ronde Venen”; 

• het exposeren, verzamelen, conserveren en bewaren van 
voorwerpen met betrekking tot de lokale geschiedenis, de 
folklore en de volkskunst; 

• het geven van informatie en voorlichting alsmede de 
educatieve begeleiding van de museumbezoekers; 

• het vernieuwen van de kennis en het verlevendigen van de 
belangstelling met betrekking tot ontginningen, de veenderij, 
de visserij, het boerenbedrijf, de droogmakerijen, de 
ambachten, de handel en alle andere aspecten van het lokale 
cultuurhistorische erfgoed. 

 

Het inrichten, beheren en exploiteren 
van een museum teneinde het 
cultuurhistorisch erfgoed van het 
Veenweidegebied, waarvoor de 
gemeente De Ronde Venen 
exemplarisch is, te bewaren. 
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Missie 

 

Binnen Nederland neemt het museum een unieke plek in. Het is 
het enige museum dat de ontstaansgeschiedenis van het 
veenweidegebied en De Ronde Venen vertelt. Daarnaast gaat het 
verhaal over ontginning, vervening, droogmaking en inpoldering. 
Dit verhaal is in het algemeen representatief voor Nederland. 
Daarmee maakt het museum zich geschikt voor toeristen uit het 
buitenland die meer willen weten over Nederland en haar strijd 
tegen het water. In een nieuw huisvestingslocatie wil het museum 
zich meer toerusten op deze doelgroep. 

 

Er zijn in Nederland meer gebieden waar turf gewonnen werd. 
Daar zijn ook musea gevestigd die het verhaal over turf maken 
vertellen. De bijbehorende objecten zijn niet uniek in Nederland. 
Wat Museum De Ronde Venen onderscheidt van deze andere 
veenmusea is de samenstelling en de herkomst van haar collectie. 
Het topstuk van de collectie is de laatst overgebleven 
veensteekmachine. Deze machine is de laatste intacte 
veensteekmachine en ‘diepsteker’. Naast de veensteekmachine is 
ook het ensemble met schaftkeet, werkplaats, opduwer en 
bedrijfsarchief aanwezig. Hierdoor is deze collectie de meest 
complete collectie op het gebied van laagveenvervening in 
Nederland. 

Museum De Ronde Venen wil op 
professionele wijze inzicht bieden in 
het veranderingsproces van het 
landschap van het Utrechtse 
veenweidegebied en de rol van de 
mens daarin.  

 

Dit doet het museum door het 
cultuurhistorisch erfgoed met 
betrekking tot het veenweidegebied, 
waarvoor De Ronde Venen 
exemplarisch is, te verwerven, 
behouden, onderzoeken, presenteren, 
documenteren, en bekendheid te 
geven aan de materiële en immateriële 
getuigenissen voor doeleinden van 
studie, educatie en genoegen.” 
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Museumregistratie 

 

 

Museum De Ronde Venen is hiermee één van de ruim vierhonderd 
Geregistreerde Musea in Nederland. Deze musea worden erkend 
omdat ze op verantwoorde wijze hun museale taak uitvoeren. Om 
deze titel te behalen werd het museum uitvoering getest op alle 
verschillende museale werkzaamheden, onder andere op het vlak 
van de collectie, de basisvoorzieningen, bestuur en de financiën.  

 

Directeur Kentgens: “Het museum heeft voor de 
professionalisering veel werk verzet. Deze status is een bevestiging 
en erkenning hiervan vanuit de vakgroep. Het is een enorme pluim 
naar alle medewerkers en vrijwilligers die hier zo veel tijd in 
hebben gestoken.” 

 
 

Tijdens de nieuwjaarreceptie 2014 is 
het goede nieuws onthuld. Museum 
De Ronde Venen is sinds 11 december  
2013 opgenomen in het Nederlands 
Museumregister als ‘Geregistreerd 
Museum’. Toenmalig wethouder 
Schouten mocht het heugelijke feit 
bekend maken en het bijbehorende 
schildje onthullen. 
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COLLECTIE 
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Collectie 

  

 

De museumregistratie heeft eind 2015 ruim 4.000 records. Deze 
objecten zijn geregistreerd in het programma Adlib Museum, met 
daarbij informatie over het object, beschrijving, verwerving, 
afbeelding, etc. 

 

De kerncollectie van het museum bestaat uit objecten die een 
relatie hebben met de turfproductie in de hedendaagse gemeente 
De Ronde Venen. Hiertoe behoren collectiestukken als de 
veensteekmachine, de opduwer, de werkplaats met smidse en een 
grote collectie gereedschappen en werktuigen die bij de 
turfwinning werden gebruikt. 

  

De collectie is opgedeeld in de deelcollecties: Turfwinning, 
Vaartuigen, Landbouw & tuinbouw, Archeologie, Veiling, 
Ambachten, Textiel, Prenten, Opgezette dieren, Huishoudelijke 
objecten en Documentatie. 

 

De collectie van het museum vertelt het 
verhaal van (de geschiedenis van) De 
Ronde Venen, maar het toont ook 
situaties en verhalen die overeenkomen 
met gelijksoortige gebieden in Nederland.  

 

De veensteekmachine kan gezien worden 
als het topstuk van de collectie; de 
machine is de enig overgeblevene van zijn 
soort en representeert de laatste fase van 
de verveningsgeschiedenis van 
Nederland. 
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Collectiebehoud 

  

In 2015 is vanuit het collectieplan gewerkt aan de volgende zaken: 

• Collectiewaarderingssysteem is toegepast op de gehele 
collectie. Ieder object is getoetst en beoordeeld met 
puntensysteem. 

• Alle boeken en documenten geïnventariseerd op vraat en 
(vocht)schade. 

• Inventarisatie van de klimatologische omstandigheden van de 
museumgebouwen. 

• Standplaatscontrole. 

• Controle en bestrijding van ongedierte in het museum. 

• Nieuwe aanwinsten zijn geregistreerd, genummerd en 
verantwoord opgeborgen. 

• Etc. 

 

 

Het grootste deel van de museumcollectie 
is sinds eind 2013 opgeslagen in het 
museumdepot in Nederhorst den Berg. In 
het depot hebben alle objecten een vaste 
standplaats op basis van categorie, welke 
staan geregistreerd in het collectie-
registratiesysteem Adlib. 
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Nieuwe aanwinsten 

 

 

Hierbij een overzicht van enkele van de objecten die in 2015 aan 
de collectie zijn toegevoegd: 

• Schilderij uit de serie ‘Vinkeveners’ van Anton Heyboer; 

• Diverse gereedschappen, zoals een eg, turfsnijder en een 
handdissel; 

• Diverse prenten, tekeningen en schilderijen, zoals een 
olieverfschets en een ets van de omgeving Baambrugge door 
C.M.L. Kouw; 

• Olieverf van een gezicht op Vinkeveen door W. Dieckman 

• Handkarn; 

• Diverse boeken zijn toegevoegd aan de bibliotheek; 

• En nog veel meer… 

 

 

Het museum handhaaft momenteel een 
passief verzamelbeleid; in afwachting 
van duidelijkheid over de toekomst 
wordt er niet actief gezocht naar nieuwe 
collectiestukken. Desalniettemin heeft 
het museum in 2015 ook weer een 
aantal objecten aan de collectie kunnen 
toevoegen. Omdat het museum zich 
richt op de cultuurhistorie van het 
veenweidegebied, worden alleen de 
objecten die specifiek hiermee te maken 
hebben aangenomen.  
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PUBLIEK & ACTIVITEITEN 
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Presentatie 

In 2015 is door de Nederlandse Museumvereniging voor het eerst 
de Nationale Museumweek georganiseerd. Dit ter vervanging van 
het Museumweekend. Het doel is om mensen op laagdrempelige 
wijze kennis te laten maken met musea. Het museum was tijdens 
de Museumweek gratis toegankelijk van 22 t/m 26 april. Tijdens het 
weekend was het museum de hele dag gratis toegankelijk. 

 

Daarnaast heeft het museum in 2015 ook diverse evenementen 
georganiseerd en aan activiteiten deelgenomen, zoals Open 
Monumentendag, een fietstocht met de scouting en de 
Kramenmarkt van de gemeente. 

 

Het museum heeft in 2015 haar deuren 
van april tot en met oktober voor publiek 
opengesteld op woensdag- tot en met 
zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. 
Buiten deze tijden heeft het museum zeer 
regelmatig haar deuren op afspraak 
geopend voor groepen, scholen, 
onderzoek en vergaderingen. 

 

Alle bezoekers van het museum krijgen 
een persoonlijke rondleiding door de 
vaste expositie. Deze wordt verzorgt door 
de vrijwilligers van het museum. 
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Opduwerdag Vinkeveen 

Nieuwjaarsreceptie Museum 

Fietstocht scouting Manuscriptkaart 

Kramenmarkt gemeente 



Exposities  Rietsnijden in De Ronde Venen 

Binnen De Ronde Venen komt rietland hoofdzakelijk voor in de 
Botshol (Natuurmonumenten). Het museum licht in de 
minitentoonstelling het gebruik en toepassing van riet toe, 
waarbij ook de rol van riet in de veenderij ter sprake komt. Met 
behulp van een aantal gereedschappen wordt het proces achter 
het rietsnijden inzichtelijk gemaakt. 

 

Rampjaar in De Ronde Venen; de slag om Waverveen in 1672 
In 1672 wordt De Ronde Venen voor een groot deel onder water 
gezet als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De 
minitentoonstelling laat een aantal aspecten van dit rampjaar 
voor De Ronde Venen zien, zoals de functie van de uitlegger 
‘Amselsche Galije’ gedurende de verdediging van Waverveen. Er 
wordt ingegaan op de brandstichting dat een groot deel van 
Waverveen in de as legde en vele slachtoffers eiste. Ook wordt 
het treurige verhaal van Leuntje Chielen vermeld. Daarnaast 
wordt de werking van de Oude Hollandse Waterlinie toegelicht, 
daar de inundatie een onderdeel was van verdedigingslinie van 
Holland en Utrecht. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds eind 2013 heeft het museum geen 
tijdelijke expositieruimte tot haar 
beschikking. Het  Antoniushuis, waarin 
deze was gevestigd, is op dat moment 

opgeleverd aan de verhuurder. In 2015 is 
zijn kleine presentaties in de vaste 
expositie ingericht.  
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Opduwers bij het Museum  
De Bronsmotor van de 

Veensteekmachine wordt gestart 



Educatieproject Jet & Jan 

 

 

In 2015 werd het project Jet & Jan weer aangeboden vanuit het 
cultuurmenu van Kunst Centraal. In totaal deden elf scholen en 13 
groepen (ca. 300 leerlingen) mee aan het project. De kinderen 
werden ontvangen door vrijwilligers. In het museum deden zij een 
circuit van activiteiten waarbij zij onder andere een sopje moesten 
kloppen, sokken moesten stoppen en met een griffel moesten 
schrijven. De reacties van de kinderen en hun begeleiders op het 
project zijn altijd zeer positief. 

 

 

Het educatieproject Jet & Jan geeft 
kinderen uit groep 5 van de basisschool 
een beeld van het dagelijks leven rond 
1910 in De Ronde Venen. Hierbij komen 
de volgende thema’s aan bod: kleding, 
wonen, werken, huishouden, voeding, 
vervoer, school en spel.  
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Educatieproject 
Baggermuziek 

 

In 2015 werd het project Baggermuziek aangeboden vanuit het 
cultuurmenu van Kunst Centraal. In totaal deden tien scholen en 
17 groepen (ruim 400 leerlingen) mee aan het project.  

 

De leerlingen zijn in het museum ontvangen door vrijwilligers. 
Hier doen zij in groepen onderzoek naar het veenverleden, de  
Veensteekmachine en verloren geluiden hiervan. Na de 
museumles hebben de leerlingen op school een eigen muziekstuk 
ontwikkeld over het werk in het veen. Onderdeel hiervan is een 
les door een professioneel muziekdocent. 

 

 

In het educatieproject Baggermuziek 
maken leerlingen uit groep 7-8 kennis met 
Oral History en het veenverleden van De 
Ronde Venen. Hierin speelt de 
Veensteekmachine een grote rol. Ook in 
muziek zit oral history. Leerlingen 
gebruiken in dit medium om hun 
leefomgeving beter te leren kennen. 
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Project Manuscriptkaart 

 

Eind 2014 is het jaarprogramma voor de manuscriptkaart uit 1782 
gepresenteerd. De officiële aftrap is  verricht door burgemeester 
Maarten Divendal. Het archief en museum zijn een onderzoek 
gestart naar de kaart, want er was nog maar weinig bekend over 
de achtergrond ervan. Wie gaf de landmeter bijvoorbeeld de 
opdracht voor het maken van de kaart? En van wie zijn de 
familiewapens die op de kaart staan afgebeeld? Dit en meer zullen 
het RHC en het museum de komende tijd onderzoeken.  

 

Om zoveel mogelijk mensen bij de kaart en het project te 
betrekken, zijn er activiteiten georganiseerd in samenwerking met 
lokale verenigingen en organisaties.  Zo is een fietstocht voor 
kinderen van lokale scoutingsclubs ontwikkeld waarbij ze een 
route fietsen langs karakteristieke punten op de kaart. Fotoclub 
Fotoworkshop De Ronde Venen heeft foto’s gemaakt van mooie 
locaties op de kaart. Hier is vervolgens een tentoonstelling 
omheen ontwikkeld. En om de kaart te behouden is deze 
gedigitaliseerd en een reproductie ervan gemaakt, welke tijdens 
Open Monumentendag is verloot.  

 

Het museum heeft samen met het RHC 
Vecht en Venen een unieke 
manuscriptkaart van De Rondeveense 
Polders in bruikleen mogen krijgen. Vanuit 
Venen op de Kaart is  een 
crowdfundingproject gestart om 
activiteiten rondom deze  bijzondere kaart 
te organiseren. In december 2014 werd in 
het museum de manuscriptkaart onthuld 
door burgemeerster Maarten Divendal 
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Museum ontvangt Advies-
op-Maat cheque 

 

De cheque wordt gebruikt om met de deskundige van de Sesam 
Academie naar ons vrijwilligersbeleid te kijken, voornamelijk 
gericht op de komende transitie naar een nieuw museum. Hierbij 
worden uiteraard ook onze eigen vrijwilligers betrokken, zodat we 
samen kunnen komen tot een vernieuwende aanpak voor het 
vrijwilligersbeleid van het museum. 

Directeur Maarten Kentgens en 
bestuurslid Corry van Zijl hebben op 
woensdag 8 april 2015 tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in het 
Provinciehuis een Advies-op-Maat cheque 
in ontvangst mogen nemen.  

 

De cheque werd overhandigd door 
Willibrod van Beek, Commissaris van de 
Koning, en Mariette Pennarts, 
gedeputeerde Cultuur. Advies-op-Maat is 
een project van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, de Provincie Utrecht en de 
Sesam Academie. De adviescheque staat 
voor een aantal dagdelen advies van een 
deskundig adviseur van de sesam 
academie. 
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Bezoekers 2015 

 

 

 

 In 2015 heeft Museum De Ronde Venen 
2520 bezoekers mogen ontvangen. De 
tabel geeft enig inzicht in de wijze waarop 
dit aantal is opgebouwd. Het aantal 
bezoekers is dit jaar is ongeveer gelijk aan 
het voorgaande jaar. Doordat veel tijd in 
vernieuwing is gestoken en het museum 
geen ruimte (meer) heeft voor tijdelijke 
exposities, zijn de bezoekcijfers lager dan 
voorgaande jaren. 

 

Daarnaast is het museum ook online 
bezocht. De websites van het museum zijn 
ruim 15.000 keer bezocht in 2015. 
Daarnaast had het museum op de sociale 
netwerksite Twitter ruim 800 volgers en 
de Facebookpagina van het museum is 
ruim 150 keer ‘geliked’. Tevens verstuurt 
het museum een nieuwsbrief aan ruim 
300 abonnees.  
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BEZOEKERSAANTALLEN MUSEUM DE RONDE VENEN 2015 

  Volwassenen  Volwassenen Kinderen Kinderen   

  individueel groep individueel groep Totaal 

Januari 0 60 0 0 60 

Februari 2 0 0 0 2 

Maart 2 15 0 0 17 

April 43 106 1 119 269 

Mei 26 129 0 313 468 

Juni 43 163 0 255 461 

Juli 97 0 10 0 107 

Augustus 81 93 4 1 179 

September 176 123 3 0 702 

Oktober 54 54 0 1 109 

November 7 127 0 7 141 

December 0 5 0 0 5 

Totaal 531 875 18 696 2520 



Samenwerkingen 
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Vanuit Venen op de Kaart is aandacht besteed aan de 
erfgoedactiviteiten tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 
en zondag 13 september 2015. Tijdens de najaarsmarkt in Wilnis is 
dit weekend een expositie gepresenteerd over de Manuscriptkaart 
van De Ronde Venen. De kopie van de kaart is onder grote 
belangstelling verloot. De winnaar werd bekend gemaakt door 
wethouder Erika Spil. Ook is in samenwerking met Jenneke van 
Wijngaarden een eigen versie van de manuscriptkaart ontwikkeld 
door de inwoners van De Ronde Venen. Tijdens de markt met Open 
Monumentendag konden mensen hun eigen omgeving inkleuren op 
deze kaart.  

 

 

 

 

 

 

Het museum is mede-initiatiefnemer en 
actief partner in de erfgoedsamenwerking 
Venen op de Kaart. Hierin werken het 
museum, RHC Vecht en Venen en 
bibliotheek AVV samen met de lokale 
historische verenigingen.  

 

In 2015 zijn vanuit de ze samenwerking 
verschillende activiteiten georganiseerd 
rondom de Manuscriptkaart van De Ronde 
Venen, zoals een reizende expositie, 
fietstocht en een community art 
kunstwerk. 
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Open Monumentendag 



Met verhalenvertelster Elza Vis is het 
museum gestart met een samenwerkings-
project voor een Verhalenkamer voor De 
Ronde Venen. Dit oral history onderzoek 
gaat verhalen gaan vastleggen van 
bijzondere erfgoed-monumenten binnen 
de gemeente.  

 

In 2015 is gestart met de opzet en 
inventarisatie van de plannen. In 2016 
moet de verhalenkamer verder vorm gaan 
krijgen. 
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Verhalenkamer 



Partners 

Partners: 
• Natuurmonumenten 
• Natuur- en milieuvereniging 

De Groene Venen 
• Landschap Erfgoed Utrecht 
• Gemeente De Ronde Venen 
• Provincie Utrecht 
• Nederlandse 

Museumvereniging 
• Historische Vereniging De 

Proosdijlanden 
• Historische Kring Abcoude - 

Baambrugge 
• Streekarchief Vecht & Venen 
• Stg. Groene Hart 
• LVBHB 
• Gebiedscommissie Utrecht-

West 
• ZIMIHC Utrecht 
• IVN De Ronde Venen & 

Uithoorn 
• Vrienden van Museum DRV 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Stichting Tympaan De Baat 
• Stichting De Boei 
• Bibliotheek AVV 
• Stichting Vechtsnoer 
• De Rondeveense Uitdaging 
• Stedelijk Museum Amsterdam 
• Venen op de Kaart 
• Sesam Academie 
• Vechtplassencommissie 
• Diverse basisscholen uit De 

Ronde Venen, Uithoorn, 
Amstelveen, etc. 

• Kunst Centraal 
• Videoclub De Ronde Venen 
• Recreatie Midden Nederland 
• Tweed BNO 
• Rabobank Rijn & 

Veenstromen 
• Diverse lokale en regionale 

ondernemers 
• Etc. 

 
 
 

 
 

 

 

Museum De Ronde Venen werkt 
daarnaast met vele instanties samen. 
Hiernaast staat een opsomming van de 
organisaties waarmee het museum in 
2015 heeft samengewerkt, lid van is, of 
deel van uitmaakt. 
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VERNIEUWING 
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Laaglandmuseum  
De Ronde Venen 

 

Het nieuwe museum transformeert van veenmuseum naar 
laaglandmuseum. In het laaglandmuseum wordt inzichtelijk en 
beleefbaar gemaakt welke handelingen en inspanningen ten 
grondslag hebben gelegen aan de verandering van het 
laaglandschap en hoe deze ten opzicht van elkaar staan.  

 

Het verhaal van het museum is daarmee het verhaal van het 
landschap van De Ronde Venen en van de mensen die het 
bevolkt hebben. Hiermee maken we definitief de omslag naar 
landschapsmuseum en belevings- en kenniscentrum over het 
veenweidegebied. De veenwinning, waarin de roots van het 
museum liggen, blijft hierbinnen uiteraard een belangrijke 
plaats innemen.  

 

Het laaglandmuseum wordt een eigentijds museum met een 
bovenregionale uitstraling. Dit zal zich vertolken in meer 
museumbezoekers en daarmee een versterking van de 
cultuurrecreatie en -toerisme in de gemeente. Het museum wil  
fasegewijs groeien naar 8.000 tot 10.000 bezoekers per jaar. 
Dit wordt gerealiseerd in samenhang met een kwalitatief 
versterkt museaal aanbod en een daarop afgestemd 
dienstenaanbod voor doelgroepen en markt. 
 

 

 
 

 

 

Centraal in de visie van het museum 
staat de blik naar buiten; het museum 
van de toekomst is niet alleen een 
bewaardepot van een collectie, het is 
een levend activiteitencentrum, 
gericht op beleving, educatie en 
informatie.  

 

Deze ervaring vindt niet alleen plaats 
binnen de muren van het museum, 
maar ook daarbuiten. Het museum 
wordt het startpunt voor een 
ontdekkingstocht door het landschap. 
Het reikt je als het ware de kaplaarzen 
aan om het omliggende gebied te gaan 
verkennen.  
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Toekomst 

 

 
Het totale vernieuwingsplan met onderzoeksrapporten is 
aangeboden aan de gemeente ter verdere besluitvorming. In 
2015 is het voorstel twee maal in de commissie 
Samenlevingszaken besproken. In mei en oktober 2015 heeft 
de commissie zich gebogen over de toekomst van het museum. 
Dit heeft helaas nog niet tot besluitvorming geleid. 
 
Op dit moment zijn gesprekken gaande over de een 
gezamenlijke ontwikkeling van het museum op de locaties 
Borger en Zwarte Schuur.  

 

 
 

 

 

In 2015 is gewerkt aan onderzoek naar 
de locatie Zwarte Schuur in Botshol. 
Samen met milieuvereniging De 
Groene Venen, Natuurmonumenten, 
Waterschap AGV is gekeken naar de 
diverse aspecten die aan de orde 
komen bij het realiseren van het 
museum op deze locatie.  

28-4-2016 Jaarverslag 2015 30 



Plan Zwarte Schuur zoals besproken in de commissievergaderingen 
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ORGANISATIE 
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Bestuur & medewerkers 

 
 
Wijzigingen bestuur 
Per 1-1-2015 is dhr. A.H. van der Zon toegetreden tot het bestuur in 
de functie van Penningmeester.  Dhr. Kneppers is teruggetreden tot 
het algemeen bestuur. Per 15 september 2015 heeft dhr. E.J.M. 
Börger zijn bestuursfunctie neergelegd. 
 

Directeur 

Sinds maart 2007 wordt de directiefunctie (0,8 fte) ingevuld door 
dhr. M.W. Kentgens. Dhr. Kentgens is erfgoeddeskundige met een 
specialisatie in presentatie. Daarnaast is dhr. Kentgens actief als 
commissielid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. De 
directeur houdt zich bezig met de algehele bedrijfsvoering van het 
museum en de planontwikkeling rondom de vernieuwing.  
 
Vanaf februari 2014 heeft de directeur op verzoek van het bestuur 
voor een periode van 18 maanden tot augustus 2015 voor 0,15 fte 
onbetaald verlof opgenomen. Dit als lastenverlaging en in 
afwachting van verdere besluitvorming over de toekomst van het 
museum.  
 

 

Het bestuur van Museum  De Ronde 
Venen per 31 dec. 2015: 

 

Dhr. M.J. Jongerden, vice-voorzitter 

Dhr. A. Dekker, secretaris 

Dhr. A.H. van der Zon, penningmeester 

Dhr. J.F.A. Kneppers, bestuurslid 

Mw. C.J.M. Uiterwaal – van Zijl  

dhr. C.M.M. Straver 

dhr.  J.M. van Breukelen  
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Vrijwilligers 

 mw. A. Berkelaar, 

 dhr. J. Borger 

 dhr.  J. van Breukelen 

 dhr. F. Broekman 

 dhr. C. Broere 

 dhr. J. van Delft 

 mw. M. Damsma 

 dhr. A. Dekker 

 mw. M. Dekker 

 mw. G. Eindhoven 

 dhr. J. Ernestus 

 dhr. P. van Golen 

 

 

 

 

 

 

 

 mw. A. van Golen 

 mevr. H. IJsseldijk 

 dhr. M.J. Jongerden 

 mw. M. Jongerden 

 dhr. J. Kneppers 

 mw. G. Kanteman 

 dhr. D.A. Koeleman 

 dhr. R. Koster 

 dhr. A.J. Langelaar 

 mw. C.A. Langelaar 

 mw. L. Leeflang 

 dhr. C. Leeuwenburgh 

 mw. G. Licht 

 dhr. T. van der Lubbe 

 mw. J.H. Meijering 

 dhr. G.F. Meulemans 

 dhr. W. Mondeel 

 mw. A. Nap 

 mw. G. Oerlemans 

 mw. M. Th. Pietersen 

 mw. A. Pols 

 mw. R. Pouwer, 

 mw. E. van Selm 

 dhr. R. van Tol 

 dhr. T. Verweij 

 dhr. A. Visser 

 mw. C.  van Vliet 

 dhr. F. de Vries 

 mw. C. van Zijl 

 
 
 

 
 
 

 

Museum De Ronde Venen is voor 
een groot deel afhankelijk van de 
inzet van de vele enthousiaste 
vrijwillige medewerkers.  

 

In 2015 waren de  vrijwilligers 
actief in en om het museum, als 
lid van de technische dienst, 
gastheer of –vrouw, onderhoud 
veensteekmachine, collectie-
beheer of medewerker 
activiteiten 
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Vrijwilligersuitje naar het 
Biesbosch Museum-Eiland 



Vrienden 

 

 

Belangstellenden kunnen het museum steunen door lid te worden 
van de Vriendenvereniging. Vriend worden kan al vanaf €15,00 per 
jaar. De vrienden van het museum ontvangen een Museumpas, op 
vertoon waarvan zij met twee personen gratis entree hebben in het 
museum. Ook worden zij op de hoogte gehouden van alle 
ontwikkelingen en activiteiten in en om het museum. 

  

Het bestuur van de Vrienden bestond in 2015 uit: 

• dhr. H. Wierda, voorzitter 

• dhr. W. Mondeel, penningmeester/secretaris 

• dhr. C.J. Snijder, lid 

• dhr. W.P. Koevermans, lid 
 

 
 

 

 

Museum De Ronde Venen wordt 
sinds 1996 gesteund door de Stg. 
Vrienden van Museum De Ronde 
Venen. De Vrienden zetten zich in 
voor de uitbreiding en restauratie 
van de collectie en geven steun 
waar nodig.  
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PLANNEN 2016 
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Toekomst 

 

 

In 2016 gaan we verder met de uitwerking van een 
vernieuwingsplan voor het museum. In samenwerking met onze 
partners zullen we ons tot het uiterste inspannen om het museum 
te behouden en een kansrijke toekomst te geven. Daarnaast blijven 
we ons uiteraard inzetten voor de huidige bedrijfsvoering van het 
museum. Dit doen we door o.a. te zorgen voor meer samenwerking 
en het realiseren van kleine en grote activiteiten, zoals draaidagen 
en natuurlijk in het project Venen op de Kaart. Ook de verdere 
professionalisering van het museum, zowel museaal als 
organisatorisch, blijft een belangrijk aandachtspunt.  

 

Voor een complete beeld van de toekomstplannen verwijzen wij 
graag naar de toekomstplannen van het museum, zoals deze op de 
website van het museum terug te vinden zijn. 

 
 

 
 

 

 

Veel tijd en energie is in 2015 
geïnvesteerd in de vernieuwing. In 2016 
zal duidelijk moeten worden hoe de 
toekomst van het museum er verder uit 
gaan zien. Wij zullen ons in ieder geval 
voor 100% inzetten om het museum op 
een mooie nieuwe toekomst te geven in 
de gemeente!  

  

Maarten Kentgens 

Directeur 
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IN DE KNIP 
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Financiën 

 

 
 

 

 
Staat van de Baten en Lasten 
over 2015 (excl. BTW). Voor 
meer uitgebreide informatie, 
zie het Financieel Jaarverslag 
2015. 
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Jaarrekening 2015 

Begroting Resultaat 

Lasten Personeel & vrijwilligers € 72.950   € 72.563  

Huisvesting € 11.913  € 7.824 

Collectie/Museum € 4.750 € 796 
Kantoor € 2.500  € 1.469  

Publiekszaken € 4.465  € 6.597  
Algemeen € 6.600  € 6.392  
Totaal € 102.078  € 95.641 

Baten Entreegelden € 3.000  € 3.052 

Donaties/sponsoring € 2.750  € 134 
Verkoop winkel € 1.750  € 582  

Activiteiten € 500 € 115   
Subsidie € 83.416  € 83.416  

Overig € 1.000  € 131  
Rente 0  0 
Pjt Venen od Kaart Manuscriptkaart 0 € 2.818 

Pjt Vernieuwing € 9.662 € 0 
Totaal € 102.078  €  90.248 

Saldo € 0 € -5.393              



Sponsoren 

Sponsorlijst 2015 
 

• Stichting Op Hoop van Zegen 
• Stg. Antoniushuis 
• Familie Börger 
• Provincie Utrecht 
• Prins Bernhard Cultuurfonds 

Utrecht 
• Gemeente De Ronde Venen 
• Rabobank Rijn & Veenstromen 
• Natuurmonumenten 
• Milieuvereniging De Groene 

Venen 
• Vechtplassencommissie 
• Waterschap AGV 
• Tweed BNO 
• Netsquare 
• Kunst Centraal 
• Landschap Erfgoed Utrecht 
• Vrienden van Museum De Ronde 

Venen 
• Event Support Holland 
• De Groene Venen 

 
 
 

• Kroese Watersport 
• Hubo Boellaard 
• Stg. Vechtsnoer 
• Stg. Venster op de Vecht 
• Videoclub De Ronde Venen 
• Recreatie Midden Nederland 
• Bibliotheek AVV 
• De Groene Venen 
• JJ&B 
• De Rondeveense Uitdaging 
• Stedelijk Museum Amsterdam 
• Museumregister Nederland 
• Etc. 

 

 

Het museum heeft in 2015 
weer veel (regulier en natura) 
sponsorbijdragen mogen 
ontvangen. Hierbij een lijst met 
de sponsoren in 2015. 

 

Wij zijn hen allen zeer 
erkentelijk en dankbaar voor de 
steun en bijdrage aan het 
museum. 
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