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1. Samenvatting
Na twee jaar met bouwactiviteitren heeft het Biesbosch MuseumEiland in 2017 het eerste volledige jaar in de
nieuwe setting beleefd. De bezoekersaantallen zijn over de hele linie in verhouding met die van 2016.
Het museum ontving 64.342 betalende bezoekers; daarnaast hebben 45.000 mensen het gratis toegankelijke
bezoekerscentrumdeel bezocht. Bijzonder opvallend is de grote toename van het aantal bezoekers op de website.
In 2017 zijn op basis van publieksonderzoek een aantal aanpassingen in de expositie gedaan. Achter de schermen
wordt hard gewerkt aan de digitalisering van het archief en het depot.

2. Overzicht 2017
In het afgelopen jaar is onder meer meegewerkt aan de volgende activiteiten:
Week van ons water
De ‘Week van Ons Water’ stond van 12 tot 19 mei in het teken van drinkwater. Samen met Evides werden op drie
dagen twee maal workshops gehouden. Na een inleiding over ons drinkwater door middel van een filmpje van
Klokhuis was er daarna informatie van een medewerker van Evides over waterwinning en hoe dat drinkwater wordt.
Daarna werd er een uitleg gegeven over de werking van het wilgenfilter dat het Biesbosch MuseumEiland gebruikt
om het afvalwater te zuiveren. Deelnemers kregen aansluitend de gelegenheid om vanaf het dak van het museum
het filter te zien. Vervolgens werd er gewandeld naar het uitkijkpunt van spaarbekken de Petrusplaat. Terug in het
museum kon iedereen die dat wilde zijn eigen waterzuivering bouwen.
Expositie
Begin 2017 is de samenstelling van de vaste expositie intern geëvalueerd. Ook de door gasten gemaakte
opmerkingen zijn daarbij meegenomen. Op basis hiervan is een aantal aanvullingen en aanpassingen gedaan. Joyce
Langezaal en Fanny Smelik, betrokken bij het ontwerp van de tentoonstelling in 2015, hebben de aanpassingen in
enkele paviljoens, kabinetten en de bibliotheek ontworpen en de werkzaamheden gecoördineerd.
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Meest ingrijpend was de volledige herinrichting van het kabinet Waterwinning, op verzoek van Evides, die dit ook
financieel mogelijk maakte. Hier wordt uiteengezet hoe de waterkringloop en het proces van waterwinning in zijn
werk gaat en wat er komt kijken bij het maken van drinkwater.
Depot
Alle objecten in de depots van het museum worden digitaal beschreven en via een QR-code toegankelijk gemaakt.
Bibliotheek
De inrichting van de bibliotheek in het museum is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Vereniging Vrienden. Het
plan om de bibliotheek te vernoemen naar de grondlegger van het Biesbosch Museum, de heer Huib den Tuinder, is
uitgevoerd.
In de bibliotheek zijn een aantal tekstfragmenten uit interviews met Huib den Tuinder aan de wand opgetekend,
samen met een aantal zwart wit foto’s van de griend- en rietcultuur, een foto met begeleidende tekst van Huib den
Tuinder achter zijn bureau in het Arbeidsbureau Almkerk en zijn naamgeving op de deur. De bibliotheek is op vrijdag
16 juni officieel geopend door mevrouw Jo den Tuinder, weduwe van Huib den Tuinder. Zij deed dit in gezelschap van
broers en zussen, kinderen en kleinkinderen die voor die gelegenheid door het museumbestuur uitgenodigd waren en
aansluitend een rondvaart door de Biesbosch en een maaltijd in het museum aangeboden kregen.
Introductiefilm
De introductiefilm in de filmzaal is aangepast. In de oude versie werd nog gesproken over het aanstaande Ruimte
voor de Rivier-project en de aanstaande uitbreiding van het museum. Mede dankzij een bijdrage van het Prins
Bernhard Cultuur Fonds is de film geactualiseerd. Naaste een algemene versie is er ook een kinderversie en een
Engelse versie samengesteld.

Educatie
In 2017 is gestart met het verder uitwerken van educatieve programma’s, zowel in het museum als op
buitenmuseum De Pannekoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en de
Biesboschbezoekerscentra in Drimmelen en Dordrecht.
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Schilderij Sint-Elisabethsvloed
Het schilderij ‘de Sint-Elisabethsvloed’ van H. Weingärtner, in langdurige bruikleen van het Noordbrabants Museum,
is gerestaureerd door Susanne Stangier uit Guttecoven. Het is 13 april 2017 weer teruggehangen in het museum.
De restauratie is mede mogelijk gemaakt door Stichting Zabawas, de Gravin Van Bylandt Stichting, de MastboomBrosens Stichting, Stichting Bonhomme Tielens, de Vereniging Vrienden en het Prins Bernhard Cultuur Fonds.
Op dinsdag 7 maart is een schenking van de heer Ton van Dalen in het museum gebracht en in de wisselexporuimte
opgesteld. Het betreft het ruimtelijke werk ‘Hollands Diep’ gebaseerd op het schilderij ‘Zeegezicht met zeilende schepen’
van J.C. Schotel uit de collectie van het Dordrechts Museum.
Menno Visser uit Boven-Hardinxveld kreeg, na de productie van een zeearend van papier-maché in 2016, opdracht om
een visarend te maken. Die is in maart in de expositie van het museum opgenomen.
De levensechte roofvogel met een spanwijdte van 1,60 meter is nagebootst in de zogenaamde bidhouding. Dat is het
moment waarop visarenden stilhangen in de lucht voordat ze naar beneden duiken om een vis uit het water te pakken.
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Natuurpoort
In 2010 zijn op de toegangsweg naar het museum zes fotopanelen met twaalf Biesbosch flora- en fauna-opnamen
van natuurfotograaf Marco de Paauw opgesteld. De panelen waren aan vervanging toe en zijn dankzij bijdragen van
de Vereniging Vrienden en het Streeknetwerk Biesbosch vernieuwd.
Gebr. De Leeuw uit Oosterhout startte in mei met een wandel-/fietspontje vanuit Lage Zwaluwe naar de Anna Jacominaplaat
in de Biesbosch. Het veer dat per keer maximaal 12 personen kan vervoeren, zette maar liefst 13.000 mensen over die
allemaal vanaf de Deeneplaatweg richting Spieringsluis fietsten.
Op 8 juli werd i.s.m. de ANWB een fietstocht van 31 kilometer lengte georganiseerd. De route is 31 km lang en duurde
ongeveer twee uur. ANWB-vrijwilligers boden de helpende hand. Deelnemers kregen een gratis ANWB Fiets-check,
advies over veilig fietsen op fiets of E-bike, informatie over de omgeving en een goodiebag.
De ANWB informeert tevens over wandelingen in de Biesbosch. Er staan twee wandelingen op de website waarbij ook
direct verwezen wordt naar het museum.
Toegankelijke Natuur
De provincie Noord-Brabant wil in de buurt van de Brabantse Natuurpoorten voorzieningen treffen waardoor mensen
met een beperking ook de natuur in kunnen gaan. Een werkgroep met daarin ook de Stichting Zet, de Stichting Groen en
Handicap, Staatsbosbeheer en het Biesbosch MuseumEiland buigt zich over de mogelijkheden.

WISSELEXPOSITIES 2017
Januari - maart 2017: The Drowned World’- Minor AKV/St.Joost
In ‘The Drowned World’ van J.G. Ballard staat de wereld grotendeels onder water en heeft de natuur zijn best gedaan om
totaal te veranderen en gemuteerde dieren in deze nieuwe omgeving te zetten.
Derdejaars Studenten van de minor Arts & Nature van Avans AKV|St.Joost hebben zich hierdoor laten inspireren bij het
maken van deze expositie.
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April - september 2017: ‘Biesbosch uit de doeken’.
Het museum beschikt over een verzameling schilderijen verkregen uit erfenissen en schenkingen. Het verkrijgen van een
aantal schilderijen uit de nalatenschap van de in 2016 overleden Jan Koolen was aanleiding verschillende werken uit het
depot ten toon te gaan stellen. Het getoonde werk was van verschillende makers zoals Thomas van Heck, Ab van ’t Hoff, Ernst
van Dalen, J. van Wijnhoven en Ies Timmermans en divers van uitvoering; pastels, olieverfschilderijen en aquarellen.
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3 September-11 december 2017: De Nieuwe Biesbosch. Expositie ter gelegenheid van het boek met de
gelijknamige titel van boswachter Thomas van der Es.
Thomas van der Es (1986) is opgegroeid aan de rand van Nationaal Park de Biesbosch. Op 21-jarige leeftijd werd hij ‘de
jongste boswachter van Nederland’ in Nationaal Park De Biesbosch. Hij deelt zijn natuurliefde regelmatig op radio, tv
en sociale media. In de afgelopen eeuwen werd de Biesbosch langzaam polderland. Nu krijgen de rivieren weer de
ruimte en mag de natuur haar gang gaan – en dat pal onder een uitpuilende Randstad. Biddende visarenden hangen
boven meanderende geulen en de majestueuze zeearend verjaagt een groep ganzen. Bevers bouwen aan hun
burchten en het is wachten op de terugkeer van de otter en de steur.
18 december 2016- 8 januari 2017: Fontys ArtCoDe-studenten exposeren op het Biesbosch MuseumEiland
Derdejaarsstudenten van Fontys Academy for Art, Communication and Design (ArtCoDe) selecteerden elk een object uit
het depot dat hen inspireerde tot een kunstuiting in een materiaal naar keuze. Dit leidde tot verrassende resultaten in de
expositie Expo Depot.

10 december 2017- 8 januari 2018: Fontys ArtCoDe-studenten exposeren op het Biesbosch MuseumEiland
Derdejaarsstudenten van Fontys Academy for Art, Communication and Design (ArtCoDe) selecteerden elk een object uit
het depot dat hen inspireerde tot een kunstuiting in een materiaal naar keuze. Dit leidde tot verrassende resultaten die
van 18 december tot n met 8 januari 2018 te zien waren in de expositie Expo ‘Kiem’.
Aan Erfgoed Altena werd in bruikleen materiaal uit het depot afgestaan voor het organiseren de expositie ‘Zonder boer
geen voer’.
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3. Bezoekersaantallen 2017
Museum

2015 *

2016

2017

Volwassenen

7.116

9.368

7.511

Kinderen

1.270

1.921

1.682

65+

1.896

2.505

2.118

CJP

43

150

122

3.428

4.816

5.592

876

1.043

881

95

984

Volwassenen groep
Kinderen groep
65+ groep
Speciale acties

1.098

Gratis toegang

1.591

2.467

Vrienden Biesbosch Museum		

MJK kind

2.575
170

Peuters		
MJK

545
265

763
10.715

6.690

9.877

364

824

1.086

24.467

34.793

33.187

Volwassenen ind

8.225

14.708

14.933

Kinderen ind

1.090

1.729

1.815

Volwassenen groep

2.269

6.913

6.540

493

363

484

4.179

7.340

6.870

219

473

632

Subtotalen
Museum + rondvaart

Kinderen groep
MJK
MJK kind
Gratis toegang

90

43

Subtotalen

16.565

31.569

31.274

Totaal museum+museum/rondvaart

41.032

66.342

64.461

2015

2016

2017

30.928

47.276

44.441

Individueel kind

2.943

4.947

5.978

Groep volwassen

5.792

12.713

12.677

Groep kind

1.369

1.406

1.365

41.032

66.342

64.461

Onderverdeling naar categorie
Individueel volwassen

** 2015 - Museum geopend van 26 juni t/m 31 december
Daarnaast bleek de status van Brabantse Natuurpoort goed voor nog eens circa 45.000 bezoekers die naar het gratis
toegankelijke restaurant en informatiecentrum kwamen. Dit onderschrijft dat bezoekers van de Biesbosch het Biesbosch
MuseumEiland zien als het ideale startpunt voor een wandeling of fietsroute.
Onze website www.biesboschmuseumeiland.nl is in 2017 door ruim 550.000 mensen geraadpleegd. Dit is een stijging
van maar liefst 200.000 bezoekers ten opzichte van 2016.
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4. Promotie & Publiciteit
Brabant Nacht
De Biesbosch is door Visit Brabant, de marketingorganisatie van de provincie, aangemerkt als één van de iconen van de
provincie Brabant. De andere iconen zijn Beekse Bergen, de Efteling, Van Gogh Nuenen en de steden Tilburg, Breda, Den Bosch
en Eindhoven. Op 23 en 24 september werden door deze iconen acht unieke arrangementen aangeboden die zich afspeelden
in de avond en nacht. In de Biesbosch waren het Biesbosch MuseumEiland en de polder Moordplaat de locaties; met Parkschap
De Biesbosch, Staatsbosbeheer en Camping Witboomkil werd een arrangement samengesteld. Alle iconen ontvingen zendtijd
bij Omroep Brabant; de Biesbosch werd op 4 september belicht.

Happen en Trappen
• Het museum nam voor het tweede jaar deel aan het initiatief Happen en Trappen. In de Biesbosch is een fietsroute ontwikkeld
langs vijf horecapunten. Bij elke stop wordt een consumptie gebruikt. 498 personen maakten de stop bij het museum.
• Het Biesbosch MuseumEiland is een aantrekkelijk decor voor fotoshoots en promotieacties van verschillende bedrijven en
merken gebleken. Het museum is hier het afgelopen jaar als decor gebruikt voor Businessclub de Buurman uit Werkendam,
Weekblad H2O en Altena Magazine.
• Albert Heijn en KRO/NCRV nodigden het museum uit deel te nemen aan kortingsacties voor musea. Aan deze acties zijn naast
het beschikbaar stellen van entreekaarten geen kosten verbonden. De promotionele en publicitaire waarde is groot.
• In 2017 is een samenwerking aangegaan met Roompot Vakanties dat op haar parken toeristen uit binnen- en
buitenland kennis laat maken met attracties in de omgeving.
• Via Visit Brabant is aangehaakt bij een aantal social media platforms (Trip Advisor, Google, Yelp, Zoover en
Facebook) waar bezoekers reviews kunnen plaatsen na hun bezoek. Maandelijks ontvangen we via Visit Brabant
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5. Samenwerkingsverbanden
Het Biesbosch Museum is aangesloten bij de Nederlandse Museum Vereniging.
Het Biesbosch Museum is lid van zowel de Gebruikersraad als de Projectgroep Voorlichting & Educatie van Parkschap
Nationaal Park De Biesbosch. Ook is deelgenomen aan het NL Delta Merkteam dat de campagne rond de Nationale
Parken van Wereldklasse verder uitwerkt.
Het museum is aangesloten bij Erfgoed Altena. Hierin hebben de Historische Verenigingen Werkendam en Historische
Kring ‘Het Oude Land van Heusden en Altena’, de Stichting Historische Reeks, het streekarchief en de Archeologische
Vereniging Land van Heusden en Altena en de bibliotheken zitting.
Samenwerking Watermusea Nederland
Het initiatief Ons Water van het Ministerie van I en M wil komen tot een samenwerkingsverband tussen een aantal
landelijke aan water gerelateerde musea, om langs dit kanaal het belang voor de aandacht van goede
waterkwaliteit en waterbeheer ook buiten de twee officiële ‘Weken van Ons Water’ te verspreiden. (De deelnemende
musea zijn het Baggermuseum Sliedrecht, Zuiderzeemuseum Enkhuizen, Waterliniemuseum Bunnik, Nieuw Land
Erfgoed Centrum Lelystad, Haarlemmermeermuseum De Cruquius, Nederlands Watermuseum Arnhem,
Woudagemaal Lemmer, Watersnoodmuseum Ouwerkerk, Biesbosch MuseumEiland Werkendam en het Fries
Museum Leeuwarden).
Brabant heeft Natuurpoorten. Voor het cultuurhistorisch erfgoed zijn er heemkundekringen, veelal kleinere
streekmusea en andere kleinschalige organisaties. Maar er is geen gemeenschappelijke factor, geen instituut in de
regio dat alle initiatieven en organisaties én historie en heden in diezelfde regio op een professionele manier met
elkaar verbindt. Museum Klok & Peel in Asten heeft het initiatief genomen om te komen tot een stelsel van
Toerismepoorten in Noord-Brabant. Het Markiezenhof in Bergen op Zoom en het Biesbosch MuseumEiland hebben
zich bij dit initiatief aangesloten.

In Noord-Brabant is het initiatief Crossroads van start gegaan. Dit is een samenwerkingsverband tussen
erfgoedinstellingen in Brabant, ondersteund door de provincie Noord-Brabant, met als thema ‘75 jaar herdenking
van WOII in Brabant’ in 2019. Het museum heeft zich hierbij aangesloten. In oktober is in het museum een
bijeenkomst georganiseerd waarin mensen opgeroepen werden hun persoonlijke verhalen te komen vertellen. In
totaal worden provinciebreed 75 verhalen geselecteerd die in 2019 uitgegeven worden.
In 2017 is meegewerkt aan het door Erfgoed Brabant en NHTV georganiseerde initiatief ‘Personas Journeys’. Vijf qua
organisatiegrootte vergelijkbare Brabantse musea (Tongerlohuys Roosendaal/Markiezenhof Bergen op Zoom/Stedelijk
Museum Breda/Van Gogh Huis Zundert/Biesbosch MuseumEiland) hebben naar elkaars exposities gekeken en feedback
gegeven over hun bevindingen.
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6. Exploitatierekening 2017
inkomsten
Opbrengsten
Sponsorinkomsten

uitgaven
Loon- en personeelskosten

525.000

36.000

25.000

Kosten inkoop

36.000

Huisvestingskosten

25.000

Collectie

73.500

Kantoor- en algemene kosten

36.000

Promotiekosten

32.000

Totaal opbrengsten

611.000

Resultaat

-11.500

Totaal kosten
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120.000

622.500

7. Personeel & organisatie
Bestuur Biesbosch Museum
In 2017 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
D. Altena		

- voorzitter

W. Visser		

- secretaris

C. Bouman

- penningmeester

H.A. van Oord
H.J.A. Verhagen
Het bestuur vergaderde in 2017 op 16 januari, 20 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei, 12 juni, 3 juli, 11 september,
9 oktober, 13 november en 4 december.

Comité van Aanbeveling
In 1996 is bij de oprichting van de Vereniging Vrienden een Comité van Aanbeveling aangezocht. Het Comité bestaat uit
de volgende leden:
Dhr. J.K. van Oord - directeur van MerweOord, hoofdsponsor van het museum, voorzitter
Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk - Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant
Dhr. Y. de Boer - burgemeester van de Gemeente Werkendam
Dhr. J. Heijkoop - burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht
Dhr. D.C.H. Verheijen - directeur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Dhr. P.J. Schoon - algemeen directeur Dordrechts Museum

Personeel Biesbosch Museum
De heer P.C.H. van Beek is sinds maart 1988 in dienst van de Stichting Biesbosch Museum als directeur.
Mevrouw A. van Lelieveld-Heijstek is sinds maart 2011 bij de stichting in dienst en verzorgt de financiële en
personeelsadministratie.
Mevrouw I. P. Koops verleent sinds februari 2014 ondersteuning op secretarieel gebied. Ze is ook belast met
het project Green Key en de administratieve afhandeling van de fondsen- en sponsorwerving.
De heer T. Versteeg wordt sinds januari 1994 via Go Oosterhout ingehuurd als beheerder van het Biesbosch Museum.
Mevrouw J. van Burgel is vanaf januari 2009 in dienst als beheerder evenals mevrouw J. Bras die sinds maart 2011 bij de
stichting in dienst is.
Mevrouw G. Schaddelee en mevrouw M. Pruijsen zijn sinds juni 2015 als beheerder in dienst.
Mevrouw J. de Graaff is sinds juni 2015 als interieurverzorger werkzaam.
Mevrouw D. Korsman uit Werkendam is in mei 2017 als interieurverzorger aangesteld.
Het dienstverband met mevrouw W. van Elswijk is in juni 2017 beëindigd.

Vrijwilligers
Het Biesbosch Museum beschikt over een trouw en meelevend team van vrijwilligers. Voor zowel grote als kleine musea
zijn vrijwilligers onmisbaar.
In 2017 hebben zich als nieuwe vrijwilligers gemeld:
Mevrouw N. Ruisch en mevrouw R. van der Laan, beiden uit Dordrecht;
De heer L. van Es en de heer E. den Besten, beiden uit Werkendam;
Mevrouw J. de Vlieger uit Werkendam en mevrouw G. Zemering uit Babyloniënbroek;
De heer J. van de Voorde uit Barendrecht, specifiek voor onderhoud aan de Biesbosch Beleving.
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In 2017 waren verder de volgende vrijwilligers op structurele basis actief:
mevrouw M. Gelsing en mevrouw L. Pruissen uit Werkendam; mevrouw N. Bruinings uit Dordrecht; de heer H. Smulders
uit Nieuwendijk, de heer C. Versteeg uit Nieuwendijk, de heer E. van der Graaf uit Almkerk en de heer J. van Harten uit
Sleeuwijk.
De heren J. de Pender en C. v.d. Stelt uit Werkendam namen het technisch onderhoud voor hun rekening.
De heer H. Kruithof uit Geertruidenberg assisteert sinds mei 2011 bij activiteiten op PR- en promotiegebied.
De heren G. Visser, E. Begemann, G.J. Flach, A. de Man, A. Muilwijk, G. van Hiele, P. Geerts, E. Krock, J. Meijer en
A. Versluis bemanden de fluisterboten “Whisper” en “Silence”, beide eigendom van Biesbosch Fluistertours B.V.
De heer A. Versluis heeft aangegeven na 2017 te stoppen.
Stage
Marleen de Jonge, student aan de Reinwardt Academie (HBO musea) in Amsterdam, heeft vanaf februari tot en
met juni stage gelopen. Ze heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van het publiek in het vernieuwde
museum.
Lou Buijs uit Ottoland en Roel van Loon uit Werkendam vervulden hun maatschappelijke stage bij het museum.
In 2017 hebben verschillende instanties en organisaties zich gemeld voor een bezoek aan het Biesbosch MuseumEiland
met daaraan gekoppeld een verzoek tot informatie over de wijze waarop het project tot stand is gekomen.
Op 16/01 werden de deelnemers aan de gastheercursus van Parkschap De Biesbosch rondgeleid door het museum.
Op 06/02 werd de Parkschap lounge van Parkschap De Biesbosch in het museum gehouden.
Op 20/04 was het communicatieplatform van ondernemers in Gorinchem te gast in het museum. Daarbij werd onder
meer een presentatie gegeven over het fondsenwervingstraject bij de totstandkoming van het Biesbosch MuseumEiland.
Op 03/05 werd op het eiland door burgemeester De Boer van Werkendam een monument onthuld ter gedachtenis aan
de inzet van de boeren in de Biesbosch WOII. In Drimmelen werd die middag een identiek monument geplaatst. Het
initiatief hiertoe werd genomen door Rinus Rasenberg uit Drimmelen.
Op 22/06 was het Biesbosch MuseumEiland één van de excursiebestemmingen van de UN Conferentie ‘The Future is now:
Accelerating Public Service Innovation for Agenda 2030’.
Op 30/06 waren personeel en vrijwilligers van Nationaal Monument Kamp Vught te gast op het Biesbosch MuseumEiland.
Op 10/07 organiseerde de vereniging van installateurs Uneto/VNI een excursiemiddag waarbij installateurs Drabbe en
WVI uitleg gaven over aanleg van de technische installaties in het museum.
Op 30/08 werd de afscheidsreceptie van de heer J.K. van Oord, tevens voorzitter van het Comité van Aanbeveling, in het
museum georganiseerd.
Op 01/09 waren een aantal tegelijk met burgemeester Yves de Boer benoemde burgemeesters op zijn uitnodiging te gast
bij het Biesbosch MuseumEiland.
Op 09/09 organiseerde Staatsbosbeheer vanaf het museum het Visarend Event met speciale rondvaarten en
rondwandelingen.
Op 16/10 ontving fotograaf Hans Gebuis in het museum uit handen van voorzitter Reinier Jaquet van de Stichting Natuur
en Vogelwacht de Biesbosch Natuurprijs.
Op 10/12 werd de jaarlijkse Biesbosch Vrijwilligersdag voor alle actieve Biesboschgidsen en vrijwilligers in het museum
gehouden.
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8. Architectuur en duurzaamheid
Architect Marco Vermeulen dong met het Biesbosch MuseumEiland-project mee naar de Abe Bonnemaprijs. Uit een groot
aantal inzendingen behoorde hij uiteindelijk tot één van de vier overgebleven inzendingen. De bekendmaking van de winnaar
had op 28/11 plaats in het Rijksmuseum in Amsterdam. Voorzitter Ed Nijpels reikte de prijs uit aan Michiel Riedijk, ontwerper
van het stadhuiskwartier in Deventer.

Green Key
Op 9 februari 2017 heeft het Biesbosch MuseumEiland het Green Key-certificaat niveau
goud ontvangen tijdens de landelijke uitreiking op Slot Loevestein.
In navolging hierop overhandigde wethouder Matthijs van Oosten het bijbehorende
Green Key-schild op donderdag 23 februari 2017 in het Biesbosch Museum. Eén van de
subsidievoorwaarden van de gemeente Werkendam was namelijk het behalen van het
Green Key-keurmerk.
Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en
vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder
dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.
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9. Vereniging Vrienden van het Biesbosch MuseumEiland
U kunt het Biesbosch Museum ondersteunen door lid van de Vereniging Vrienden van het Biesbosch Museum of sponsor
te worden. Kijk voor meer informatie op onze website www.biesboschmuseumeiland.nl.
De Vereniging leverde in 2017 een bijdrage aan de restauratie van het schilderij van de Sint-Elisabethsvloed en
de vervanging van de panelen langs de Hilweg.
De Vereniging Vrienden organiseerde twee ledenactiviteiten in 2017.
Op zaterdag 25 maart verzorgden Wim van Wijk en Peter Ebben aansluitend op de algemene ledenvergadering van de
Vereniging een lezing over een bijzondere grote landkaart (1,90 meter hoog en 3,75 meter breed) van bijna 500 jaar oud.
Na afloop bedankt de voorzitter beide heren voor de zeer interessante lezing en biedt hen een attentie aan.
Op zaterdag 7 oktober werden de leden uitgenodigd voor een vaar-/wandeltocht. Aansluitend verzorgde
Susanne Stangier een lezing over de restauratie van het schilderij van de Sint-Elisabethsvloed.

H.Weingärtner / St Elisabethsvloed

restaurator
§ Kunsthistorica &
restaurator
§ Sinds 1996 in het vak
§ Opleiding Kopenhagen, DK
§ Werkzaam bij verschillende
musea en projecten
(Mauritshuis, Oranjezaal,
Kröller Müller Museum, Hoofd
atelier Rijkscollectie)

§ sinds 2007 zelfstandig met
eigen Atelier.
§ Werkzaam voor
particulieren, instellingen
en musea (o.a. Frans Hals

museum, Deventer Museum en
Noordbrabants Museum )

§ >>>> St. Elisabethsvloed
In het atelier

Restauratie Atelier Stangier
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H.Weingärtner / St Elisabethsvloed

material-technische problemen
Conditie 12/2016
§ Bedreigen het origineel
§ behandeling absoluut
noodzakelijk!
§
§
§
§
§

Detail achterkant

Vóór restauratie

Onvoldoende spanning
scheuren, nieuw
gaten en vullingen,oud
oude reparaties en lapjes
Scheuren, oud met verfen materiaalverlies

Restauratie Atelier Stangier

H.Weingärtner / St Elisabethsvloed

na restauratie
§ Het resultaat van de
behandeling 2016-17
§ Straks beter aan het
origineel te bekijken!
vóór restauratie

§ Vragen ook met het
schilderij erbij
makkelijker te
beantwoorden
§ Eerst nog een reeks
impressies met de
veranderingen door de
uitgevoerde restauratie
op een rij .

na restauratie

Restauratie Atelier Stangier

Pagina 17

NP

Pagina 18

Biesbosch
MuseumEiland

De Biesbosch is door mensen gemaakt. Het is natuur met een voor Nederland belangrijke cultuurhistorie: hier hebben mensen
gevochten tegen het water, polders gemaakt, de natuur naar hun hand gezet met een heel eigen griend- en rietcultuur, maar ook
weer ontpolderd en teruggegeven aan de natuur.
Van oudsher speelt de Biesbosch een belangrijke rol bij de waterbeheersing van Nederland. Ook de huidige ontwikkelingen in
het kader van Ruimte voor de Rivier zijn hier een prachtig voorbeeld van. Mensen van overal ter wereld komen in de Biesbosch
kijken hoe Nederland omgaat met het water. Daar hoort een plek bij waar mensen op een goede manier worden ontvangen en
geïnformeerd. Dat kan op het Biesbosch Museumeiland.

www.biesboschmuseumeiland.nl
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