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Missie 

Nederlands Bakkerijmuseum Hattem wil de bezoeker kennis laten nemen van de veelzijdige 

cultuurhistorie van de bakkerij. Een aantrekkelijke presentatie van de collectie die het nationale 

karakter van het museum onderstreept, de vele activiteiten en de liefde voor het ambacht 

bieden de bezoeker een totaalconcept. Daarnaast wil het Bakkerijmuseum een bijdrage leveren 

aan het behoud van het cultureel erfgoed van het bakkerijwezen. Met de presentatie van de 

collectie in het museum wordt een algemeen overzicht geboden, ondersteund door informatie 

op hoofdlijnen. Het museum wil een informatiebron zijn voor bezoekers die verdere verdieping 

zoeken.  

 

 

 
  

Afbeelding 1: Een nieuw record. 
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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Nederlands Bakkerijmuseum Hattem. Het museum dankt 

allen die, op welke wijze dan ook, hebben bijgedragen aan het  succes van het afgelopen jaar.  

 

Bijzondere dank aan: 

• Het Stichtingsbestuur van Nederlands Bakkerijmuseum Het Warme Land; 

• Medewerkers en vrijwilligers van Nederlands Bakkerijmuseum Het Warme land; 

• Sponsoren en subsidiënten;  

• Gemeente Hattem; 

• Erfgoed Gelderland. 

 
Hattem, 12 januari 2020 

 

F.G. Voskuil  

Directeur 

 

 
 

 
 

Afbeelding 2: De toekomst op de achtergrond. 
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1. Inleiding 

Een jaar waarin het kernteam op het podium stond tijdens een grote landelijke manifestatie 

georganiseerd door de ANWB. De Algemene Nederlandse Wielrijdersbond had een verkiezing 

uitgeschreven onder haar bijna vijf miljoen leden. Per provincie kon er eerst genomineerd en 

later gestemd worden op het leukste uitje. Het Nederlands Bakkerijmuseum won goud.  

 

    

 

 

2019 werd ook het jaar van ‘De Meelton”. De benaming voor het nieuwe pand. Geopend op 24 

december 2018. Onderkomen geworden van de collectie behorende bij het interieur van een, 

uit  schenking verkregen, 19e -eeuwse Groninger bakkerswinkel uit het begin van de 19e eeuw. 

Het Nederlands Bakkerijmuseum heeft in dit zeer charmante monument de museumwinkel 

ondergebracht. 

 

    

 

 

Met het splitsen van de receptie en de museumwinkel is er op twee fronten winst behaald. Winst 

voor de receptie omdat er meer ruimte is gecreëerd voor bezoekers die een entreebewijs willen 

Afbeelding 3 en 4: Opnieuw nummer 1. 

Afbeelding 5 en 6: Museumwinkel ‘De Meelton’. 
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kopen. Winst voor de winkelende bezoekers die zich nu niet meer door wachtende rijen mensen 

heen moeten worstelen om een souvenir te bemachtigen.  

 

De receptie is van een nieuw kleurenpalet voorzien en rolstoeltoegankelijk gemaakt. Met dat 

laatste ging een lang gekoesterde wens in vervulling. De wanden zijn voorzien van nieuwe 

houders voor folders en flyers. Niet alleen voor brochures van het eigen museum maar ook een 

bloemlezing van informatiemateriaal over attracties in de buurt. Dit alles om de gast nog beter 

van dienst te zijn. 

 

In 2019 is de samenwerking met het Anton Pieckmuseum verder geïntensifieerd en werd 

tastbaar in een gezamenlijk project. Geen schilder heeft zo vaak, zo gedetailleerd en zo 

historisch correct de bakkerijbranche in beeld gebracht als Pieck. In oktober 2019 hebben het 

Anton Pieck museum en het Nederlands Bakkerijmuseum een gezamenlijke tentoonstelling 

geopend onder de naam ‘Pieck en de Bakkersromantiek’. Te zien in beide locaties en 

gecombineerd met een prachtige wandeling van het ene naar het andere museum. 

 

   

 

 

Het was ook het jaar waarin de collectie grondig onder de loep is genomen, zowel op zaal als in 

het depot. Een uitgebreide inspectie met als één van de eindconclusies dat ontzamelen een 

noodzaak is geworden en dat de regels voor het aannemen van nieuwe objecten nog verder zijn 

aangescherpt.  

 

Het Nederlands Bakkerijmuseum heeft veel publiciteit gehad. Lokaal, regionaal maar ook 

landelijk was er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in het Nederlands Bakkerijmuseum en 

voor het winnen van, voor het museum belangrijke, nationale prijzen. De landelijke bekendheid 

werd er door vergroot en een substantiële toename van de bezoekersaantallen was het gevolg. 

 

Met het aanbieden van erfgoedleerlijnen is in 2018 een grote stap gezet richting het onderwijs. 

Goede ervaringen over en weer hebben er toe geleid dat in 2019 een substantiële toename heeft 

plaatsgevonden van het aantal bezoekende scholen.  

 

 

 

 

Afbeelding 7 en 8: Samenwerking met het Anton Pieckmuseum Hattem. 
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2. Organisatiestructuur 

Stichtingsbestuur 

• Voorzitter      Dhr.   P. van der Wal 

• Secretaris/penningmeester   Dhr.   J. van der Krabben 

• Algemeen bestuurslid   Dhr. W. Kannegieter 

• Bestuurslid P&O      Mevr.  L. Cornelissen 

• Bestuurslid collectiebeheer  Mevr.   F. van Beek 

 
Kernteam 

• Directeur      Dhr.   F. Voskuil 

• Coördinator Collectie en Educatie Dhr. M. Rodenburg 

• Office Manager    Mevr. W. Steentjes 

• Office Manager    Mevr.   G. Garst 

 
Medewerkers 

• Innovatie Management/winkel Dhr.  F. Weijkamp 

• Bakker      Dhr.    J. Harsevoort 

• Collectiebeheer     Dhr. C. Voskuil 

• Receptioniste    Mevr.  F. Steenbergen 

• Receptioniste    Mevr.   H. Fros 

• Horeca      Mevr.  H. Moesker 

• Horeca      Mevr.   H. van Lohuizen 

• Horeca      Mevr.  H. van Oene 

• Facilitair medewerker   Mevr.  G. van der Ziel 

• Schoonmaak     Mevr. R. Alibegovic 

 
Vakantiekrachten 

• 24 studenten werkzaam in wisselende samenstelling tijdens schoolvakanties. 
 
Vrijwilligers 

• 10 vrijwilligers werkzaam in de bakkerij, het onderhoud, de administratie, de boekhouding 

en het kenniscentrum. 

 

 
 

  
Afbeelding 9: Bakkers op een rijtje. 
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3. Bezoekersaantallen 

Eind augustus, bij het begroeten van de 50.000e  bezoeker, tekende zich al af dat 2019 

weleens een uitzonderlijk goed jaar voor het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem zou kunnen 

gaan worden. Deze vermoedens werden in het laatste kwartaal bevestigd. Op 30 december 

sloot het museum het jaar af met een totaal van 70.959 geregistreerde bezoekers. Een 

stijging van 20% ten opzichte van het voorafgaande jaar. Daarmee laat het museum voor het 

zevende jaar op rij een toename zien. Het winnen van nationale awards  in 2019 en de 

daarmee gepaard gaande landelijke publiciteit zijn mede debet aan deze significante stijging.  

 

 
 

Daarnaast heeft de samenwerking met de cultuurmakelaars voor de Noordoost Veluwe en 

Staphorst zijn vruchten afgeworpen. Dit resulteerde in een toename van het aantal 

schoolklassen van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Met het aanbieden van 

nieuwe erfgoedleerlijnen is duidelijk in een behoefte voorzien. De aansprekende wijze waarop 

de kennis wordt overgedragen op de jeugd heeft bijgedragen aan herhalingsbezoek van de 

diverse onderwijsinstellingen. 
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Een zeer actief pr-marketingbeleid voorafgaande aan de schoolvakanties heeft effect gehad op 

de bezoekersaantallen tijdens die periodes. Elke zes weken werd een nieuwe perscampagne 

gestart om de activiteiten van het museum onder de aandacht te brengen. Naast 

persberichten werden flyers en posters met een eigen bezorgdienst in een straal van 30 

kilometer verspreid. Vakantieparken, campings, hotels en VVV-kantoren werden bezocht. De 

bezorger trad daarbij ook op als ambassadeur namens het museum en bracht in een 

persoonlijk contact de wensen en behoeftes in kaart.  

 

Het 2019 was ook de eerste volledige periode waarbinnen bezoekers online entreekaarten 

konden bestellen. Dit gebeurde via de eigen site maar ook via de sites van partners. Het 

museum heeft hier goede resultaten mee geboekt en zal deze mogelijkheden het komende 

jaar verder intensiveren.  

 

De zaterdagen zijn, buiten de schoolvakanties om, de drukste dagen van het jaar geworden. 

Het actief promoten van familie-arrangementen heeft geresulteerd in een toename van het 

aantal bezoekers dat in een dergelijk groepsverband kiest voor een bakactiviteit.  

 

De samenwerking met de ANWB en de verkoop van entreetickets via de zeer goed bezochte 

site van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond, heeft dermate veel effect gehad op de 

bezoekersaantallen dat voorzetting ervan ook in 2020 gewenst is.  

 

42085

28873

Verhouding museumbezoek volwassenen en kinderen in 2019

Aantal volwassenen Aantal jeugd
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Het Nederlands Bakkerijmuseum heeft in 2019 substantieel meer bezoekers ontvangen die 

gebruik maken van een Museumkaart.  
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4. Personeel en organisatie 

4.1. Coördinator collectie en educatie  

De prioriteiten van de Coördinator Collectie en Educatie lagen in 2019 voornamelijk in het 

depot. Er is een grondige inventarisatie gemaakt van het niveau van de collectie aldaar. Welke 

objecten verdienen de status ‘collectie’ en welke objecten komen voor afstoting in 

aanmerking. Niet de kwantiteit maar de kwaliteit als criterium. Eén van de getrokken 

conclusies is dat een deel van de opgeslagen objecten niet voor het predicaat collectie in 

aanmerking komt. Zij dateren nog uit de tijd dat elke gepensioneerde bakker zijn inventaris af 

kon geven bij het museum. In de eerste 30 jaar van het museum is daarom wildgroei 

ontstaan. In 2013 is het verzamelbeleid aangepast en in 2019 zijn de selectieprocedures 

verder aangescherpt.  

 

Een ander gedeelte van de collectie in het depot heeft de status ‘rekwisieten’ gekregen en 

wordt gebruikt tijdens workshops en demonstraties. Daarmee maakt het museum het 

tentoongestelde tastbaar voor de bezoekers en worden productieprocessen beter uitlegbaar. 

Het museum is de meerwaarde van deze objecten, waarvan op zaal en in depot betere 

exemplaren aanwezig zijn, de afgelopen jaren steeds meer gaan inzien en waarderen. Zij 

maken het overbrengen van de boodschap eenvoudiger. 

 

Pieck en de Bakkersromantiek 

In 2019 ging een langgekoesterde wens tussen twee musea in vervulling. Er kwam een unieke 

samenwerking tot stand tussen het 

Nederlands Bakkerijmuseum en het 

Anton Pieckmuseum. 

Geen kunstenaar in Nederland heeft 

de bakkerij zo vaak en zo 

gedetailleerd in beeld gebracht als 

Anton Pieck. Alvorens aan een prent 

te beginnen deed de kunstenaar 

gedegen vooronderzoek. Zijn werk 

mag dan wat geromantiseerd 

overkomen, het afgebeelde is altijd 

historisch correct. Dat geldt zeker 

voor de bakkerijen. Het interieur, de 

gereedschappen en de door de 

bakkers verrichte handelingen zijn 

altijd in overeenstemming met de 

tijdsperiode waar binnen Anton Pieck  

ze heeft geplaatst.  

 

Voor het Nederlands Bakkerijmuseum zijn de afbeeldingen van Pieck al jaren een 

inspiratiebron bij het inrichten van diorama’s.  

Tussen 1947 en 1955 ontving Anton Pieck van de firma Calvé de opdracht tekeningen te 

maken voor kalenderplaten. Calvé was in die jaren leverancier van bakkerijgrondstoffen. 

Bakkers kregen, bij afname van een bepaalde hoeveelheid Calvé-producten, jaarlijks een 

prent cadeau. Anton Pieck werd verzocht twaalf verschillende bakkerij-afbeeldingen te 

vervaardigen. Van de twaalf prenten werden vervolgens luxe afdrukken gemaakt die in grote 

oplages als kalenderplaten werden geproduceerd. Het Anton Pieckmuseum heeft, na enig 

speurwerk, de originelen die ten grondslag liggen aan deze kalender weten te achterhalen. 

Mede dankzij de welwillendheid van de firma Calvé zijn de prenten vanaf de herfstvakantie te 

zien geweest in het museum dat zijn naam draagt. Het Nederlands Bakkerijmuseum toont de 

kalenderplaten in combinatie met de daarop geïnspireerde diorama’s. Twee musea die qua 

Afbeelding 10: Kleuren uitzoeken. 
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sfeer en uitstraling uitstekend bij elkaar passen en die elkaar gevonden hebben in een 

gezamenlijke tentoonstelling die de klinkende naam ‘Pieck en de Bakkersromantiek’ meekreeg.  

De coördinator en de directeur waren bij dit project betrokken waarbij de coördinator 

grotendeels verantwoordelijk was voor de inrichting.  

De combikaart die aan deze gezamenlijke expositie was verbonden en waarmee bezoekers 

tegen een gereduceerd tarief beide musea konden bezoeken was een dermate groot succes 

dat deze ook in 2020 verkrijgbaar zal zijn.    

 

Op de gevoelige plaat 

Het Nederlands Bakkerijmuseum heeft geparticipeerd in een project van Erfgoed Gelderland 

waarbij de leden van de coöperatie gebruik konden maken van een professionele fotograaf bij 

de collectiefotografie. 

De fotograaf kwam daarbij meerdere keren op locatie om adviezen te geven voor het optimaal 

fotograferen van objecten. De coördinator heeft deze praktijkdagen gevolgd en de opgedane 

kennis overgebracht op de medewerkers. 

 

 

 

4.2. De office manager  

Naast de aansturing van de receptionistes was de office manager verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling en implementatie van een softwareprogramma met betrekking tot het 

boekingssysteem en de facturering.  

De jaarlijks toenemende 

bezoekersaantallen hebben er toe geleid 

dat de daaruit voorvloeiende 

administratieve werkzaamheden zijn 

toegenomen. Het leveren van maatwerk 

bij het samenstellen van arrangementen 

voor gezelschappen is een tijdrovende 

bezigheid. Daarnaast vraagt ook het 

inplannen van medewerkers en het 

maken van maand- en vakantieroosters 

meer tijd en aandacht. 

 

Reden voor het Nederlands 

Bakkerijmuseum om het team in 2019 uit 

te breiden met een tweede office 

manager. De sollicitatieprocedure heeft 

plaatsgevonden in oktober en er was een 

overweldigende belangstelling voor deze 

functie.  

Op 1 december is mevrouw Giny Garst 

benoemd. Zij zal naast haar 

administratieve taken ook de coördinator 

collectie en educatie ondersteunen bij 

zijn werkzaamheden. 

 

 

 

4.3. De receptionistes 

Daar waar de office managers voornamelijk verantwoordelijk zijn voor het stroomlijnen van de 

administratieve processen achter de schermen, zijn de receptionistes het eerste 

aanspreekpunt voor bezoekers. Zij zijn het visitekaartje van het museum en werken sinds 

Afbeelding 11: Een office manager erbij. 
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2019 met een zogenaamd ‘balieprotocol’. Gedragsregels om uniformiteit bij een wisselende 

bezetting te garanderen. Om de werkzaamheden van de receptionistes gevarieerd en boeiend 

te houden is er in 2019 gestart met een zogenaamd roulatierooster. Dat wil zeggen dat de 

dames afwisselend werkzaam waren bij de receptie en in de museumwinkel. 

 

 

 

4.4. De museumbakker 

De rol van bakker zijn in het museum heeft in de 

loop der jaren een enorme evolutie doorgemaakt. 

Van demonstratie- naar productiebakkerij. Van zo 

nu en dan aan gasten laten zien hoe brood en 

banket vervaardigd wordt naar het dagelijks 

produceren voor de horeca en de museumwinkel. 

Dat is de transitie die de bakkerij in 2019 heeft 

doorgemaakt. Met het stijgen van de 

bezoekersaantallen is ook de vraag naar in eigen 

beheer vervaardigde producten verder 

toegenomen. Veel meer dan vroeger is er in 2019 

aandacht besteed aan de Nederlandse feestdagen 

en tradities waarbij specifieke brood- en 

banketproducten een wezenlijke rol speelden. De 

zeer uitgebreide vakbibliotheek van het museum 

bleek daarbij een bron van informatie te zijn. 

Geen ambacht is meer bij de seizoenen in een 

jaar en de seizoenen van het leven betrokken 

dan dat van de bakker.  

 

Naast het assortiment dat geproduceerd wordt 

voor de horeca is er een broodlijn ontwikkeld 

voor de museumwinkel. Broden die in vorm en of 

smaak verwijzen naar de rijke historie van de vestingstad Hattem. Het in korte tijd zeer 

populair geworden Hanzekoggebrood is hier een voorbeeld van.  

 

 

 

4.5. De activiteitenbegeleiders 

Het activiteitenteam kan in twee groepen onder 

verdeeld worden.  

 

Een groep van twintig studenten is 

verantwoordelijk voor de het begeleiden van de 

bakactiviteiten voor de jeugd tijdens de 

schoolvakanties.  

 

Voor het onderwijs zijn erfgoedleerlijnen 

ontwikkeld die samen met de workshops en 

bakdemonstraties vragen om meer kennis en 

inzicht van het ambacht en worden daarom 

begeleid door vakmensen.  

 

 

 

Afbeelding 12: Bakker Johan. 

Afbeelding 13: Vakantiekrachten en 

weekendhulpen. 
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4.6. Het horecateam 

De horeca-activiteiten zijn door de jaarlijks verder stijgende bezoekersaantallen sterk 

toegenomen. Verdere professionalisering was gewenst. In 2019 zijn ‘handhelds’ in gebruik 

genomen met software die speciaal voor het museum is ontwikkeld door Ticket Team.  

 

Naast vakantiewerkers en weekendkrachten zijn in 2019 twee medewerkers aangenomen die 

opgeleid worden om sturing te geven aan het horecateam. Beide personen worden ook ingezet 

om zorg te dragen voor continuïteit en uniformiteit bij een steeds wisselende samenstelling 

van het horecateam. 

 

 
  Afbeelding 14: De Gelagkamer in nieuwe kleuren. 
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5. Collectie 

5.1. Het Daendelshuis 

Met de aankoop van het Daendelshuis eind 2019 gaat voor het Nederlands Bakkerijmuseum 

Hattem een lang gekoesterde wens in vervulling. Naast de uitbreiding van de publieksruimtes 

is de grootste 

winst die met de 

aankoop van dit 

gebouw behaald 

wordt de 

realisatie van 

een 

museumdepot in 

eigendom 

gelegen naast de 

overige 

gebouwen van 

het museum. 

Geen fysieke 

afstand meer 

tussen museum 

en opgeslagen 

collectie en geen 

maandelijkse 

huurafdracht 

zoals in de 

huidige situatie 

het geval is.  

 

In voorbereiding zijn een depotruimte op de derde verdieping van het Daendelshuis. 

Een documentatiecentrum met bibliotheek en kantoor op de tweede verdieping. 

Een tentoonstellingsruimte voor documenten, persoonlijke archieven en vakliteratuur en een 

collegezaal voor het overbrengen van kennis op de eerste verdieping. 

Kennis en kennisoverdracht bij elkaar op één locatie om een betere ontsluiting mogelijk te 

maken en adequaat te kunnen omgaan met informatieverzoeken door derden. 

 

Het jaar 2019 is gebruikt om 

kwartier te maken in het 

Daendelshuis voordat de 

verhuizing van de collectie en 

de inrichting van het 

documentatiecentrum zal 

plaatsvinden. Expertise van 

buitenaf is aangezocht om te 

inventariseren welke 

aanpassingen nodig zijn om het 

behoud en beheer van de 

collectie te optimaliseren. 

Helicon Conservation Support 

BV uit Zoeterwoude is gevraagd 

om een rapport op te stellen 

voor depot en 

documentatiecentrum.  

Afbeelding 15: Het Daendelshuis van alle kanten. 

Afbeelding 16: Directeur en coördinator in het nieuwe 

pand. 
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5.2. De speculaasafdeling 

De inrichting van de tentoonstelling ‘Pieck en de Bakkersromantiek’ is aanleiding geweest tot 

een algehele reorganisatie van de afdeling over speculaas. Door het grote belang van dit 

onderwerp in de geschiedenis van de bakkerijbranche, zowel vaktechnisch als cultuur 

historisch is besloten na beëindiging van de tentoonstelling een permanente opstelling te 

realiseren over dit onderwerp. Ook de uitzonderlijk fraaie collectie objecten passend bij dit 

thema rechtvaardigt een dergelijk besluit. 

 

 

 

5.3. De bakkerij uit 1920 

Het diorama met als titel ‘De bakkerij uit 1920’ was het eerste diorama in het museum. Voor 

diorama’s is destijds gekozen om gereedschappen en machines in context te plaatsen. 

Diorama’s laten de samenhang zien tussen de bakker en dat wat hij nodig heeft bij zijn 

productieprocessen. Het te vertellen verhaal wordt er inzichtelijker door. Met deze ervaring als 

blauwdruk is in de afgelopen jaren meer en meer afscheid genomen van vitrines met objecten.  

 

Het diorama ‘1920’ is in 2019 opnieuw ingericht, gebruikmakend van voortschrijdend inzicht 

en modernere technieken. Gaf het diorama eerst een beeld van een brood- en banketbakkerij 

uit het begin van de vorige eeuw, nu is gekozen om alleen het onderwerp banket te belichten. 

Dit omdat het diorama is gesitueerd in het ‘Backhuijs’. 

Dit gebouw heeft in 2018 zijn definitieve bestemming gekregen als onderkomen voor het 

cultureel erfgoed van de banketbakkerijen in Nederland. Het onderwerp ‘Brood’ wordt vanaf 

dat jaar ondergebracht in het andere pand.  
 

 

  Afbeelding 17: De bakkerij uit 

1920. 
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5.4. Museumwinkel ‘De Meelton’ 

Zoals gezegd werd 2019 ook het jaar van de Meelton. Het eerste volledige jaar waarin receptie 

en museumwinkel van elkaar gescheiden waren. Het eerste volledige jaar waarbij de 

museumwinkel ook toegankelijk was voor niet museumbezoekers. Daarnaast hanteerde de 

museumwinkel andere en ruimere openingstijden. Het assortiment van de museumwinkel is 

verder uitgebreid maar de artikelen blijven een relatie hebben met de bakkerijbranche.  

 

 
 

Om de museumwinkel het karakter te laten behouden van een bakkerswinkel aan het begin 

van de vorige eeuw is gebruik gemaakt van de museumcollectie passend bij dit thema. 

Daarnaast is er in 2019 veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een brood- en 

banketlijn. Museumbezoekers in een Bakkerijmuseum verwachten zo is gebleken dat er in de 

museumwinkel ook brood en banket verkocht wordt. De vraag hiernaar is de afgelopen jaren 

toegenomen en de nieuwe winkel biedt qua ruimte meer mogelijkheden om aan deze vraag te 

voldoen. 

 

    
 

 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe brood- en banketlijn voor de museumwinkel is gebruik 

gemaakt van de vakliteratuur aanwezig in de eigen bibliotheek. Met name documentatie uit 

het begin van de vorige eeuw bood houvast bij de vervaardiging van brood en banket met 

traditie en een verhaal.  
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Afbeelding 18 en 19: Brood op zaterdag. 
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5.5. Museum als vraagbaak 

Het Nederlands Bakkerijmuseum heeft het grootste en meest veelzijdige archief betreffende 

de bakkerijbranche in Nederland. Dit archief bestaat uit boeken, vakbladen, privé-archieven, 

foto’s en audiovisueel materiaal. 

Het documentatiecentrum is samengesteld uit de collectie van founding father G.W. Barendsen 

en de collectie van Stichting Banketbakkersmuseum. 

 

In 2018 ontving het museum  verzoeken om informatie die voornamelijk onder te verdelen 

waren in de volgende hoofdgroepen: 

• Determineren van objecten; 

• Bakkerij productinformatie; 

• Ondersteuning bij onderzoek en publicaties: 

▪ Droste als familiebedrijf; 

▪ Bakkers in de binnenstad van Zwolle; 

▪ Uithangborden en andere aandachtstrekkers;  

▪ Kermisbakkerij;  

▪ Met de kromme arm gaan; 

▪ Meelfabrieken in Nederland; 

▪ Zweeds Wittebrood van mythes ontdaan;  

▪ Het koekverguldavondje uit de Camera Obscura. Roman en realiteit; 

▪ De herkomst van marsepein; 

▪ De geschiedenis van de oliebol. 

• Verzoeken om historisch beeldmateriaal; 

• Diverse bruiklenen. 

 

 

 

5.6. De belangrijkste aankopen/schenkingen 

2019 

In uitzonderlijke gevallen neemt het museum nog 

schenkingen aan. 

• Schilderij meelfabriek; 

• Prenten bakkersknecht; 

• Tableau van keramiek over brood; 

• Wandbord bakker met krakeling; 

• Serie jaarborden bakkerij; 

• Serie wandborden delfts blauw; 

• Prenten schutspatronen; 

• Schilderij meisje met wafel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 20: Een aankoop. 
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6. Het fundament 

6.1. De Gelagkamer 

Een historische ruimte met grote aantrekkingskracht op de bezoekers van het Nederlands 

Bakkerijmuseum. De ruimte waar ook in 2019 het uitserveerpunt van de horeca was 

ondergebracht. Naast het uitgebreide assortiment warme en koude dranken zijn brood- en 

banket uit eigen bakkerij een steeds belangrijker rol gaan spelen bij de omzet. Bezoekers 

verwachten in een bakkerijmuseum ambachtelijk bereide producten van een hoge kwaliteit. 

Dat het brood en banket uit eigen bakkerij komt en dat de productieprocessen daarvan 

zichtbaar zijn geeft een meerwaarde en werkt stimulerend bij de verkoop. Feestdagen en de 

seizoenen spelen bij het aanbod een grote rol. Speculaas in de sinterklaastijd is een voorbeeld 

van banket met een verhaal en een rijke geschiedenis. De collectie vertelt het verhaal. De 

horeca serveert het product en in de museumwinkel is het te koop. Een symbiose waar het 

Nederlands Bakkerijmuseum dankbaar gebruik van maakt.  

 

 
 

 

 

6.2. Het Backhuijs  

Na de herinrichting van de horecaruimte in het 

Backhuijs in 2018  is deze indrukwekkende locatie 

aan een tweede leven begonnen. Anticiperend op de 

substantiële toename van de bezoekersaantallen. 

Extra ruimte voor de horeca-activiteiten met de 

nadruk op de vervaardigen en uitserveren van 

producten behorende tot de zogenaamde 

kermisbakkerij.  

Wafels en poffertjes zijn aantrekkelijke lekkernijen 

met een historische achtergrond. De vervaardiging is 

een boeiend proces voor bezoekers om te volgen.  

De aan de horecaruimte grenzende bakkerij wordt 

hiervoor gebruikt. De geur doet de rest. 

 

 

 
Afbeelding 21: Poffertjes bakken. 
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6.3. Het Pand 

Onder de deel van het Pand bevinden zich fraaie toogkelders. In 2019 zijn deze ruimtes 

volledig gerestaureerd en in gebruik genomen als onderkomen voor activiteiten. Met name 

voor verjaardagsfeestjes en schoolklassen zijn de kelders de aangewezen plek. Onttrokken 

aan de dagelijkse bedrijfsvoering van het museum maakt het aantal geproduceerde decibels 

waar deze groepen patent op lijken te hebben minder uit. Daarnaast moet een museum dat 

zich op de jeugd richt en waarvan het bezoekersaantal voor bijna 50% uit kinderen tussen vier 

en twaalf jaar bestaat niet schrikken van een beetje uitgelaten stemming soms. De jeugd 

geeft ons de dynamiek waar het Nederlands Bakkerijmuseum om bekend staat.   
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7. Schoonmaak/onderhoud 

7.1. Klusjesmannen 

De benaming ‘klusjesmannen’ waarmee het team dat verantwoordelijk is voor het onderhoud 

van het museum wordt aangeduid doet de heren eigenlijk te kort. Naast het onderhoud zijn ze 

een onmisbare factor geworden bij de opbouw van presentaties in de breedste zin van het 

woord. Ervaring als timmerman, kennis van metaalbewerking en beschikkend over 

vaardigheden met de kwast maakt dat ze een essentiële rol spelen bij dat wat het museum wil 

uitstralen. 

 

In 2019 was dit team o.a. betrokken bij: 

• De realisatie van het diorama ‘Het Koekverguldavondje’: 

• Het restaureren van de toogkelders onder het hoofdgebouw; 

• De verbouwing van de museumentree; 

• Kwartier maken in het nieuwe pand; 

• Restauratiewerkzaamheden in de kapel. 

 

Stof is de natuurlijke vijand van elk museum. Een museum waar brood en banket gemaakt 

worden, en dat ook nog op een dagelijkse basis, heeft er nog een paar extra uitdagingen bij. 

Reden waarom de activiteiten en de collectie van elkaar gescheiden zijn. De bakkers zijn actief 

op de begane grond en de collectie is grotendeels tentoongesteld op de eerste en tweede 

verdieping.  

 

Het open karakter van de moderne bakkerij, geïntegreerd in het museum, wordt door de 

bezoeker als meerwaarde ervaren van een bezoek. Dit betekent dat de hygiëne hoog in het 

vaandel staat. Bakkers werken volgens een schoonmaakprotocol. Bewustwording van het feit 

dat elke handeling gevolgd kan worden door publiek is van essentieel belang voor wie in het 

Nederlands Bakkerijmuseum een rol van betekenis wil spelen. Daarnaast zijn in 2018 de 

richtlijnen voor uiterlijke verzorging van de medewerkers verder aangescherpt.  

Eigen kleding is op de werkvloer niet toegestaan.  

 

 

 

7.2. De Schoonmaak 

Het aantal uren dat het schoonmaakteam besteedt 

aan het reinigingen en onderhouden van de 

publieks- en bedrijfsruimtes is in 2019 opnieuw 

uitgebreid. Toenemende bezoekersaantallen en het 

opvoeren van de productie in de bakkerij vragen om 

meer zorg en aandacht voor de gebruiksruimtes.  

 

Van dinsdag tot en met zaterdag wordt er 

schoongemaakt voorafgaand aan het moment dat 

het museum zijn deuren opent. Op maandag, als het 

museum gesloten is, worden werkzaamheden 

verricht die ingrijpender zijn, zoals het in de was 

zetten van vloeren.  

 

 

 Afbeelding 22: Het werk achter de 

schermen. 
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8. Sponsoren en subsidiënten 

8.1. Subsidies, sponsoring en donateurs 

In 2019 is Nederlands Bakkerijmuseum Hattem financieel ondersteund door: 

 
Ook in 2019 werd Nederlands Bakkerijmuseum door een groot aantal donateurs gesteund. 

 

 

 

8.2. Toelichting 

Sponsoring is voor het Bakkerijmuseum van levensbelang en een constante bron van zorg en 

aandacht. De vanzelfsprekendheid waarmee sponsoren in voorgaande jaren hun bijdrage 

continueerden is voorbij. Bedrijven en instellingen binnen de bakkerijbranche hebben te maken 

met een fluctuerende economie en zien zich genoodzaakt in tijden van recessie te bezuinigen 

en gelden anders te besteden dan voorheen.  

Het Nederlands Bakkerijmuseum onderkent deze ontwikkeling en zal in 2020 het 

stichtingsbestuur uitbreiden met een specialist op het gebied van sponsoring en van 

fondsenwerving. 

 
  

Subsidies 

Gemeente Hattem 

 

Sponsoring 

Droste 

NVB 

NBOV 

Stichting Sonbross 

Koopmans 

Zeelandia 

AB Mauri 

Sonneveld 

Esbaco 

Damco 

Smilde Bakery 

Diastatische producten 

Ruitenberg 

Kaak 

Patisserie de Boer 

Van der Pol 

Van der Leur 
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9. Activiteiten 

9.1. Bakken  

Naast de al bestaande samenwerking met de 

cultuurmakelaar voor de Noordoost-Veluwe is er 

2019 ook veel samengewerkt met de 

cultuurmakelaar Staphorst en omgeving. 

Cultuurmakelaars vormen de verbindende schakel 

tussen vraag en aanbod. In ons geval tussen 

museum en bassischolen. Zij brengen actief het 

onderwijsprogramma van het Bakkerijmuseum 

onder de aandacht. De cultuurmakelaars plannen 

bezoeken van schoolklassen en dragen zorg voor 

de financiële afwikkeling. Het grote aantal scholen 

dat dit jaar gebruik heeft gemaakt van de diensten 

van de cultuurmakelaar maken dat de 

samenwerking in 2020 zal worden geprolongeerd.   
 

Voor de jeugd werden de volgende activiteiten 

aangeboden: 

• Scholenprogramma ‘Weet wat je eet’; 

• Scholenprogramma ‘De verzamelman’; 

• Scholenprogramma ‘Boer, molenaar, bakker’; 

• Schoolvakantiebakprogramma’s; 

• Verjaardagsfeestjes; 

• Speculaasworkshop. 

 

Deze kinderactiviteiten werden elk seizoen extra ondersteund door een, bij het thema 

passende, speurtocht. 
 

Voor de volwassenen werden de volgende activiteiten aangeboden: 

• Demonstratie ‘Symboliek in brood’; 

• Demonstratie ‘Huwelijkssymboliek’; 

• Demonstratie ‘Kerstfiguren in deeg’; 

• Bakprogramma ‘Broodfiguren maken’; 

• Speculaasworkshop; 

• Bakprogramma ‘Koekvrijers en-vrijsters’. 

 

    

Afbeelding 23: Een verjaardagsfeestje. 

Afbeelding 24: In de spotlights. Afbeelding 25: Speculaastijd. 
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10. Samenwerking 

10.1. Stichting Museum Activiteiten 

Hattem biedt onderdak aan drie musea. Het Anton Pieckmuseum, het Voermanmuseum en het 

Nederlands Bakkerijmuseum. De drie musea hebben zich verenigd in een stichting met als 

doel in gezamenlijkheid promotionele activiteiten te ontwikkelen. 

 

2019 bestond de stichting uit de drie directeuren van de verschillende musea, een 

onafhankelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. De stichting kwam om de twee 

maanden bijeen.  

 

Wapenfeiten van de stichting in 2019: 

• Gemeenschappelijke advertenties; 

• Gemeenschappelijke Musea/Hattem brochure; 

• Gemeenschappelijke redactionele stukken voor de regionale- en landelijke pers; 

• Ontwikkeling gemeenschappelijke leerlijnen in samenwerking met de cultuurmakelaar 

Noord-Oost Veluwe en Staphorst; 

• Combikaarten voor een bezoek aan de drie musea in Hattem; 

• Gemeenschappelijke dagtochten voor touringcarbedrijven. 

 

   
 

 

 

10.2. Ronduit Hattem 

Ronduit Hattem is het toeristisch informatiepunt in Hattem en de opvolger van wat ooit de VVV 

was. Naast het organiseren van stadswandelingen, die als vertrekpunt ook het Bakkerijmuseum 

hebben, organiseert Ronduit Hattem evenementen in de historische binnenstad van Hattem. Het 

Nederlands Bakkerijmuseum neemt daar sinds een aantal jaren actief aan deel.  

 

In 2019 gaven wij ‘acte de préséance’ tijdens de volgende evenementen: 

• De kunstmarkt met een koekkraam, wafelbakkerij en horeca; 

• De grootste rommelmarkt van de Veluwe met een koekkraam, een wafelbakkerij, een 

poffertjeskraam en horeca; 

• Het chocolade festival met een koekkraam, een wafelbakkerij, een poffertjeskraam en 

horecamogelijkheden; 

• Tijdens de Sinterklaasintocht met activiteiten rond het onderwerp speculaas; 

• De museumwinkel was extra geopend tijdens de kerstmarkt. 

Afbeelding 26 en 27: Het Voerman Museum Hattem en het Anton Pieckmuseum Hattem.  
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11. Social media 

11.1. Facebook, Instagram en twitter 

Het Bakkerijmuseum is zeer actief op social media. 

De teller bij Facebook van het aantal zogenaamde ‘Likes’ stond aan het einde van het jaar op 

meer dan 10.000. De interactie op de pagina neemt jaarlijks toe. De recensies zijn goed tot 

uitmuntend. Paginabezoekers beoordeelden het museum met 4,9 van de 5 sterren. Opvallend 

in bijna alle recensies was het uitspreken van waardering voor de klantvriendelijkheid van de 

medewerkers die ook bij grote drukte de gast nooit uit het oog verloren. 

 

       

 
 
11.2. Zoover 

Op Zoover scoort het museum goed met meer dan 158 beoordelingen en een 9,3 als 

gemiddelde waardering. Ook hier lovende recensies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afbeelding 28, 29 en 30: Facebook, Instagram en Twitter. 
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12. Waardering, steun en erkenning 

12.1. Steun 

In een tijd waar overheidssteun en sponsoring niet meer vanzelfsprekend zijn gaat het 

museum elk jaar opnieuw de uitdaging aan om te overleven.  

De drie musea in Hattem waren het afgelopen jaar samen goed voor zo’n 90.000 bezoekers. 

Gasten die na een museumbezoek ook de sfeervolle binnenstad van Hattem weten te vinden 

wat dan weer zijn uitwerking heeft op de horeca en de middenstand aldaar. 

Daarmee zijn de musea een economische factor van betekenis geworden en zou niet de vraag 

gesteld moeten worden: wat kosten de musea? Maar lijkt de vraag: wat leveren de musea op? 

meer gerechtvaardigd. 

 

 

 

12.2. Erkenning 

Voor het derde achtereenvolgende jaar kreeg het museum landelijke erkenning van de 

Museumvereniging met de toekenning van een award voor de door het museum 

georganiseerde educatieprogramma’s voor de jeugd.  

 

Landelijk waardering en erkenning kreeg het Nederlands Bakkerijmuseum ook van de ANWB. 

Deze organisatie met zijn 4,7 miljoen leden vroeg haar leden per provincie de beste uitje te 

nomineren en te beoordelen met cijfers. Het Nederlands Bakkerijmuseum deed in 2019 mee 

en werd bekroond met goud!  

 

Het museum scoorde in het juryrapport met name hoog in de categorieën: 

• Kinderanimatie; 

• Klantvriendelijkheid; 

• Uitstraling; 

• Prijs/kwaliteit.  
 

  

Afbeelding 31: Het leukste uitje van de provincie Gelderland 2019. 
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Dankwoord 

Meer dan 40 medewerkers en vrijwilligers zijn bijna dagelijks bezig het Nederlands 

Bakkerijmuseum Hattem een ziel te geven. Dat doen ze vol inzet en passie met gebruikmaking 

van de eigen talenten en kwaliteiten. Voor en achter de schermen is de inzet groot om het 

museum een toekomst te geven. Die verantwoordelijkheid voelen de mannen van het 

onderhoud, de studenten in de horeca, het animatieteam, de bakkers, de receptionistes en de 

mensen die zich bezig houden met het behoud en beheer van de collectie. De hoge waardering 

die de medewerkers krijgen in het juryrapport van de ANWB geeft aan dat de inzet door onze 

gasten gezien wordt.  

Het museum kan alleen maar heel dankbaar zijn met een dergelijk gemotiveerd team.  

 

Een speciaal woord van dank van de directeur is er voor de leden van het kernteam.  

Willeke Steentjes als office manager en Martijn Rodenburg als coördinator collectie en 

educatie. Voor het kernteam gelden vaak andere regels en verwachtingen. Zij zijn als eerste 

aanwezig, lopen voorop in alle disciplines en gaan als laatste weer naar huis. 

Zij zetten de toon en hebben een voorbeeldfunctie voor alle anderen.  

Zonder deze twee bevlogen jonge mensen en de manier waarop ze invulling geven aan de 

functies, zou het in stand houden van het museum een stuk moeizamer verlopen.  

 

  

Afbeelding 32: Een werkbank vol ‘Hattemse Witten’. 
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Epiloog 

Wij zijn het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem. 

Wij laten de geschiedenis zien van de bakkerijen in Nederland. 

Wij tonen het materieel erfgoed van de branche door middel van de collectie en in onze 

demonstraties vertellen we over het immaterieel erfgoed.  

De bakker was en is niet weg te denken uit het dagelijks leven van de Nederlander. Hij 

onderstreept met zijn producten de seizoenen van het leven en de seizoenen van het jaar. Bij 

geboorte, huwelijk en de dood. Met Pasen, Sinterklaas en Kerst. Wij streven naar het behoud 

en beheer van het materieel- en immaterieel erfgoed van de bakkerij.  

Het museum dient daarmee een nationaal belang. 

 

Het jaar 2019 zit er op! 

Even uitrusten en nagenieten, maar niet voor lang.                                                          

Op 2 januari begint alles weer opnieuw… 

 

 
 

Afbeelding 33: Het Daendelshuis uit 1618. 
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Den Haag, maart 2019,

Op 7 maart 2019 werden voor de negende keer de prijzen
uitgereikt aan de Leukste uitjes per provincie en het Leukste
uitje in Nederland. Voor de tweede keer werd ook de categorie
Leukste uitje over de grens uitgereikt.

De uitreiking vond dit jaar plaats in Hart van Holland te
Nijkerk. De ANWB-leden konden ook dit jaar alle uitjes
beoordelen op de aspecten prijskwaliteitverhouding, sfeer,
personeel, aanbod en faciliteiten. In totaal zijn er ruim 63.000
stemmen uitgebracht op de uitjes. Ruim 43.000 ANWB-leden
bepaalden wie zich in elke categorie de gouden, zilveren en
bronzen winnaars mogen noemen. Hun mening maakte voor
ons duidelijk wat uw sterke punten zijn en hoe u gewaardeerd
wordt ten opzichte van de top-10 uit uw provincie, landelijke
top-10 of top-10 over de grens. Waardevolle informatie, die
wij daarom bundelen in het persoonlijke rapport dat nu voor u
ligt.

Tijdens de verkiezingsronde hebben wij bovendien weer een
onderzoek laten meelopen met interessante vragen voor u. De
uitkomsten hiervan vindt u ook in dit rapport.

Wij wensen u veel leesplezier en als u vragen heeft over het
rapport of over de samenwerking met ons, dan kunt u ons
altijd benaderen via landvananwb@anwb.nl.

Een heel goed seizoen gewenst!

Hartelijke groet,

Namens het team van het Land van ANWB,
Danielle Etienne
Manager Land van ANWB

mailto:landvananwb@anwb.nl
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Achtergrondinformatie over het Land van ANWB
Het Land van ANWB wordt alweer negen jaar gebruikt door de
ANWB-leden om leuke en bijzondere uitjes in Nederland te
vinden. Groot, klein, dichtbij of ver weg en bij steeds meer
uitjes ontvangen ze een aantrekkelijk voordeel of voorrecht.

Alleen in samenwerking met de vrije tijds branche kan het
Land van ANWB de ANWB-leden een streepje voor geven.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat ANWB-leden optimaal
kunnen genieten van een uitje en dat de branche een mooi
platform heeft om haar aanbod onder de aandacht te brengen.

Facts & Figures Land van ANWB
Op het Land van ANWB kunnen ANWB-leden naast uitjes in de
dagrecreatie branche ook terecht voor een avondje uit of een
weekendje weg in Nederland. We vragen leden om hun tips te
delen en zo andere leden te inspireren.

Land van ANWB–verkiezing
Bij de verkiezing van het Leukste uitje 2019 bepalen de
ANWB-leden wie de winnaar wordt. De stemronde van de
verkiezing verliep online via www.anwbleuksteuitje.nl van 1
augustus 2018 tot en met 4 november 2018.

Alle uitjes, toegankelijk voor alle leeftijden met een min of
meer permanent karakter, op een vaste locatie, deden
automatisch mee. Voor de landelijke verkiezing stelde de
redactie van het Land van ANWB de uitjes vast op basis van
een aantal criteria, namelijk de 35 uitjes met de grootste
bezoekersaantallen per jaar (> 450.000) en een landelijke
uitstraling. De categorie over de grens is een startende
categorie, die al meer uitjes kent dan vorig jaar, maar
uiteraard de komende jaren nog verder uitgebreid zal worden.

De uitjes werden door ANWB-leden beoordeeld op de aspecten
prijs-kwaliteitverhouding, sfeer, personeel, aanbod en
faciliteiten. De totaalwaardering gecorrigeerd met een factor
voor het aantal stemmen bepaalde het eindresultaat. De
berekeningen laten wij over aan onderzoeksbureau Q&A.
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De mensen achter het Land van ANWB

Met veel plezier werken wij aan het Land van ANWB.

De plek waar je je uitje kunt presenteren aan onze leden, waar we graag de samenwerking opzoeken en inzetten op langdurige 
partnerships.

Ons team is het afgelopen jaar flink gegroeid, mede door het in eigen beheer nemen van het ticketsysteem.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal leden van ons team, zodat u weet wie u waarvoor kunt benaderen:

Danielle Etienne – manager Land van ANWB 06-53974390,  detienne@anwb.nl
Marlies Ellenbroek – marketing & development manager 088-269 6950, mellenbroek@anwb.nl
Joyce van Scherpenseel – productmanager dagrecreatie 088-269 8242, jvanscherpenseel@anwb.nl
Lia de Jong – backoffice 088-269 6027, landvananwb@anwb.nl
Amanda van den Vendel –ANWB ticketing 088-269 7872, tickets@anwb.nl
Jennifer Wolthuis – online marketeer 088-269 7093, jwolthuis@anwb.nl
Anouk Derwort – productmanager verblijf 088-269 7552, aderwort@anwb.nl
Robbert Vergeer – accountmanager 088-269 8243, rvergeer@anwb.nl
Maarten Jeuring – productmanager verblijf 088-269 6345, mjeuring@anwb.nl
Shelley Hutten – ANWB ticketing 088-269 8367, tickets@anw.nl 



De winnaars 2019
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Goud Zilver Brons

Nederland Efteling Dierenpark Amersfoort GaiaZOO

Over de grens Europa-Park Attractiepark Irrland Disneyland Paris

Drenthe Drouwenerzand Attractiepark Outdoor Grolloo Klimpark Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe

Flevoland Orchideeën Hoeve Luttelgeest Dierenpark Almere Jungle Pannenkoekhuis Hans en Grietje

Friesland Attractiepark Duinen Zathe Kinderboerderij de Naturij Aqua Zoo Friesland

Gelderland Nederlands Bakkerijmuseum Hattem ‘t Veluws Zandsculpturenfestijn Veluwsche Stoomtrein Maatschappij

Groningen Fontana Resort Bad Nieuweschans Vaartochten met Sportvisserij Tender Openluchtmuseum Het Hoogeland

Limburg Kasteelpark Born Kasteeltuinen Arcen Wereldtuinen Mondo Verde

Noord-Brabant Museum Klok & Peel Boerenbondsmuseum Gemert Klimbos Brabantse Wal

Noord-Holland Landgoed Hoenderdaell Zuiderzeemuseum Schipbreuk- en Juttersmuseum Flora

Overijssel De Ulebelt Kinderboerderij Dondertman Dierenpark Taman Indonesia

Utrecht Nationaal Militair Museum Stichting Waterlijn Amersfoort Klimbos Gooi Eemland

Zeeland Berkenhof Tropical Zoo Zeeuws maritiem muZEEum Speelboerderij 't Klok 'Uus

Zuid-Holland Avonturenboerderij Molenwaard Mariniersmuseum Miniworld Rotterdam
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Verkiezing en methode
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Het ‘Leukste uitje’ wordt bepaald op basis van een onderzoek
onder ANWB-leden. In dit onderzoek konden alle uitjes
beoordeeld worden. Bezoekers beoordeelden hun favoriete
uitjes hierbij op vijf bezoekaspecten. Deze aspecten zijn door
Het Land van ANWB voorafgaand aan de verkiezing bepaald.

1.1 Aspecten
De vijf bezoekaspecten waarop de ANWB-leden hun favoriete
uitjes konden beoordelen zijn aanbod, faciliteiten, personeel,
prijs-kwaliteitverhouding en sfeer. Net als voorgaande jaren is
de prijs-kwaliteitverhouding het belangrijkste aspect bij het
maken van een keuze. Na de prijs-kwaliteitverhouding zijn de
aspecten sfeer en aanbod de belangrijkste aspecten bij het
maken van een keuze. Het aspect personeel is ten opzichte
van vorig jaar in belang toegenomen. Prijs-
kwaliteitverhouding, sfeer en faciliteiten zijn de aspecten die
daarentegen iets in belang zijn afgenomen.

1.2 Controleslagen voor de betrouwbaarheid van de
uitkomsten
Om de betrouwbaarheid van de uitkomsten te vergroten zijn
onder andere de volgende controleslagen uitgevoerd:

Fraude check
De fraude check is bedoeld om de kwaliteit van de dataset te
verhogen. Responses worden onder andere beoordeeld op
doorlooptijd, antwoordpatronen en er wordt een analyse op
IP-adressen uitgevoerd.

Weging op basis van het belang van de aspecten
De aspecten zijn voor de consument niet allemaal even
belangrijk, daarom is bij het berekenen van het eindcijfer
rekening gehouden met de waarde die aan de afzonderlijke
aspecten gehecht wordt. Dit betekent dat aspecten die
belangrijker zijn, zwaarder meetellen bij het bepalen van het
eindcijfer. Het belang van de aspecten is vastgesteld op basis
van een representatieve aselecte steekproef onder het Q&A
panel (zie pagina 16). Op basis daarvan is per deelnemend
uitje een gewogen eindcijfer uitgerekend.

Correctie van het gewogen eindcijfer op basis van de
zekerheidsmarge
Het gewogen eindcijfer is tenslotte nog gecorrigeerd op basis
van een zekerheidsmarge van 90%. De behaalde, gemiddelde
eindscores worden gecorrigeerd op basis van de statistische
correctiefactor bij 90% betrouwbaarheid en het bijbehorende
aantal waarnemingen. Algemeen geldt dat deze correctiefactor
afneemt naarmate het aantal beoordelingen toeneemt.

1.3 Bekendmaking winnaars
Per provincie, landelijk en over de grens wordt gekeken welk
uitje het hoogste gecorrigeerde cijfer heeft. De veertien uitjes
(twaalf provincies plus landelijk en over de grens) worden
vervolgens benoemd tot ‘Leukste uitje’. De winnaars zijn op 7
maart 2019 bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Hart
van Holland te Nijkerk. Daarnaast is er per categorie
bekendgemaakt wie de zilveren en bronzen award heeft
gewonnen.
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Nederlands Bakkerijmuseum Hattem 
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In deze grafiek is het gewogen eindcijfer te zien. 
Daarnaast is dit eindcijfer vergeleken met het gemiddelde 
van de provincie en het gemiddelde van alle beoordeelde 
uitjes.  

Hierna komen alle aspecten op alfabetische volgorde aan 
bod. 

In dit figuur is de beoordeling te zien voor het aspect 
aanbod. Voor het gemiddelde van alle uitjes geldt dat zij 
een 8,50 hebben behaald op dit aspect. Aanbod is na sfeer 
het hoogst gewaardeerde aspect. 
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Nederlands Bakkerijmuseum Hattem 
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In dit figuur is de beoordeling te zien voor het aspect 
faciliteiten. Voor het gemiddelde van alle uitjes geldt dat 
zij een 8,25 hebben behaald op dit aspect. Ondanks dat dit 
een mooi cijfer is, is faciliteiten hiermee het laagst 
gewaardeerde aspect. 

In dit figuur is de beoordeling te zien voor het aspect 
personeel. Het personeel van de uitjes wordt over het 
algemeen goed gewaardeerd. Voor het gemiddelde van alle 
uitjes geldt dat zij een 8,48 hebben behaald op dit aspect.  
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Nederlands Bakkerijmuseum Hattem 
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In dit figuur is de beoordeling te zien voor het aspect 
prijs-kwaliteitverhouding. Voor het gemiddelde van alle 
uitjes geldt dat zij een 8,31 hebben behaald op dit aspect. 
Na faciliteiten is prijs-kwaliteitverhouding het aspect dat 
het laagst gewaardeerd is. 

In dit figuur is de beoordeling te zien voor het aspect 
sfeer. De sfeer van de uitjes wordt over het algemeen het 
hoogst gewaardeerd! Voor het gemiddelde van alle uitjes 
geldt dat zij een 8,68 hebben behaald op dit aspect.  
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Verdeling op basis van geslacht en leeftijd 
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In dit figuur is de verdeling op basis van geslacht te zien. 
Deze verdeling wordt ook getoond voor het gemiddelde 
van de provincie en het gemiddelde van alle beoordeelde 
uitjes. 

Voor het gemiddelde van alle uitjes geldt dat 63% van de 
respondenten vrouw is en dat 37% man is. 

In dit figuur wordt de verdeling van de leeftijd getoond. 
De leeftijdsverdeling van het uitje wordt daarnaast 
vergeleken met de leeftijdsverdeling van het gemiddelde 
van de provincie en het gemiddelde van alle beoordeelde 
uitjes. 

Voor het gemiddelde van alle uitjes geldt dat de groep 35-
44 jaar het grootst is met 21% van de respondenten. 
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Herkomst beoordelaars 
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In dit figuur wordt de herkomst van de 
bezoekers van het uitje getoond. Dit wordt 
vergeleken met het gemiddelde van de provincie 
en het gemiddelde van alle beoordeelde uitjes. 

Voor het gemiddelde van alle uitjes geldt dat de 
meeste bezoekers uit Zuid-Holland (16%) en 
Noord-Brabant (13%) komen. 
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Resultaten per provincie 
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Het gewogen eindcijfer is van de landelijke uitjes, de 
uitjes over de grens en per provincie berekend. De 
resultaten zijn in de grafiek hierboven weergegeven. 

De gewogen eindcijfers van de uitjes in Utrecht en Noord-
Holland zijn gemiddeld het hoogst (8,80 en 8,79). Hierna 
komen de uitjes in de provincie Overijssel en Flevoland met 
een gewogen eindcijfer van 8,74 en 8,73. 

Hierna komen alle aspecten op alfabetische volgorde aan 
bod. 

De uitjes in de provincie Utrecht zijn het beste beoordeeld 
op het aspect aanbod. Gemiddeld behaalden de Utrechtse 
uitjes een 8,87. Hierna worden de uitjes in de provincies 
Noord-Holland en Flevoland het beste beoordeeld op het 
aspect aanbod met een gemiddelde van 8,72 en 8,69. 
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De uitjes in de provincie Flevoland hebben de beste 
beoordeling ontvangen op het aspect faciliteiten. Zij 
werden hierop beoordeeld met een 8,57. Hierna volgen de 
uitjes in de provincie Groningen met een 8,53. 

Het personeel van de uitjes in de provincies Noord-
Holland en Utrecht krijgt het hoogste cijfer van de 
bezoekers (beide een 8,97). Daarna volgen de provincies 
Groningen en Overijssel met een 8,91 en 8,87. 
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Bezoekers beoordelen de uitjes in de provincie Overijssel 
op het aspect prijs-kwaliteitverhouding het hoogst met 
een 8,79. Uitjes in de provincie Noord-Holland werden 
daarna als beste beoordeeld door de respondenten, 
namelijk met een 8,73. 

De uitjes in de provincies Utrecht en Flevoland zijn het 
beste beoordeeld op het aspect sfeer. Gemiddeld 
behaalden de uitjes uit deze provincies een 9,04. Hierna 
worden de uitjes in de provincies Noord-Holland en 
Groningen het beste beoordeeld op het aspect sfeer met 
een gemiddelde van 8,98 en 8,91. 
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Onderzoek Nederlandse 
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Onderzoek Nederlandse bevolking 
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Naast het faciliteren en analyseren van de ANWB-verkiezing ‘Leukste uitje’, heeft Q&A in opdracht van Het Land van ANWB 
gelijktijdig een onderzoek uitgevoerd. Het doel is een beter beeld te krijgen van de motivatie en het gedrag van de Nederlandse 
bevolking met betrekking tot de vrijetijdsbesteding en het bezoek aan uitjes in 2018 en de verwachting voor 2019. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd gedurende week 36 en 37 van 2018. Voor dit onderzoek zijn consumenten uit het Q&A panel 
ondervraagd. 
 
Het Q&A panel, bestaande uit ruim 110.000 Nederlandse consumenten, is onderdeel van onderzoeks- en adviesbureau Q&A. Q&A 
is een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in klantgerelateerd onderzoek. Op basis van betrouwbaar onderzoek kan snel 
inzichtelijk worden gemaakt wat het gedrag van consumenten is, wat de oorzaak van een bepaald probleem is en hoe 
consumenten tegen bepaalde onderwerpen aankijken. Door kwalitatief en kwantitatief onderzoek te combineren met specifieke 
kennis, is Q&A in staat de onderzoeksresultaten te vertalen naar adviezen die direct in de praktijk gebracht kunnen worden. 
 
De resultaten van dit onderzoek geven dan ook een representatief beeld van de Nederlandse bevolking en hun gedrag met 
betrekking tot uitjes. 



Bezoekerssamenstelling en besteding entree 
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Helft respondenten wil maximaal 20 
euro besteden aan de entree  

51% van de respondenten geeft aan dat 
zij maximaal twintig euro per persoon 
willen besteden aan de entree van een 
uitje. 31% geeft aan dat zij maximaal 50 
euro per persoon willen besteden aan de 
entree. 5% vindt het geen probleem als 
er meer dan 50 euro per persoon aan de 
entree van een uitje besteed wordt. 

Ruim één op de drie respondenten 
onderneemt uitje met partner 

De respondenten bezoeken een uitje het 
meest met partner. Daarnaast zijn 
samenstellingen ‘met gezin’ en ‘met 
vrienden’ het meest genoemd. 

Ten opzichte van 2018 is er een toename 
te zien van respondenten die een uitje 
bezoeken met het gezin (ouders en 
kinderen). 
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Bezoekfrequentie 
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Ook in 2019 blijft het 
bos/recreatiegebied het populairste 
uitje 

In 2018 hebben de respondenten 
gemiddeld 19* van de hiernaast 
weergegeven uitjes bezocht. 

De respondenten is gevraagd hoe vaak 
zij de hiernaast genoemde uitjes 
verwachten te bezoeken in 2019. 

De respondenten zullen in 2019 het 
vaakst het bos/recreatiegebied bezoeken, 
gevolgd door het zwembad en het strand. 
De respondenten verwachten dit jaar 
gemiddeld meer uitjes te bezoeken als in 
2018, namelijk 24 uitjes*. 

 

 

Men verwacht in 2019 meer betaalde 
uitjes te ondernemen dan in 2018 

De respondenten is gevraagd hoeveel 
betaalde uitjes zij in 2019 in Nederland 
willen gaan ondernemen. 

45% van de respondenten is van plan om 
in 2019 hetzelfde aantal betaalde uitjes 
te ondernemen als in 2018. 24% is van 
plan om in 2019 (veel) meer uitjes te 
ondernemen dan in 2018. 

Dit betekent dat men in 2019 een 
toename in de hoeveelheid betaalde 
uitjes kan verwachten. 
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Belang bij keuze uitje + reviews 
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Kwart vindt mening van andere 
bezoekers (heel) belangrijk 

De respondenten is gevraagd hoe 
belangrijk zij de mening van andere 
bezoekers vinden over een uitje. 

25% van de respondenten geeft aan de 
mening van andere bezoekers (heel) 
belangrijk te vinden. 27% van de 
respondenten vindt de mening van 
andere bezoekers daarentegen niet van 
belang.  

Vooral 18 tot 45 jarigen vinden de 
mening van andere bezoekers over een 
uitje belangrijk. Indien dit je doelgroep 
is, is het belangrijk om reviews te delen. 

 

 

Parkeermogelijkheden bij uitje belangrijk bij 
het maken van een keuze voor een uitje 

De respondenten is gevraagd welke aspecten zij 
belangrijk vinden bij de keuze voor een bepaald 
uitje.  

Voor 30% van de respondenten is de 
parkeermogelijkheid bij het uitje zelf belangrijk bij 
de keuze voor een uitje. 25% vindt de 
parkeermogelijkheden in de omgeving belangrijk. 

Naast parkeren vindt een kwart van de 
respondenten de aanwezigheid van zit- en 
rustplekken belangrijk. Hoe ouder de respondent 
is, hoe belangrijker men dit vindt. 

15% vindt het aanbod van gezonde alternatieven 
bij de horecavoorzieningen belangrijk. 
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Deze vraag is in 2016 niet gesteld. 
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Bijna de helft van de respondenten 
maakt regelmatig tot bijna altijd 
gebruik van acties en aanbiedingen 

De respondenten is gevraagd hoe vaak 
zij gebruikmaken van acties en 
aanbiedingen als zij een ticket kopen 
voor een uitje. 

49% van de respondenten maakt bij 
meer dan de helft van de uitjes gebruik 
van acties en aanbiedingen. 4% van de 
respondenten maakt nooit gebruik van 
acties en aanbiedingen.  

 

 

85% koopt weleens vooraf een ticket  

De respondenten is gevraagd of zij 
weleens vooraf een ticket voor een uitje 
kopen. 

85% van de respondenten koopt weleens 
vooraf een ticket voor een uitje. Onder 
18-29-jarigen en 30-44-jarigen is dit 
aandeel nog hoger, namelijk 93% en 
92%. 

Gemiddeld genomen gaan de personen 
die vooraf een kaartje kopen 18 dagen 
van tevoren op zoek naar een ticket (in 
2018 was dit 19 dagen van tevoren).  
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Website van het uitje zelf is de meest 
bezochte site wanneer men vooraf 
tickets voor een uitje wil kopen 

De website van het uitje zelf is de 
populairste website tijdens het 
oriëntatieproces voor het vooraf kopen 
van een ticket voor een uitje. 67% van 
de respondenten, die zich oriënteren via 
het internet, bezoekt deze website.  

Na de website van het uitje zijn de 
websites dagjeweg.nl, anwb.nl, 
ticketveiling.nl en spoordeelwinkel.nl de 
meest populaire websites tijdens het 
oriëntatieproces.  

 

Internet belangrijkste 
oriëntatiekanaal 

95% van de respondenten, die vooraf 
een ticket kopen voor een uitje, 
oriënteert zich hiervoor via het internet. 

29% vraagt vrienden, familie en/of 
kennissen om informatie tijdens het 
oriëntatieproces. Vooral respondenten in 
de leeftijd van 18 tot 30 jaar vragen 
anderen om informatie. 

19% van de respondenten oriënteert zich 
via drukwerk als kranten, tijdschriften en 
folders. 45-plussers maken meer gebruik 
van drukwerk als oriëntatiemiddel dan 
respondenten onder de 45 jaar. 
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Voordeel is het belangrijkst als men 
online koopt 

54% van de respondenten vindt het 
belangrijk dat er voordeel is als zij via 
het internet tickets kopen. Dit is 
beduidend belangrijker dan in 2018. 
Daarnaast vindt nog steeds 45% het ook 
belangrijk dat het een betrouwbare partij 
is. 

Ten opzichte van 2018 vindt men het 
vooral belangrijker dat de tickets langer 
geldig zijn. 

 

Website van het uitje zelf is de 
populairste website voor kopen van 
tickets 

Respondenten is ook gevraagd via welke 
websites zij weleens tickets voor een 
uitje kopen.  

86% koopt weleens een ticket via de 
website van het uitje zelf. Na de website 
van het uitje zelf koopt men met name 
tickets via spoordeelwinkel.nl, anwb.nl, 
actievandedag.nl en ticketveiling.nl. 
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Meebrengen van eigen drinken 
belangrijker dan eigen eten 

Er is gevraagd of de respondenten het 
belangrijk vinden dat zij hun eigen 
meegebrachte eten/drinken mogen 
nuttigen bij een uitje. 

79% van de respondenten vindt het 
belangrijk dat zij hun eigen drinken 
mogen nuttigen. Het mogen nuttigen van 
je eigen meegebrachte eten vindt men 
iets minder belangrijk, namelijk 68%. 

Vooral vrouwen en respondenten in de 
leeftijd van 18 tot 30 jaar vinden het 
belangrijk dat zij hun eigen eten en 
drinken mogen meenemen. 

 

 

 

Twee op de vijf is bereid per persoon 
15 tot 20 euro uit te geven aan 
eten/drinken 

De respondenten is gevraagd hoeveel zij 
bereid zijn uit te geven aan eten/drinken 
per persoon tijdens een dagje uit. 

Twee op de vijf respondenten is bereid 
maximaal 15 tot 20 euro uit te geven aan 
eten/drinken per persoon. 17% vindt het 
geen probleem om meer dan 25 euro per 
persoon aan eten/drinken uit te geven. 
5% is niet bereid meer dan 5 euro uit te 
geven. 
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Jongeren vinden het belangrijk dat de 
horecavoorziening in themastijl is 

De respondenten is gevraagd in hoeverre 
zij het belangrijk vinden dat de 
horecavoorziening in themastijl van het 
park is ingericht. 

27% van de respondenten vindt het 
(zeker) belangrijk dat de 
horecavoorziening in themastijl is 
ingericht. Vooral jongeren (18-29 jaar) 
vinden dit belangrijk. 

35% vindt het daarentegen niet (heel) 
belangrijk dat het thema van de 
horecavoorziening aansluit bij het thema 
van het park. Vooral 60-plussers vinden 
dit niet belangrijk.  

 

 

35% 32% 38% 
23% 34% 37% 45% 

38% 40% 36% 
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37% 38% 
38% 
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In hoeverre vind je het belangrijk dat de 

horecavoorziening in themastijl van het park is 
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