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N E D E R L A N D S

S T O O M M A C H I N E M U S E U M

Aan het brede water in Medemblik, tussen
IJsselmeer en Grote Vliet, ligt een goed

EEN NIEUW
MUSEUM

onderhouden schat: het Nederlands
Stoommachinemuseum. In een voormalig
stoomgemaal is een unieke verzameling
stoommachines en stoommodellen
bijeengebracht. De machines worden met liefde
onderhouden en voor bezoekers in werking
gesteld door een groot aantal vrijwilligers.
Masterplan 2018
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N E D E R L A N D S

Toch verkeerde het museum eind

ontwerpen. Het plan dat voor u ligt is

2016 in een zorgelijke situatie.

een uitwerking van deze sessies

Zorgelijk, maar niet hopeloos.

en ontwerpen.

S T O O M M A C H I N E M U S E U M

Een in 2017 nieuw aangesteld
bestuur heeft de zorgen, maar

Het masterplan “Land van Water en

ook de ambities uiteengezet in

Stoom” laat verschillende praktische

een ondernemingsplan. Met dit

ingrepen zien die moeten leiden

plan in de hand zijn belangrijke

tot een vernieuwd museum dat een

stappen gezet. Basisfinanciering is

breder publiek trekt en mogelijkheden

voorlopig zekergesteld, een aantal

biedt om de bestaande assets van

betaalde professionele krachten

het museum beter te exploiteren.

is aangenomen en begin 2018

Kern van het plan is het idee om

is aan Studio Louter en OPERA

van een bezoek aan het museum

Amsterdam de opdracht gegeven om

een echt dagje uit te maken dat

een masterplan te maken voor de

de reis naar Medemblik voor een

ontwikkeling van het museum in

brede doelgroep de moeite waard

de komende jaren.

maakt. Een onmisbaar onderdeel van
“Medemblik. Rijk aan Verhalen”, de

Het masterplan is tot stand

titel waaronder de citymarketing van

gekomen in nauwe samenwerking

Medemblik in 2018 vorm kreeg.

met bestuursleden, vrijwilligers
en betaalde krachten van het
museum. Na een inspiratiebezoek
Masterplan 2018

aan verschillende musea op Texel in
het vroege voorjaar zijn we in drie
ontwerpsessies dieper ingegaan op
verschillende thema’s. Na elke sessie
zijn de ideeën uitgewerkt in haalbare
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S T O O M M A C H I N E M U S E U M

DOELSTELLING
Het Stoommachinemuseum wil meer

een belangrijke stakeholder van

bezoekers trekken. Op dit moment

het museum.

bezoeken jaarlijks zo’n 15 à 17.000
bezoekers het museum. Het is de ambitie

De ligging van het museum op de grens

om dit aantal duurzaam te verhogen naar

tussen polder en water biedt volop kansen.

tenminste 25.000 bezoeken.

Het is een belangrijke doelstelling om de
gebruiksmogelijkheden van gebouw en

Daarvoor ziet het museum verschillende

terrein te vergroten en zo inkomsten te

kansen. De collectie is in zijn breedte

genereren met als doel de museale functies

en omvang uniek voor Nederland. Het

uit te blijven voeren en te verbeteren.

museum heeft de deskundigheid in huis
om de collectie te duiden, onderhouden en
daadwerkelijk in werking te stellen.
Daarnaast is het museum uniek gehuisvest
in een oud stoomgemaal. Het gemaal is
als object illustratief voor de afwijkende
Nederlandse stoomgeschiedenis.
Nergens ter wereld werd stoom zo breed
ingezet in het waterbeheer. Bovendien
Masterplan 2018

kan de eigenaar van het gebouw,
het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, een deel van haar verhaal
kwijt in het museum. Het HHNK is dan ook
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‘‘

Het draait om
twee elementen:
stoom en water

ANALYSE
DE MENSEN
Het museum wordt vooral bezocht door

,,

S T O O M M A C H I N E M U S E U M

HET VERHAAL
Het museum vertelt met zijn collectie een
belangrijk historisch verhaal. Mede door
de komst van de stoommachines is onze
maatschappij veranderd. De overschakeling

mensen met een technische interesse. Dit

vernieuwde Stoommachinemuseum kan

naar een industriële economie en maat-

zijn in de praktijk vaak mannen. Het aanbod

de voordelen van de locatie veel sterker

schappij zorgde voor grote veranderingen

van informatie is nu vooral gericht op deze

uitbuiten en naar voren schuiven in de

in de samenleving. Een klassenmaatschappij

groep. Het museum wil graag de bezoekers-

communicatie. Zo wordt de zwakte een

ontstond, afstanden werder korter, achter-

groep verbreden met gezinnen: mannen,

kracht.

gestelde gebieden werden ontwikkeld en
de samenleving was niet langer volledig

vrouwen en kinderen. Ook zou het aanbod
meer gericht moeten worden op toeristen.

HET AANBOD

afhankelijk van de natuur.

Het museum heeft een unieke grootDe aantrekkingskracht van het museum

schalige verzameling werkende stoom-

wordt voor een belangrijk deel bepaald

machines die in Nederland dienst hebben

door de charme en het enthousiasme

gedaan en die tezamen de ontwikkeling van
je er eenmaal bent is het fantastisch. Het

de exploitatie van het museum en het

gebouw is sfeervol en thematisch relevant:

Het museum is gehuisvest in een stoom-

onderhoud van de collectie, maar dus

een stoomgemaal.

gemaal dat één van de belangrijkste typisch

ook voor de bezoekersbeleving. Het is

Het terrein is ruim, praktisch en aantrekke-

Nederlandse toepassingen van stoom-

essentieel dat zij in de nieuwe plannen

lijk met binnen- en buitenruimte, nieuw-

techniek illustreert: de strijd tegen het water.

een belangrijke rol blijven spelen en zich

bouw en oudbouw, horecamogelijkheden

kunnen herkennen in de plannen.

en voldoende parkeerplek. En de ligging is

In het vernieuwde Stoommachinemuseum

prachtig: water, dijken, polder en natuur.

draait het dan ook om twee elementen:

Een oer-Hollandse locatie.

stoom en water. Het is een technologisch

Masterplan 2018

lastig om er zonder auto te komen. Maar als

‘stoomgekken’ zijn onmisbaar voor

DE LOCATIE

museum met een historisch Nederlands

De locatie is een zegen en een vloek. Het

10

de stoomtechniek in Nederland illustreert.

van de vrijwilligers. Deze vrijwillige

museum ligt net te ver van het station om

Eigenlijk is het terrein zo mooi en groots

perspectief, gelegen op een groot natuurlijk

te lopen, maakt geen onderdeel uit van

dat het veel meer te bieden heeft dan

terrein waar je overal aan kan zitten: verge-

het stoomtram-traject. Het is dus relatief

het woord museum doet vermoeden. Het

lijkbaar met een science park.
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N E D E R L A N D S

LAND
van

WATER & STOOM

S T O O M M A C H I N E M U S E U M

Mensen moeten een reden hebben om naar een
museum te komen. Het Stoommachinemuseum
heeft die: een unieke collectie op een
prachtige plek die een belangrijk verhaal uit de
Nederlandse geschiedenis vertelt. Maar is dit
genoeg reden voor een grotere doelgroep?

Masterplan 2018
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N E D E R L A N D S

Alleen als we nieuwe bezoekers een

varen. Met de collectie en de techniek

veel te winnen. Goede horeca, een

goede reden geven, ondernemen ze

erachter, met het gemaal zelf, maar

aantrekkelijke ontvangstruimte en een

de reis naar het museum. Hoe doen

ook door te doen, te ontdekken en te

prikkelend buitenterrein kunnen een

we dat? Door ze duidelijk te maken

spelen, door genietend te verpozen

comfortabele omgeving creëren. Een

dat een bezoek aan het museum een

op het water of terras of door op een

plek waar het fijn is om te zijn voor

echt dagje uit is voor het hele gezin!

emotionele manier geconfronteerd te

iedereen: mannen, vrouwen

Voor een volledig dagje uit is het wel

worden met menselijke verhalen uit

en kinderen.

de moeite om in de auto of op de fiets

een belangrijke periode in de Neder-

te stappen. Helemaal als duidelijk

landse geschiedenis.
VAN MUSEUM NAAR

vorm: zichtbare, hoorbare en ruikbare

TOTAALERVARING

robuuste mechanieken, aangedreven

EEN DAGJE UIT

Maar hoe wordt het museum een

door de elementen water en vuur.

VOOR HET HELE GEZIN

‘totaalervaring’? Een hedendaags

Dat fascineert en biedt uniek delight,

Alle voorstellen die in dit masterplan

museum moet drie zaken bieden:

dit kan je nergens anders vinden. In

worden gedaan zijn terug te voeren op

comfort, meaning and delight

het Land van Water en Stoom moet

één overkoepelend idee: het stoom-

(comfort, betekenis en verrukking).

de collectie zo stralend en werkend

machinemuseum wordt het Land van

Comfort draait om gastvrijheid en

mogelijk worden gepresenteerd. Een

Water en Stoom. Een uniek terrein

gemak, betekenis draait om relevantie

haast fysieke verrukking.

waar je een onvergetelijke dag kunt

en urgentie en verrukking om ervaring.
Achter die ruwe werelden van water

beleven en waarvoor je dus moeite

en stoom schuilt een betekenisvol

waarde, de laatste twee zijn unieke

verhaal. Door stoom kregen we meer

Een bezoek aan het Land van Water

eigenschappen van musea. Tezamen

grip op de natuur en daarmee op de

en Stoom wordt een totaalervaring

vormen zij de redenen waarom je naar

samenleving. Zo veranderde onze

waarbij het museale verhaal aanlei-

een museum gaat, blijft en erover

wereld ingrijpend en werd de maat-

ding biedt om een brede doelgroep de

napraat. Dat kan positief zijn of niet.

schappij gevormd waarin wij nu nog

kracht van water en stoom te laten er-

Op het gebied van comfort valt er

steeds leven.

Masterplan 2018

De eerste is een noodzakelijke voor-

wilt doen om er te komen.
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Stoommachines en overigens ook gemalen tonen techniek in zijn puurste

wordt dat er voor alle gezinsleden
genoeg te beleven valt.

S T O O M M A C H I N E M U S E U M

15

LANDSCHAP / TERREIN

N E D E R L A N D S

1. HISTORISCHE
INTRODUCTIE

2. TECHNIEK

PLATTEGROND

ENTREE

SMEDERIJ

S T O O M M A C H I N E M U S E U M

3. OP STOOM

4. STOKEN

TERRAS
AANLEGSTEIGER

TERRAS
INGANG
BUITENCOLLECTIE
(SELECTIE)

Het terrein van het museum bestaat uit vele

De bestaande nieuwbouw krijgt een nieuw

verschillende elementen. In de planvorming

terras met uitzicht over een haventje. Vanuit

zijn al deze elementen bestudeerd en

het terras kunnen bezoekers via een loopbrug

overwogen. Door grote en kleine ingrepen

naar het gemaal. De nieuwbouw zal ook intern

te doen, ontstaat straks een terrein waar op

worden aangepast, zodat het gebouw een

allerlei plekken activiteiten plaatsvinden en

multifunctionele spil van het bezoek

het zodoende mogelijk wordt om meerdere

kan worden.

uren te verblijven.
De schat van het museum is en blijft het

BUITENCOLLECTIE
(SELECTIE)
STOOMTREIN
PICKNICK
WATER SPELEN

De plattegrond biedt een eerste overzicht.

gemaal. Een vernieuwde museale aanpak

Wat direct opvalt is een herstructurering van

en grondige opruiming van de verschillende

het terrein. Door de collectie beter te ver-

ruimtes maken van het gemaal het verhalende

spreiden en een nieuw gebouw te plaatsen

hart van het Land van Water en Stoom.

voor (hout)opslag ontstaat een aantrekkelijk
P

buitengebied waar meerdere activiteiten
Masterplan 2018

kunnen plaatsvinden.

BAGGERMOLEN
HOUT/OPSLAG
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Maten in het werk controleren

LANDSCHAP / TERREIN

N E D E R L A N D S

S T O O M M A C H I N E M U S E U M

ROUTING
De nieuwe spil van het museum is de al

het museum gemakkelijk betreden. Nadat

bestaande nieuwbouw. Dit is de entree voor

de bezoeker een kaartje heeft gekocht loopt

het hele museum en hier kopen de bezoekers

hij via het terras aan de waterkant door het

hun kaartje. Om de routing te verduidelijken

poortje langs het gemaal. Dankzij het nieuwe

wordt het museum opgesplitst in een

hek is er geen onduidelijkheid over de routing

onbetaald deel (horeca en buitenruimte) en

meer mogelijk.

een betaald deel (stoomgemaal en smidse).
Aan de kant van de smidse komt de ingang
Door een hek te plaatsen ter hoogte van

van het gemaal. Eenmaal binnen in het

de gestippelde lijn wordt het betaalde deel

gemaal is er tevens maar één route mogelijk.

gescheiden van het onbetaalde deel. Een met

Na het bezoek aan de museale presentatie

een ticket te openen poortje zorgt er voor

komt de bezoeker aan de andere kant het

dat er geen personeel nodig is om kaartjes

gemaal weer uit. Hier wordt men teruggeleid

te controleren.

via het terras naar de nieuwbouw. Het buitenterrein en de horeca kan zowel voor als na het
Masterplan 2018

Door de nieuwbouw van twee kanten toe-

betaalde deel bezocht worden.

gankelijk te maken kan de bezoeker zowel
vanaf de parkeerplaats als vanaf het water
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Maten in het werk controleren

N E D E R L A N D S

S T O O M M A C H I N E M U S E U M

HET VERHAAL
Tijdens het bezoek aan het Land van Water en

WAARMEE WEK IK DE ERVARING OP?

Stoom krijgt de bezoeker een duidelijk over-

De grootsheid en het ingenieuze van werkende

koepelend verhaal mee. Een verhaal dat aan

stoommachines wordt maximaal uitgebuit

de volgende uitgangspunten zal voldoen:

door ze tot hoofdrolspelers te maken van een
vernuftige multi-sensorische theatrale wereld

WAT LEER IK?

die je binnen en buiten gaat verkennen. Het

Geschiedenis van de toepassing van de

ontroerende krijgt gestalte via individuele

stoomtechniek in de industrie, transport en

menselijke anekdotes, die aan die machtige

het landschap/de waterbouw en de gevolgen

machines zijn verbonden.

daarvan toen en nu.
STURENDE IDEE:
WAAROM IS DAT VAN BELANG?

TECHNISCHE REVOLUTIE

De stoomrevolutie had een aantal negatieve

WORDT SOCIALE REVOLUTIE

bijeffecten maar is bovenal een omslagpunt in

Tijdens een ontzagwekkende en afwisselende

de ontwikkeling van de mensheid: hier kwam

tocht ervaar ik aan de hand van verhalen over

alles in een stroomversnelling terecht en werd

authentieke stoommachines uit transport,

de wereld maakbaarder.

industrie, energieopwekking, vermaakindustrie en waterbouw dat het technisch
vernuft van de stoomrevolutie de samenleving

Groots, ontzagwekkend. Ik voel ontzag voor

in een versnelling heeft gebracht, een omslag-

en raak ontroerd door het grootse menselijk

punt in de ontwikkeling van de mensheid waar

vernuft en dito vooruitgang.

ik dagelijks de gevolgen van ervaar.

Masterplan 2018
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WAARDOOR GA IK DAT ERVAREN?
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N E D E R L A N D S

S T O O M M A C H I N E M U S E U M

In het Land van Water en Stoom worden alle

EEN
DAGJE UIT

zintuigen aangesproken. De onderdelen van het
land worden zo vormgegeven dat ze met elkaar
zorgen voor een onvergetelijke ervaring. Tijdens
een bezoek duik je met je handen in de techniek,
met je voeten in het water en met je hart in de
geschiedenis.

Masterplan 2018
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Masterplan 2018

24

25

N E D E R L A N D S

S T O O M M A C H I N E M U S E U M

BUITENTERREIN
INDELING
BUITENCOLLECTIE
(SELECTIE)

BUITENCOLLECTIE
(SELECTIE)

Het buitenterrein maakt het museum tot een echt Land van Water en Stoom. Het
buitenterrein zal de bezoeker genoeg redenen geven om langer te willen blijven en terug te
willen keren. Vooral voor de doelgroep families met gezinnen wordt dit een van de redenen
om het museum te gaan bezoeken. Om het buitenterrein aantrekkelijk te maken voor
gezinnen en bij te laten dragen aan het dagje uit zijn verschillende ingrepen nodig.

BUITENCOLLECTIE

locatie liggen en vormt een mooi

door de groep vrijwilligers. Momenteel

De stoommachines die buiten staan

sluitstuk van de gehele buitenruimte.

gebeurt dit op het buitenterrein in

zullen deels verplaatst worden

STOOMTREIN
PICKNICK

WATER SPELEN
P

BAGGERMOLEN

naar het depot. De machines die

PARKEERTERREIN

de houtvoorraad nu het zicht op

overblijven zullen worden opgeknapt

Het parkeerterrein neemt in de

het mooie buitengebied. Er zal een

en onder een overkapping worden

huidige situatie veel plek in beslag en

nieuwe houtopslag gebouwd worden.

geplaatst. Op de plek waar nu het

kan efficiënter ingericht worden. In

Een eenvoudige overkapping met

parkeerterrein is zullen een paar im-

de nieuwe situatie komt er voldoende

voldoende ruimte voor het opslaan

posante machines geplaatst worden.

ruimte om te parkeren achter op

van de stookmaterialen en het ver-

Dit deel van de buitencollectie dient

het terrein. Tijdens stoomdagen en

werken hiervan. Deze houtopslag

als teaser van het museum. De

andere drukbezochte evenementen

wordt achter de parkeerplaats

bezoeker krijgt hierdoor meteen als

kan er gebruik gemaakt worden van

geplaatst, waardoor het niet langer

hij het terrein op komt het gevoel in

parkeerplaatsen aan de overkant van

in het zicht staat. De buitenruimte

het Land van Water en Stoom te zijn.

de weg.

wordt hierdoor vrijgemaakt voor

De buitencollectie die hoort bij de

26
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HOUT/OPSLAG

de open lucht. Bovendien ontneemt

de bezoekers. De houtopslag kan

wegenbouw blijft op de huidige plek

HOUTOPSLAG

eventueel worden uitgebreid met een

staan. Deze machines worden onder-

Voor het op stoom brengen van de

werkplaatsgedeelte, of opslag van

deel van het stoomthema transport.

machines is veel hout nodig. Hout dat

grotere objecten.

De baggermolen blijft op de huidige

eerst in kleinere stukken gehakt wordt
27
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BUITENTERREIN
SPELEN EN VERPOZEN
WATERSPEELTUIN

zal de stoomtrein een echte publieks-

Aan de rand van het water wordt een

trekker worden. Aandachtspunt:

waterspeeltuin geplaatst. Hier kunnen

asbesthoudende machines moeten

kinderen aan de slag met de principes

eventueel verwijderd worden,

van het waterbeheer: water pompen,

ondanks dat ze asbestveilig zijn.

sluizen in werking stellen en waterniveaus gelijk maken. Spelen en leren

RUSTPLEKKEN

tegelijk. Echt een reden om langer in

Langs het water en verspreid over

het Land van Water en Stoom

het buitenterrein zijn verschillende

te verblijven.

rustplekken te vinden. Denk hierbij
aan picknicktafels, bankjes en plekken
waar je zelf een kleedje neer mag

Denk je aan stoom dan denk je aan

leggen. Deze plekken kijken uit over

een stoomtrein. Toch is dit een onder-

het water of over de buitencollectie.

deel van onze stoomrevolutie dat nog

Ouders kunnen hun kinderen laten

ontbreekt in het museum. Om deze

spelen terwijl ze zelf een fijne plek

lacune te vullen zal er een stoomtrein

hebben om te zitten en het overzicht

worden aangeschaft die rondjes rijdt

te bewaren. Bij de horeca kan de

op het buitenterrein. De buiten-

bezoeker terecht voor snacks en

collectie past in het stoomthema

broodjes om hier te nuttigen.

Masterplan 2018

STOOMTREIN

transport en de stoomtrein is hier een
mooie aanvulling op. Voor gezinnen

28
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BUITENTERREIN
WATERKANT
De waterkant van de nieuwbouw

Het museum wil in gesprek met een

wordt een van de mooiste plekken van

partij die fluisterbootjes wil verhuren

het terrein. Via het nieuwe terras heb

en deze aan de waterkant van het

je uitzicht over de velden en zicht op

museum wil afmeren. Door deze toe-

het gemaal. De aanlegsteiger wordt

voeging creëren we een echt dagje uit.

vergroot waardoor de langsvarende

Tijdens het bezoek aan het museum

bootjes makkelijk kunnen aanleggen.

kan je het achterliggende gebied op je

Het museum wordt hierdoor van twee

gemak verkennen met een door

kanten bereikbaar en aantrekkelijk

iedereen te besturen bootje. Dit kan

voor de vele waterrecreanten die het

ook een aantrekkingskracht hebben

museum passeren.

op de omliggende vakantieparken.
Als men een bootje wil huren kom je
immers vanzelf bij het museum uit.

Masterplan 2018
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ENTREEGEBOUW
De nieuwbouw is het centrale punt in de routing. Het bezoek begint er. Je kunt
er wat drinken en kiezen wat de volgende beleving wordt. Je koopt er je kaartje.
Om een aantrekkelijk startpunt te maken waar je zowel vanaf het water als vanaf
het parkeerterrein meteen naartoe getrokken wordt zal de nieuwbouw voorzien
worden van twee nieuwe ingangen.
In de nieuwbouw komen verschillende

de keuken groter worden dan in de huidige

functies samen: ticketbalie, horeca, groeps-

staat, dit om verhuur aan grotere partijen

ontvangst, educatie, tijdelijke tentoonstel-

mogelijk te maken. Denk hierbij aan de

lingen en de toiletten. Om al deze functies

verhuur voor bruiloften of bedrijfsfeesten.

een plek te kunnen geven zal een deel van de

De keuken zal beschikken over voldoende

nieuwbouw, de huidige werkplaats, worden

ruimte om de catering voor dit soort partijen

voorzien van een tussenverdieping. Dankzij

te kunnen faciliteren. De horeca krijgt er een

deze tussenverdieping zal het aantal vierkante

extra terras bij aan de waterkant. Zo kan je van

meters in de nieuwbouw met een simpele

een kopje koffie genieten aan de kant van het

ingreep aanzienlijk toenemen. Door deze extra

museum met het mooiste uitzicht, het zicht op

ruimte is het museum straks in staat om meer

de bootjes en het water. Dit zal de bezoeker

inkomsten te genereren uit groepsbezoek,

aansporen om meer en langer van de horeca

zaalverhuur en de ontvangst van schoolgroepen.

gebruik te maken, waardoor een bezoek aan
het museum een echt dagje uit kan worden.
Binnen is rekening gehouden met voldoende

De horeca zal gerund worden door vrijwilligers

plek voor zowel groepsontvangst als dagjes-

en er is geen uitgebreide horecavergunning

mensen. Bij de aanpak van de horeca in de

aanwezig. Daarom zal de nieuwbouw worden

nieuwbouw zal ook het interieur aangepast

voorzien van een eenvoudige keuken. Wel zal

worden aan de nieuwe doelgroepen. >>
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BIJGEBOUW / OPTIE 01

Het geheel zal een prettige omgeving

kan er aandacht besteed worden aan

TOILETTEN EN PERSONEELS-

worden voor zowel gezinnen als

mijlpalen in de stoom- en water-

VOORZIENINGEN

techniekliefhebbers.

geschiedenis, maar denk hierbij ook

De huidige nieuwbouw beschikt

aan lokale kunstenaarsinitiatieven of

al over voldoende voorzieningen

bijdragen vanuit het bedrijfsleven.

voor het personeel en deze zullen

keuken

balie
ticketing

behouden blijven. Zowel het souter-

De uitgifte van tickets wordt gerund
door vrijwilligers. Het is hierbij van

EDUCATIERUIMTE EN

rain als de zolderverdieping blijven

belang dat zowel de verkoop van de

GROEPSONTVANGST

ongewijzigd. De toiletten zitten tussen

tickets, de horeca en de winkel door

Deze ruimte zal multifunctioneel

de horeca en de ruimte voor groeps-

één vrijwilliger gerund kan worden.

ingezet kunnen worden. School-

ontvangst, ook hier hoeft geen

Daarom is er voor gekozen de uitgifte-

klassen kunnen hier terecht voor een

verandering in aangebracht te worden.

balie te combineren met die van de

educatief programma, waarin ze aan

horeca. Dit is ook de plek waar men

de slag kunnen met de stoom-

producten uit de winkel kan afrekenen

modellen. Door gebruik te maken van

of vragen kan stellen over het bezoek.

klaptafels kan de educatieruimte een-

Bij drukte is er ruimte voor meerdere

voudig omgebouwd worden tot een

medewerkers (maximaal 4).

ruimte voor lezingen en groeps-

werkplaats
depot

winkel

horeca
entree

terras

opslag

educatieruimte
62 m2
54 pers.

ontvangst. Er is voldoende ruimte
voor groepen van 50 personen. Door

Centraal in de nieuwbouw zal een gro-

de toevoeging van deze functie kan

te vitrinewand geplaatst worden die

het museum meer inkomsten gene-

door het museum zelf flexibel inge-

reren uit de verhuur aan groepen,

richt kan worden. Vrijwilligers kunnen

zonder dat dit de horeca in de weg zit.

educatieruimte
62 m2
48 pers.

toilet

miva
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TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

terras
tijdelijke tentoonstelling

lockers

TICKETBALIE EN WINKEL

opslag

kast

opslag

zelf een tijdelijke tentoonstelling samenstellen en hebben hiervoor weinig
extra middelen nodig. Op deze manier
SOUTERRAIN

BEGANE GROND
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Het gemaal bestaat uit vier ruimtes en iedere ruimte krijgt zijn eigen verhaal. In een groot
deel van de ruimtes staat de collectie vast, de machines zijn immers niet verplaatsbaar.
Door een duidelijke introductie in de eerste ruimte toe te voegen snapt de bezoeker beter
het belang van de collectie. Multimedia, AV en een grafische laag bieden meer uitleg over
de context van de collectie en het persoonlijke verhaal achter de machines.
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Het gemaal is opgedeeld in de
volgende ruimtes:
1.

Historische introductie

2.

Techniek

3.

Op stoom

Maten in het werk controleren

Tekeningnummer
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de impact van de stoomrevolutie
4.
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HET GEMAAL
INTRODUCTIERUIMTE
Wanneer de bezoeker het museum

in een typisch Nederlandse sector:

betreedt, wordt hij omringd door

waterbeheersing en de scheepvaart.

verschillende stoommodellen. Ieder

De bezoeker kan hier bijna alle

model symboliseert de sector waar

modellen uit de collectie bekijken.

stoom grote invloed heeft gehad

Waar mogelijk kunnen de modellen in

en daarmee de maatschappij heeft

beweging worden gezet. Rondom de

veranderd. We beginnen dus niet met

modellen kunnen bezoekers met

de techniek maar tonen in de intro-

kleine interactieve schermen of

ductie de toepassing, verspreiding en

hands-on installaties zelf dingen

invloed van de stoommachine in onze

doen. Natuurlijk kunnen ook de

economie en samenleving.

Wilesco modellen hier een plek krijgen.

Speciale aandacht hebben we daarbij
voor de specifiek Nederlandse
STOOMTHEMA’S

waterbeheersing. De eerste stoom-

exponentieel in de tweede helft van

en zelfs de Afsluitdijk worden aan-

Die kwam hier mede door de vele

We beginnen bij de eerste toepassing

machine wordt toegepast in een

de 19e eeuw en verandert daarmee

gelegd met behulp van de stoom-

molens relatief laat op gang met als

van stoomtechniek in de energie-

gemaal en verving in de eeuw daarna

onze economie. Van 1839 tot 1958

hijskraan, de stoomheimachine en

voordeel dat veel van de misstanden

opwekking. Modellen illustreren het

de windmolens bij het leegpompen

rijden stoomtreinen door Nederland.

de stoomwals.

zich hier milder voordeden. De stoom-

eerste gebruik van stoompompen

van de polders. Stoom wordt de

Stoomschepen domineren de wateren

revolutie speelde een belangrijke rol

in de mijnbouw in Engeland tot aan

nieuwe kracht in onze strijd tegen

en ook andere transportmiddelen,

Stoom is zover doorgedrongen in de

het opwekken van elektriciteit door

het water. Onder invloed van koning

zoals stoomauto, -fiets en -trekker zijn

19de en 20e -eeuwse samenleving

middel van de stoomturbine.

Willem I groeit het gebruik van

zichtbaar in de samenleving.

dat stoom ook wordt gebruikt in de

Daarna ziet de bezoeker het gebruik

stoommachines in de nijverheid.

van stoomtechniek in een zeer typisch

Na de eerste pioniers aan het begin

Aandrijving door stoom is ook zicht-

Nederlands thema:

van de 19e eeuw steeg de toepassing

baar in de bouw. Wegen, gebouwen

Masterplan 2018
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vermaaksindustrie, zoals kermisattracties.
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HET GEMAAL
TECHNIEK
Na de introductie-ruimte loopt de

stellen en waar nodig uitleg te geven

bezoeker verder het gemaal in. Deze

als levendige aanvulling op de

ruimte staat vol met collectie. Door

grafische en multimediale laag.

touchscreens en hands-on modellen
toe te voegen wordt dit een kijk- en

Na een bezoek aan deze ruimte

doe-ruimte. Een plek waar de bezoeker

begrijpt de bezoeker de belangrijkste

kijkt naar werkende stoommachines

technische principes van stoom-

en zelf spelenderwijs belangrijke

machines en beseft hij dat ze werden

principes en verbeteringen van de

bediend en onderhouden door hard-

stoommachines ontdekt.

werkende mensen. Ook begrijpt hij
dat we nog steeds te maken hebben

Een belangrijke rol is hier weggelegd

met deze innovaties.

voor de vrijwilligers. Zij zijn hier aanwezig om de machines in werking te

Masterplan 2018
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HET GEMAAL
IMPACT VAN DE
STOOMREVOLUTIE
In de derde ruimte van het gemaal

Na dit onderdeel begrijpt de

staan de grootste stoommachines.

bezoeker dat de stoomrevolutie met

Het is een genot om ze in werking te

armoede en vervuiling gepaard ging.

zien, maar het is niet altijd mogelijk ze

Maar vervolgens ziet men in dat de

op stoom te houden. Om deze ruimte

stoommachines ook een revolutie op

ook tot leven te wekken buiten de

gang brachten waar wij nu nog steeds

stoomdagen om, voegen we een AV

de vruchten van plukken. Dankzij de

experience toe.

stoom kwam er massaproductie, werd
de wereld kleiner of juist groter en het

Het wordt een echte AV experience die

land droger.

op gezette tijden de hele ruimte over
neemt. De ramen worden verduisterd.
De muur lijkt open te breken en opeens staan we in een fabriekshal. De
bezoekers zien deze enorme projectie
Masterplan 2018

tussen de machines of vanaf de
balustrade. Tijdens de show spelen de
machines natuurlijk ook een rol. Na
de show mag je zelf rondlopen tussen
de machines.
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HET GEMAAL
LEKKER STOKEN
Als prachtig sluitstuk van het bezoek

Na dit onderdeel begrijpt de bezoeker

aan het gemaal mogen de bezoekers

dat alle machines in een stoom-

hier helpen de ketels te stoken.

gemaal in beweging komen door vuur

Een onderdeel dat nu al geliefd is

en dat de stoker zorgt dat het vuur

bij de bezoekers en zeker niet mag

blijft branden. Daarna gaan ze trots

verdwijnen. Vrijwilligers helpen met

naar huis met het stokersdiploma

het stoken en vertellen met liefde hoe

en vertellen aan hun vrienden dat ze

het werkt.

vooral naar het museum moeten gaan.

Masterplan 2018
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Het museum verwacht het aantal bezoekers
geleidelijk te verhogen naar 20 000 bezoekers

COMMUNICATIE
COMMUNICATIE
MARKETING
&ENMARKETING

in 2020 en na voltooiing van het integrale
plan naar circa 25 000 bezoekers. Door een
aantrekkelijker horeca- en winkelaanbod en
door het aanbieden van bijvoorbeeld van o.a.
rondvaarten in combinatie met museumbezoek
wil het museum de gemiddelde besteding per
bezoeker vergroten.
Masterplan 2018
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gemeenten

nog steeds actueel is. De collectie

aanspreken. Een bezoek aan het

leidraad in het geschiedenisonderwijs

tentoonstelling, waar bijna de gehele

Verblijfstoeristen (uit de vakantie-

en locatie van het SMM bieden volop

museum kan ingevuld worden als

(BO en VO). Voor het basisonderwijs

collectie stoommodellen staat op-

parken)

kansen om door wisseltentoonstellingen

dagvullend uitstapje, inclusief rond-

bestaat al een educatief programma.

gesteld, en in de museumruimten

Dagtoeristen, individueel of

aansluiting te zoeken bij actuele

vaart, fietstocht of wandeling, maar

Zo worden via de website spreek-

waar de stoommachines van heel

het publieksbereik door het verbreden

in groepsverband (reizigers

thema’s over Energie en Water. Met dit

ook compact aangeboden worden

beurtpakketten aangeboden. Voor het

dichtbij te bewonderen zijn en waar

van het museale aanbod. In het Land

Stoomtram, bezoekers die een

gevarieerde aanbod spreekt het

in de vorm van een bezoek met een

voortgezet onderwijs zal dat ontwikkeld

dankzij de digitale informatiepanelen

van Water en Stoom is het doel

touringcararrangement geboekt

museum alle genoemde doel-

rondleiding op maat door een van de

moeten worden.

de specificaties per machine tot op

bezoekers niet meer primair de (tech-

hebben)

groepen aan.

gespecialiseerde gidsen.

waterrecreanten)

...voor jong en oud

Educatie

Het SMM wil zich profileren als

HET DOEL EN DE DOELGROEPEN
Het doel van de herontwikkeling van

4.

het Nederlands Stoommachinemuseum (SMM) is het vergroten van

nische) werking en ontwikkeling van

5.

6.

de stoommachine uit te leggen.

detailniveau worden aangeboden. >>
Huiskamer van Groot Medemblik

Passanten (wandelaars, fietsers,

De collectie wordt getoond in een

7.

Stoomliefhebbers

Het SMM wil behalve een interactief

Het SMM wordt als Land van Water

huiskamer voor inwoners van Groot

brede historische context. Door de

8.

Bedrijven en instellingen

museum voor jong en oud een gastvrij

en Stoom nog aantrekkelijker voor

Medemblik en omgeving. Het is tevens

en ‘open’ museum zijn waar men

educatieve doeleinden, onderwijs-

een unieke feest- en vergaderlocatie,

sprekende belevingstentoonstelling,

Publieksmuseum...

graag vertoeft. Met een sfeervol

projecten en klassikaal bezoek.

faciliteiten die aangeboden worden in

binnen en buiten, wijzigt het imago

Het SMM wil bezoekers verrassen met

bezoekerscentrum waar een lekkere

Het vernieuwde museum biedt

combinatie met museumbezoek. Hier

van het museum in dat van een

een technisch museum dat bezoekers

kop koffie verkrijgbaar is, leuke

informatieve en educatieve tentoon-

neem je familie en vrienden mee naar

museum voor (stoom)liefhebbers in

meeneemt naar een bepalende tijd in

souvenirs gekocht kunnen worden

stellingen, een belevingspresentatie

toe als je hen wat meer wilt vertellen

dat van een publieksmuseum, waar-

de Nederlandse geschiedenis, proef-

en waar de ambiance aansluit op de

een waterspeeltuin én een stoomlab,

over de over je stad en leefomgeving.

van de landschappelijke omgeving

ondervindelijk uitleg geeft over de

stoomthematiek. En waar men buiten

waar proefondervindelijk de werking

Door het organiseren van evenementen

benadrukt wordt.

basiswerking van de stoommachine

aan de stoomboulevard vanachter de

van de stoommachine uitgelegd

wil het SMM diezelfde inwoners ook
stimuleren tot herhaalbezoek.

collectie aan te bieden in een aan-

en hen onderdompelt in een beleving

picknicktafels uitkijkt over het water

wordt. Bovendien sluit het onderwerp

DOELGROEPEN

van stampende, glimmende stoom-

en het landschap, waar kinderen

naadloos aan bij het tijdvak Burgers

Het SMM identificeert voor het museum

machines die de wereld onherkenbaar

buiten kunnen spelen in de water-

en Stoommachines: (1800-1900), het

Stoomliefhebbers

acht doelgroepen:

veranderden. Het gebouw vertelt als

speeltuin en een bootje gehuurd kan

achtste van de door commissie

De stoomliefhebbers die vooral

1.

Families met kinderen

hoofdrolspeler het verhaal over zes

worden om het polderlandschap

De Rooy ingestelde tien tijdvakken.

geïnteresseerd zijn in de details van

2.

Scholieren

eeuwen waterbeheer, van dijken,

nader te verkennen. Deze voor-

Deze tijdvakken werden in 2006,

de stoommodellen en of van de

3.

Inwoners van Groot Medemblik,

sluizen, molens en gemalen tot de

zieningen zullen vooral families met

tegelijkertijd met de canon van

authentieke stoommachines kunnen

West-Friesland en naburige

dag van vandaag, waar waterbeheer

kinderen, toeristen en passanten

Nederland, geïntroduceerd als

hun hart ophalen in de introductie-

Masterplan 2018
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mogelijkheden van het museum als

schap Westfriesland, beheerder van

van Holland Boven Amsterdam en

ontwikkeld worden. De eerste

cultureel en wetenschappelijk podium.

het natuurgebied Vooroever.

Medemblik. Rijk aan Verhalen. Een

aandacht zal nu uitgaan naar een

Incidenteel is er samenwerking met

deel van het marketing- en promotie-

beeldmerk voor de viering van de

SAMENWERKING EN

Medemblikker ondernemers

budget wordt hieraan besteed. Het

150e verjaardag van het Stoomgemaal

RELATIEBEHEER

(restaurants, rondvaarten). De directeur

museum produceert een algemene

Vier Noorder Koggen in 2019.

Het SMM stelt zich open voor samen-

schreef mee aan het Cultuurbeleid

folder waarin basisinformatie over

werking op vele terreinen. Het museum

voor de gemeente Medemblik.

het museum in vier talen aangeboden

Het SMM heeft draait mee in de

wordt. Evenementen worden door

campagnes van Museumkids,

is lid van de Museumvereniging,
de Museumfederatie Noord-Holland,

Behalve met bovengenoemd

middel van affiches, flyers,

organiseerde reeds lezingen in samen-

de Nederlandse Molen- en Gemalen-

stakeholders vindt het museum het

advertenties en free publicity in

werking met de stichting

stichting, de Stoomwalsenclub, het

belangrijk bezoekers, medewerkers

Groot Medemblik, West-Friesland en

MuseumJeugdUniversiteit en streeft

Stoomplatform, de Vereniging Stoom-

en Stoomvrienden op de hoogte te

aangrenzende gemeenten aangekon-

ernaar officieel Kidsproof te worden

vaart en trekt samen met andere

houden van actuele ontwikkelingen.

digd (sandwichborden, bibliotheken,

door kinderen te stimuleren al op

Medemblikker musea en culturele

Het SMM heeft een website, waarop

scholen, vakantieparken, lokale en

locatie het museum te inspecteren

instellingen op onder de vlag van

openingstijden en museumnieuws

regionale weekbladen). Incidenteel

door hen tijdens hun bezoek een tablet

Bedrijven en instellingen

faciliteert het museum verzamelaars

Medemblik. Rijk aan Verhalen. Binnen

te vinden zijn. Het SMM is actief

vindt betaalde promotie plaats via

in bruikleen te geven. Het SMM zal

Door de uitbreiding van het

van stoommodellen, het Meccanogilde

Medemblik zit het SMM behalve met

op sociale media zoals Facebook,

RTV NH en landelijke media (SBS6).

aansluiting zoeken bij Google AdWords.

bezoekerscentrum met een besloten

of het West fries Genootschap etc.

de gemeente aan tafel met o.a. de

Instagram en Twitter. Het museum

Voor de beeldvorming in gedrukte en

ontvangstruimte vergroot het

Of fungeert als stempelpost voor de

Centrumgroep (ondernemers en

communiceert met de vrijwilligers o.a.

sociale media schakelt het museum

Dankzij de unieke ligging en de

museum zijn aantrekkelijkheid voor

Ronde van de Westfriese Omringdijk of

belanghebbenden bij een toekomst-

via een eigen nieuwsbrief, de Spui-

professionele fotografen in.

aanwezige faciliteiten is het SMM een

het houden van bedrijfsbijeen-

start- en finish van de Vooroeverloop.

bestendig en aantrekkelijk stads-

krant. De Stoomvrienden, donateurs

komsten, presentaties etc.

Met lezingen en de wekelijks in het

centrum) en de Werkgroep Vooroever

van de Stichting Vrienden Nederlands

Het museum heeft een eigen logo

weekend op te voeren museum-

(het aan het museum grenzende

Stoommachinemuseum, ontvangen

waarin het vliegwiel van de stoom-

EVENEMENTEN

theatervoostelling over James Watt en

natuurgebied). Tenminste éénmaal

een eigen nieuwsbrief.

machine uit 1924 (Backer & Rueb) en

Het SMM neemt actief deel aan lan-

In het SMM raak je niet uitgekeken.

Bote de Vries, de ontwerper van het

per jaar is er structureel overleg met

de schoorsteen te herkennen zijn. Pas

delijke campagnes zoals de Nationale

Het decor blijft weliswaar gelijk, maar

Stoomgemaal, verbreedt het museum

het Hoogheemraadschap Hollands

MARKETING EN PROMOTIE

na voltooiing van het integrale mas-

Museumweek, Open Monumenten-

de ene keer bewegen daar ook stoom-

niet alleen het eigen museale aanbod,

Noorderkwartier, de eigenaar van het

Via de cultuurcoördinator Medemblik

terplan zal wellicht een nieuw logo

dagen, de Week van de Techniek, de

sloepen tussen, de andere keer

maar onderstreept het ook de

Stoomgemaal en met het Recreatie-

profileert het SMM zich in campagnes

voor het Land van Water en Stoom

Week van de Geschiedenis etc.

voor de hand liggende partner van
wandel-, fiets- en sloepennetwerken.
Masterplan 2018

50

S T O O M M A C H I N E M U S E U M

51

N E D E R L A N D S

S T O O M M A C H I N E M U S E U M

Masterplan 2018

