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Colofon

Museum Stoomgemaal 

Oostereinde 4 

9672 TC Winschoten 

Tel. +31 (0)597-425070 

Bestuur

De voorzitter van de stichting tot Behoud van de Groninger Stoomwerk- 

tuigen komt volgens goede gewoonte voort uit het bestuur van het water-

schap Hunze en Aa’s en bestaat uit de volgende personen: 

Hilbrand Sinnema, voorzitter 

Marten van der Laan, vice voorzitter

Piet Mulder, secretaris 

Roelof Spoelman, techniek 

De functie van penningmeester is vacant en wordt tijdelijk vervuld door de 

secretaris.

Adviseurs

Museumhuis Groningen, Roelie Broekhuis

KNHM afdeling Groningen, Wim Koeneman



I Vooraf

Het Museum Stoomgemaal kampt met een teruglopend bezoekersaantal. Het bestuur neemt dat feit niet voor kennisgeving 

aan, maar heeft de hulp ingeroepen van professionele organisaties die het museum bij kan staan bij een veranderingsslag om 

goed toegerust te zijn voor de toekomst. Het Museumhuis Groningen bracht vaart in de zaak. De samenwerking tussen deze 

beide organisaties heeft geleid tot de presentatie van een bidbook in 2011 waarin het beleid voor de toekomst verwoord is. 

Het bidbook is in februari 2012 gepresenteerd en dit Beleids-Werkplan geeft uitvoering aan het bidbook.



II Het Museum Stoomgemaal

Wij citeren het bidbook: ‘Museum Stoomgemaal Winschoten is een uniek gemaal uit 1878. De vijzel wordt aangedreven door 

een stoommachine van de fi rma Landeweer uit Martenshoek en een ketel van Ten Horn uit Veendam. Hoewel dit gemaal al 

jaren geleden buiten werking is gesteld, wordt iedere zomer op zondagen de ketel onder stoom gebracht en geven enthou-

siaste vrijwilligers interessante demonstraties.

Ontwikkelingen in de regio bieden het museum unieke kansen. Allereerst ligt het Museum Stoomgemaal pal naast een

gebied waar de laatste jaren grootschalige veranderingen hebben plaatsgevonden, zoals de aanleg van het Oldambtmeer, de 

Blauwestad en het natuurgebied Reiderwold. Deze fundamentele investeringen in de regio trekken nieuwe bewoners naar het 

Oldambt en meer recreanten dan ooit te voren. 

Ten tweede vormt het Museum Stoomgemaal een logische plek als toegangsportaal naar de geschiedenis van het Oldambt en 

verhaalt het van overstromingen, watermanagement door de eeuwen heen en landbouw. Bezoekers kunnen vervolgens op 

ontdekkingstocht door de regio, waar kleinere presentaties over deelthema’s hen steeds weer zullen informeren en verbazen. 

Tenslotte ligt het Stoomgemaal ideaal ten opzichte van wegen en waterwegen, waardoor de locatie zich ook daadwerkelijk tot 

een fysiek toegangsportaal van de regio kan ontwikkelen.

Het bestuur van de Stichting tot behoud van de Groninger Stoomwerktuigen - eigenaar van het museum - heeft in samenwer-

king met het Museumhuis Groningen in het kader van Masterplan Waddenland een plan ontwikkeld om optimaal op al deze 

ontwikkelingen in te spelen.

Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het plaatsen van het verhaal van het stoomgemaal in de brede context van de

geschiedenis van het Oldambt met als uitgangspunt waterbeheer door de eeuwen heen. Hiervoor wil het museum met

gebruik van multimedia in de presentaties zich moderniseren.’

Toekomst
Het museum wil in de toekomst aan de hand van de waterstaatsgeschiedenis van de regio het verhaal van eeuwenlange 

interactie tussen mens en natuur en tussen land en water vertellen, maar ook van molens en gemalen, boeren en arbeiders. 

Daarvoor wordt aansluiting gezocht bij andere historische presentaties in de regio. Daarom participeert het museum in een 



netwerk waarin ook historische verenigingen, andere musea, historische kerken en molens vertegenwoordigd zijn. 

Het Museum Stoomgemaal wordt zodoende een erfgoedportaal in het Oldambt, waar aan de hand van het waterbeheer in 

heden, verleden en toekomst de rijke en bijzondere geschiedenis van het Oldambt verteld wordt. 

Door nauwe samenwerking met regionale partners functioneert het museum als startpunt voor een ontdekkingstocht door 

de regio. Het museum zal zich daarmee op een veel breder publiek richten dan alleen technisch geïnteresseerden. Ook zullen 

meer kinderen kennis kunnen maken met (de geschiedenis van) waterbeheer in de regio. Toeristen en inwoners kunnen in het 

museum een eerste kennismaking verwachten met de rijke geschiedenis van het Oldambt,maar ook terugkomen om zich te 

verdiepen in bepaalde onderwerpen.

Hiervoor is een proces van professionalisering nodig waarbij rekening gehouden worden met de volgende onderdelen:

a. het vaststellen van de inhoud van het museale beleid
 Het Bidbook biedt hiervoor voldoende houvast.

b. De inhoud vertalen in een Beleids-Werkplan en in deelplannen 
 gebaseerd op de thema’s uit het bidbook. De deelplannen zijn:

• Het stoomgemaal zelf

• De kolenloods en de museale presentatie daarin

• Het buitenterrein

• Het bezoekerscentrum

• Bestuur & Organisatie

• Samenwerking, marketing en verkoop

 



III De  deelplannen

Het stoomgemaal zelf, DAMPENDE STOOMMACHINES
Het Stoomgemaal biedt met zijn industriële uitstraling een robuuste en sfeervolle omgeving, waar de nieuwe presentatie bij 

aansluit. Hier bieden terughoudend vormgegeven informatiepanelen over het stoomgemaal veel informatie over techniek, 

details, feitelijke geschiedenis en verwijzing naar soortgelijke gemalen en voorbeelden van algemene waterstaatsgeschie-

denis in de regio. Een beamer projecteert continu een mooie documentaire over de werking van de stoommachine, zodat 

bezoekers -vooral op momenten dat  de machine niet in werking is - iets ervaren van de sfeer van de techniek en de machines.

 

De kolenloods,  Museale  Presentaties
De voormalige kolenloods  wordt een tentoonstellingsruimte, waar de bezoeker zich kan verdiepen in de geschiedenis van het 

waterbeheer en de bewoning van het Oldambt. 

Het  belangrijk bestanddeel van de presentatie bestaat uit een interactieve (eventueel digitale) plattegrond van het Oldambt. 

Bezoekers kunnen zelf bij locaties op de plattegrond (digitale) informatie opvragen, die bijvoorbeeld in de vorm van een korte 

documentaire te zien en te beluisteren is. Deze thema’s kunnen elk afzonderlijke aspecten vertellen van de geschiedenis van 

het waterbeheer of de bewoning van het Oldambt, maar kunnen eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden omdat de thema’s 

op elkaar aansluiten. Door meerdere thema’s te bekijken, krijgt de bezoeker in korte tijd een goed overzicht over de geschie-

denis van het Oldambt. De (digitale) plattegrond biedt ook ruimte voor presentaties over actuele thema’s zoals watermanage-

ment, zeespiegelstijging en klimaatverandering: kortom waterbeheer in de toekomst. Digitale media geven bezoekers de 

mogelijkheid toekomstscenario’s te raadplegen en verstrekken daarbij ook informatie over passende voorzorgsmaatregelen. 

Het waterschap Hunze en Aa’s kan een grote rol spelen bij de ontwikkeling hiervan. Deze multimediale presentatievorm is 

geschikt voor het gebruik voor groepen maar ook voor individuele bezoekers.

 In de toekomst kan eenvoudig informatie aan het systeem worden toegevoegd. Daarbij valt te denken aan educatief materi-

aal om basisonderwijs en voortgezet onderwijs mee te bedienen. Tenslotte wordt de digitale informatie zodanig ontwikkeld 

dat die ook geschikt is voor andere multimediale toepassingen. 

 



Buitenterrein, Landschapspark
Het is de wens van het bestuur om op het buitenterrein een omgeving te ontwikkelen, waar landschap, natuur en waterbeheer 

centraal staan en in elkaar over gaan. Het museum heeft al belangrijke kunstwerken in beheer die bij gemalen gestaan hebben 

en die geen functie meer hebben. Het doel is om deze kunstwerken in het landschap te integreren opdat ook de omgeving 

aantrekkelijk is voor zowel jong als oud.

Bezoekerscentrum
Op het museumterrein is in 2009 een loods gebouwd en een parkeerplaats aangelegd. Vanaf deze vernieuwde entree biedt 

een nieuwe brug toegang tot het museumterrein. De nieuwe loods moet onderdak gaan bieden voor de ontvangst van be-

zoekers, kaartverkoop, museumwinkel, vergaderruimte en facilitaire voorzieningen.

Voor een industrieel monument is een bezoekerscentrum van levensbelang:

• om bezoekers te kunnen ontvangen en informeren,

• om scholen te ontvangen voor educatieve projecten,

• als thuishonk voor de vrijwilligers,

• om regelmatig exposities, lezingen en andere activiteiten te organiseren om de mensen uit de lokale omgeving bij het  

 museum te betrekken.

• om het lokale bedrijfsleven een eigen ‘industrieel thuishonk’ te geven als link tussen industrieel verleden, heden en  

 toekomst.

In dit Beleids-Werkplan worden de deelplannen uitgewerkt en zal het bestuur deze stap voor stap realiseren. Daarnaast wordt 

in het Beleids – Werkplan aandacht geschonken aan een paar belangrijke randvoorwaarden zoals organisatie, personeel, 

verkoop (pr) en samenwerking in de regio.



Bestuur & Organisatie
Om de ambities te kunnen realiseren wil het bestuur van het Museum Stoomgemaal haar bestuurlijke slagkracht vergroten 

door het bestuur te versterken. Het bestuur zoekt versterking door het aantrekken van ‘representanten’ uit de wereld van:

• Het openbaar bestuur (water en land)

• Historie

• Financiën en fondswerving

• Organisatie

• Techniek

• Marketing en PR

De prioriteit ligt bij de eerste drie terreinen.

Tevens is er behoefte aan een nieuw type vrijwilligers, namelijk mensen die zich op de inhoud van het museale gedeelte kun-

nen richten en mensen die inzetbaar zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Hier wordt ook nader beleid voor ontwikkeld.

Samenwerking, marketing en verkoop
Samenwerking met andere organisaties op het gebied van industrieel erfgoed en marketing & tourisme van belang om het 

‘Verhaal van het Oldambt’ te vertellen.

Er heeft inmiddels al een aantal samenwerkingsactiviteiten plaatsgevonden met het gemaal Cremer in Termunterzijl, gemaal 

De Hoogte in Nieuwolda en de poldermolen De Dellen in Nieuw Scheemda. Het betrof het aanbieden van een tweetal arran-

gement van een boottocht/bustocht  tussen Winschoten en Termunterzijl langs verschillende gemalen en de poldermolen De 

Dellen. De arrangementen zijn goed verkocht.

Deze samenwerking breidt zich uit naar de ontwikkeling van een gemeenschappelijke tentoonstelling rondom verschillende 

thema’s in de komende tijd. De planning is dat deze tentoonstelling in 2013 gereed is.  



Deelplan I Het stoomgemaal zelf, Dampende Stoommachines en andere technieken

Stoomgemaal
Het stoomgemaal zelf laat de stoomtechniek gerelateerd aan water zien. Door Anton Tiktak is een documentaire gemaakt 

waarin te zien is hoe het gemaal werkt, ook als deze niet onder stoom is. In de machinekamer komt een mediazuil waarin een 

film laat zien hoe het gemaal onder stoom wordt gebracht.  Het werkend gemaal is gefilmd en vrijwilligers zijn geïnterviewd 

over de cultuurhistorische en technische aspecten van het Stoomgemaal. De mediazuil wordt naar het raam gedraaid wan-

neer het gemaal dicht is. De bezoeker kan de zuil bedienen door middel van ‘nieuwe media’ techniek.

Locomobiel
Op het terrein naast de Kolenloods staat een locomobiel. Een locomobiel is een stoommachine die voor allerlei doeleinden 

werd gebruikt. Het bijzondere aan deze locomobiel is dat het een Winschoterproduct is, die gebouwd is bij Glazenborg. In de 

nabije toekomst gaan vrijwilligers deze machine restaureren.

Brons diesel
Van het waterschap Hunze en Aa’s heeft het Stoomgemaal een 1 cylinder Brons diesel gekregen, die afkomstig is uit het ge-

maal De Tjamme in Beerta. Het is een gaaf exemplaar die door de Bronsmotorenfabriek in Appingedam is geproduceerd en 

die in Beerta dienst heeft gedaan. Deze diesel is voorlopig in bruikleen gegeven aan het Brons Motoren Diesel Museum in 

Appingedam. Het is de bedoeling dat de machine een plaats krijgt op het terrein met het doel om de bezoekers verschillende 

technieken van bemaling te laten zien.

Tjasker
Dat geldt ook voor windtechniek. Een zogenaamde Tjasker is een voorbeeld van windtechniek. De Tjasker krijgt ook een plaats 

op het buitenterrein.

Investering
De investering van de mediazuil komt neer op een bedrag van € 5000,- Het financieringstraject hiervoor vindt in het najaar van 

2012 plaats. Een tweede investering is het aanbrengen van een informatiepaneel in het stoomgemaal. Hier is een bedrag van 

€ 5000,- mee gemoeid. Voor het werkend deel van het museum is een investering van € 10.000,- gemoeid. Hiervoor wordt een 

apart financieringstraject in werking gezet.



Deelplan II De kolenloods,  Museale Presentaties

De kolenloods krijgt een museale functie. Deze ruimte wordt geschikt gemaakt om het waterbeheer in het verleden en in het 

heden inzichtelijk te maken door middel van een permanente museale opstelling. Aandachtspunten zijn:

• Geschiedenis van waterbeheersing in Oldambt.

• De werking van kunstwerken zoals een (spui)sluis, stuw, inlaat, gemaal en dergelijke.

• Waterstaatsgeschiedenis.

• Waterkwaliteit.

• Waterbeheer nu en in de toekomst in relatie met hedendaagse ontwikkelingen.

Over deze thema’s is veel informatie voorhanden. Zowel bij waterschapsmedewerkers als anderen. Het Museum Stoomgemaal 

wil deze informatie en de verhalen daaromheen verzamelen en bijeenbrengen. Dit wordt uitgeschreven in een museaal plan 

voor de Kolenloods. De vormgeving wordt daar op afgestemd. Voor de vormgeving liggen twee basisideën ten grondslag. 

2.1 Indien er een nieuwe – al of niet digitale – plattegrond ontwikkeld wordt, dan zijn hier ook ontwikkelingskosten mee 

gemoeid. Wij ramen dat op een bedrag  van € 25.000,-

2.2 In samenwerking met het Museumhuis Groningen is een opzet gemaakt voor een interactieve presentatie door mid-

del van touchscreens over de aandachtspunten, c.q. thema’s. De investering in hard-ware raamt het Museumhuis op € 10.000,- 

Bouwkundige aanpassingen
Al geruime tijd is bekend dat de fundering van de kolenloods in slechte staat is. Enige jaren geleden zijn daarom voorzienin-

gen getroffen om de gevolgen binnen de perken te houden. Tot nu toe voldoen deze voorzieningen. Om het museum goed 

toe te rusten voor de toekomst is een bouwkundige inspectie nodig. Dat kan in overleg met de gemeente Oldambt gebeuren. 

Er is een calculatie gemaakt voor bouwkundige aanpassingen voor een bedrag van ca € 50.000. Daarnaast heeft de loods een 

‘opfrisbeurt’ nodig.



Samenvatting
• Aanschaf hard-ware  € 10.000,-

• Ontwikkeling soft-ware  € 25.000,-

• Bouwkundige aanpassing € 50.000,-

Totaal     € 85.000,-

Acties en planning: Conceptontwikkeling najaar 2012, daarna financieringstraject en uitvoeringstraject

Deelplan III Buitenterrein, Landschapspark

Op het terrein van het stoomgemaal is een aantal kunstwerken te vinden. Deze kunstwerken zijn afkomstig van gemalen van 

het Waterschap. Het zijn kwalitatief goede kunstwerken. Zij voegen een dimensie toe aan het buitenterrein van het Stoom 

gemaal. Hierbij hoort ook de houten vijzel die aan de voorzijde van het Oostereinde ligt. De ligging aan de nieuwe waterweg 

tussen het Winschoterdiep en de Blauwe Stad accentueert het terrein op een bijzondere manier.

Om op het buitenterrein de sfeer van een landschapspark te creëren wordt een landschapsarchitect/beeldende/kunstenaar 

in de arm genomen om een voorstel uit te werken die in samenwerking met bijvoorbeeld Landschapsbeheer Groningen uit-

gevoerd kan worden.

Investering
Wij ramen een post van € 2.500,- voor de ontwikkeling van een omgevingsplan.

Periode
Planontwikkeling: najaar 2012 

Uitvoering: voorjaar 2013

De inrichting van het park wordt geraamd op € 15.000,-



Deelplan IV Het bezoekerscentrum

Een bezoekerscentrum heeft een belangrijke functie om individuele bezoekers en groepen op te kunnen vangen. Zoals in de 

introductie op dit deelterrein al is aangegeven, is een bezoekerscentrum van belang

• om bezoekers te kunnen ontvangen en informeren,

• om groepen te ontvangen voor educatieve projecten,

• als thuishonk voor de vrijwilligers,

• om regelmatig exposities, lezingen en andere activiteiten te organiseren en om de mensen uit de lokale omgeving bij 

 het museum te betrekken.

• om het lokale bedrijfsleven een eigen industrieel thuishonk’ te geven als link tussen industrieel verleden, heden en 

 toekomst`.

De volgende functies zijn nodig voor een bezoekerscentrum:

Informatiefunctie
De individuele bezoekers melden zich hier en kunnen bij een balie terecht voor een kaartje en informatie over het museum. 

Tevens is er informatiemateriaal te vinden over de geschiedenis van het waterbeheer en de agrarische en landschappelijke 

aspecten van het Oldambt. Er zal kortom een hoek voor documentatie en informatie moeten worden ingericht.

Lichte horecafunctie
Een belangrijke bron van inkomsten is een horecafuntie. Het is van belang om de bezoeker na afloop van het bezoek aan het 

museum vast te houden. Dat kan door middel  van een terras en een publieksruimte. Eén en ander moet wel voldoen aan het 

Bouwbesluit (sanitair, veiligheid e.d.). De exploitatie kan in samenwerking met organisaties op het gebied van zorg ter hand 

genomen worden.

Ontmoeting en educatie
Aansluitend op de horecafunctie zal de ruimte toegerust moeten zijn voor vergader- en educatiefaciliteiten in de vorm van 

meubilair en audio-visuele apparatuur.



Verlengde museale functies
Om in het bezoekerscentrum regelmatig wisselexposities te kunnen organiseren, zal het gebouw daarvoor toegerust moeten 

worden.

Exploitatie
Voor de exploitatie is structureel verhuur aan derden van belang. Genoemd zijn organisaties op het gebied van natuurbeheer 

e.a. 

De Loods is Casco opgeleverd. De indeling bestaat uit een grote ruimte, een kantoor- en een archiefruimte, een vide en toilet-

ten. Het is een kwalitatief goed en duurzaam gebouw, waarvan het de moeite waard is om op korte termijn de afbouw ter 

hand te nemen. Deze bestaat uit de volgende werkzaamheden:

• Het aanbrengen van nutsvoorzieningen  € 15.000,-

• Afbouw casco     € 30.000,-

• Installatietechniek    € 10.000,-

• (Museale) inrichting    €  45.000,-

Totaal       € 100.000,-

Hierbij is rekening gehouden met veel zelfwerkzaamheid van de vrijwilligers bij de afbouw en de inzet van zware machines 

van bijvoorbeeld het waterschap bij de aanleg van nutsvoorzieningen.

Acties
• In overleg treden met derden

• Het uitwerken van het concept

• Aanscherpen bouwplan 

• Het opstellen van een financieringsplan

• Het opstellen van een exploitatieplan, mede in relatie met de anderen onderdelen van het Museum Stoomgemaal

Periode Najaar 2012 en 2013



Deelplan V Bestuur & Organisatie

Om de ambities te kunnen realiseren wil het bestuur van het Museum Stoomgemaal haar bestuurlijke slagkracht vergroten 

door het bestuur te versterken. Hiertoe zijn reeds de nodige stappen gezet. Tevens is er behoefte aan een nieuw type vrijwil-

ligers, namelijk mensen die zich op de inhoud van het museale gedeelte kunnen richten en mensen die inzetbaar zijn voor de 

dagelijkse gang van zaken (gastheer, gastvrouw)

Acties
• Het aantrekken van nieuwe bestuursleden

• Het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid

• In overleg treden met potentiële (strategische) samenwerkingspartners

Periode 2012-2013

Deelplan VI Samenwerking, marketing en verkoop

Nu het beleid in gang gezet is op de positie van het stoomgemaal in het Oldambt, is samenwerking met andere organisaties 

op het gebied van industrieel erfgoed en marketing & tourisme van belang. Er heeft inmiddels al een aantal samenwerkings-

activiteiten plaatsgevonden met het gemaal Cremer in Termunterzijl, gemaal De Hoogte in Nieuwolda en de poldermolen De 

Dellen in Nieuw Scheemda. Het doel van deze samenwerking is om  het gemeenschappelijke verhaal van de ontwikkeling van 

het waterbeheer in het Oldambt gezamenlijk in beeld te brengen aan de hand van de verkoop van toeristische arrangemen-

ten en de organisatie van tentoonstellingen die op elkaar afgestemd worden.

Acties 
• Het uitvouwen van het concept arrangementen

• Het uitwerken van de gemeenschappelijke presentatie/tentoonstelling

• In overleg treden met Marketing Oldambt

Periode 2012 en 2013



Samenvatting investeringen

Eerste prioriteit Tweede prioriteit

Stoomgemaal mediazuil
informatiepaneel

€ 10.000

Kolenloods investering hardware
investering software
bouwkundige aanpassing

€ 25.000 € 50.000

Landschapspark planontwikkeling inrichting € 2.500 € 15.000

Bezoekerscentrum infrastructuur/nutsvrz.
afbouw 
installatietechniek
museale inrichting

€ 15.000
€ 30.000
€ 10.000
€ 45.000

TOTAAL € 137.500 € 65.000

Totaal aan investeringen: € 202.500,-

Daarnaast moet rekening gehouden worden met inrichtingskosten voor de nieuwe tentoonstelling en een opfrisbeurt voor de 

Kolenloods, alsmede investeringen op het gebied van horeca en dergelijke.

De conclusie is dat het Museum Stoomgemaal een bedrag van ruim € 200.000,- nodig heeft om haar ambities waar te maken.
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