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Inleiding
Onze Visie
Wij voelen ons onderdeel van een belangrijke agrarische ontwikkeling, waarin een geweldig stuk
landbouwgeschiedenis, in de setting van de authentieke boerderij zo wordt gepresenteerd, dat het
verdient om bewaard te blijven en doorgegeven te worden aan volgende generaties.
Om dit te bereiken wordt er op dit moment een website voor ons ontworpen, domeinnaam
www.molenaarsoudetractoren.nl zodat wij fysiek maar ook digitaal zichtbaar zijn en blijven.
Wij hebben nu een gezonde financiële situatie. Om dit ook voor de toekomst te waarborgen, hebben
wij deze week een onderhoud gehad met ons privé accountants kantoor. Deze gaan in samenwerking
met ons notariskantoor, mogelijkheden zoeken om dit zowel fiscaal als juridisch testamentair vast
te leggen . Hierdoor wordt voldaan aan het criterium Wet en Regelgeving.
Niet alleen nu, maar ook in de toekomst streven wij naar een laagdrempelige toegankelijkheid
waardoor jong en oud onze collectie met alle documentatie kan komen bekijken. Zowel fysiek als
digitaal.
Voor de toekomst gaat het bestuur serieus nadenken over de opvolging, zodat de continuïteit blijft
gewaarborgd. Het plan voor deze opvolging wordt in het beleidsplan voor 2014 verder uitgewerkt.
Het bestuur wil binnen de ICOM-methode duidelijk maken wat de concrete plannen van het museum
voor 2014 en 2015 zijn. In ons Meerjarenbeleidplan wordt uitgebreid beschreven hoe de opvolging
en de lange termijn financiering geregeld dient te worden.
Zo kan het levenswerk van de oprichter, het verzamelen, restaureren, conserveren, onderzoek over
de herkomst en alle technische gegevens van deze indrukwekkende collectie in een prachtig
museaal initiatief in stand blijven. Wij voelen ons onderdeel van een belangrijke agrarische
ontwikkeling, waarin duidelijk wordt gemaakt dat brood en melk niet uit een pak van de supermarkt
komen. Maar dat de landbouw in al zijn facetten voor ons dagelijks voedsel zorgt.

Onze Missie
Onze bestaansgrond is gelegen in het feit dat wij de historische techniek van weleer in al zijn
eenvoud aan iedereen die hier in is geïnteresseerd laten zien. Dit is ook een belangrijk aspect om zo
een groot deel van ons cultureel erfgoed op zowel regionaal als nationaal niveau toegankelijk te
maken en te houden.
Het richt zich daarbij vooral op de fase van mechanisering van de landbouw die bij uitstek
kenmerkend is voor de laatste eeuw en een wezenlijke omslag weerspiegelt in vooral economisch en
sociaal maar ook technisch opzicht.
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Deze peiler van onze huidige welvaart dient voor iedereen te worden bewaard. De kern van de
Collectie bestaat in deze fase uit meer dan zeventig zorgvuldig gerestaureerde, werkende en goed
geconserveerde tractoren, welke allemaal goed gedocumenteerd zijn ondergebracht in de gebouwen
van een historische Hoeve. Deze Collectie wordt voortdurend uitgebreid en telkens beter
toegankelijk gemaakt voor een breed publiek – dat van nu en dat van later. Uiteindelijk leidt dit tot
een compleet en tastbaat tijdsbeeld van een unieke historische periode.

Primaire proces: Aanschaf van ‘nieuw’ object voor uitbreiding van de
collectie
Toepassing van het verzamelbeleid van de Collectie Molenaar’s Oude Tractoren

Relevante criteria bij aanschaf van ‘nieuw’ object voor uitbreiding van de
collectie
Allereerst dient de aan te schaffen tractor in de opbouw van de collectie te passen. Dit houdt in dat
het aan het te schaffen object in de ontwikkeling van de techniek (het begin of het verdere verloop
van de technische cyclus) moet passen. De cyclus bestrijkt globaal de jaren 1920 tot en met 1980.
Hierbij wordt specifiek gelet op of de steeds voortschrijdende ontwikkeling van deze techniek.
Daarnaast wordt gelet op de ontwikkeling in de werkzaamheden die met de tractor, in combinatie
met de op de markt gebrachte werktuigen (het equipment), konden worden uitgevoerd. Een heel
belangrijk aspect is het feit dat de tractor van het merk ‘International Harvester’ of een van de
andere door deze fabriek gehanteerde merknamen ‘Farmall’ of ‘Mc. Cormick’ dient te zijn. In ons
beleidsplan is aangegeven hoe deze verschillende merknamen tot stand zijn gekomen.
Als de tractor uit de naoorlogse periode stamt, is het belangrijk dat deze tractor past in een bepaalde
serie waarvan de type nummers oplopen van bijvoorbeeld type 324 tot 824. Zo wordt het overzicht
op de ontwikkeling van zowel de techniek, als de toepassing op verschillende soorten agrarische
bedrijven (Farm-all) duidelijk zichtbaar.
Het vinden van tractoren
Het vinden van deze tractoren is een verhaal op zich, zeker de exemplaren die uit Amerika en
Canada komen. Dat zijn de oudste exemplaren uit de collectie. Hier werden de tractoren op de vaak
grote bedrijven al vroeg ingezet, dit in tegenstelling tot Europa. Waar de ontwikkeling van de
mechanisatie pas veel later op gang kwam.
Overzeese tractoren
Wij schakelen de hulp in van een agent: de heer Jan Nijenhuis uit Guelph, een stad in Ontario in
Canada. Deze man is werkzaam in de transportsector en doorkruist in die hoedanigheid een groot
gedeelte van Canada en Noord-Amerika. Onderweg ziet hij bij boeren soms antieke tractoren in het
veld staan, die bijvoorbeeld dienst doen als afrastering van het erf. Deze tractoren zijn altijd op het
bedrijf gebruikt, maar door de voortschrijdende techniek kwam er op een gegeven moment een
modernere tractor bij. Deze werd dan ingezet om het werk samen met de steeds beter ontwikkelde
werktuigen te toen. De oude tractor werd steeds minder gebruikt en werd ergens op het erf
neergezet. Door de zeer lage luchtvochtigheid in deze landen, bleven de tractoren ondanks dat ze
niet geconserveerd werden, toch in goede staat, althans de stalen carrosserie. De motor kwam door
de lange stilstand vaak wel vast te zitten.
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Bij elke volgende aankoop van een modernere uitvoering van een tractor, onderging de oudere
tractor het zelfde lot. Hij werd de naast andere afgedankte tractoren gezet.
De heer Nijenhuis krijgt verzoeken van verzamelaars uit Nederland, zoals wij, om eens te vragen of
deze boeren soms zo’n voor Europa en Nederland zeldzame tractor te kopen. Dat valt soms tegen,
want hoewel deze boeren de afgedankte tractor nooit meer gebruiken, kunnen zij er toch moeilijk
afstand van doen.
Indien men toch bereid is om de tractor te verkopen wordt deze met een hijskraan op de lege
vrachtauto van de heer Nijenhuis getakeld. Deze neemt hij mee naar huis en zet hem op zijn terrein.
Bij een volgende trip als hij weer leeg met zijn vrachtwagen voorbij een boer met een rij afgedankte
tractoren komt, probeert hij er weer één of meerdere te kopen en mee te nemen op zijn vrachtauto.
Vanuit Nederland krijgt hij aanvragen voor tractoren uit de vroegste tijd van de mechanisatie van de
landbouw. Groepen verzamelaars uit Nederland maken reizen naar Canada en Amerika om op zoek
te gaan naar deze tractoren, die door mensen zoals Jan Nijenhuis naar hun huis en erf zijn gebracht.
Daar kunnen liefhebbers dan een tractor kopen. Voor de verscheping en afhandeling van de douane
zorgt de agent. De tractoren worden in een zeecontainer geladen, samen met een heleboel
onderdelen. Als de container helemaal vol is wordt deze door de douane ingeklaard en verzegeld,
waarna deze naar Nederland wordt verscheept. Een groot voordeel is, dat er voor tractoren ouder
dan 25 jaar géén invoerrechten betaald hoeft te worden.
In Rotterdam aangekomen wordt de container door de douane gecontroleerd en als alles klopt met
de papieren vrijgegeven. Door een Nederlandse coördinator, die nauw samenwerkt met de heer
Nijenhuis in Canada, worden de diverse tractoren en onderdelen gedistribueerd naar de
verschillende kopers.
Daar aangekomen begint het conservering- en restauratieproces. Zoals beschreven in het
stappenplan: onderhoud, behoud en beheer van de collectie. Omdat de tractoren lange tijd bij de
eigenaar op het erf hebben gestaan, is het technisch gedeelte vaak erg vastgeroest en kan het object
niet op eigen kracht rijden. Aangezien tevens de douane in Canada, de herkomst van de tractoren
traceert, is het uitgesloten dat dit gestolen waar betreft.
Tot zover het primaire proces over de inkoop van de overzeese Tractoren Collectie.
Europese tractoren
Voor de exemplaren uit Europa geldt ongeveer dezelfde procedure. Alleen gaan we hiervoor zelf naar
Frankrijk, Duitsland, Engeland en Denemarken toe. Vooral in Frankrijk staan er vaak in oude schuren
of achter op het erf hele oude verroeste tractoren. Deze worden dan door ons van de eigenaar
gekocht.
Voor het transport hebben wij onze eigen vrachtauto. Omdat er binnen de EU geen grenscontrole
meer is, kun je dus bij de grens gewoon doorrijden en hoeft er niets ingeklaard te worden. Er zijn ook
wel handelaren die op dezelfde manier te werk gaan en waarbij je de tractoren in Nederland kunt
kopen. Je hoeft dan niet een verre reis met de vrachtwagen te ondernemen. Verder is de procedure
voor alle landen hetzelfde.
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Primair proces: rondleiding door Tractormuseum Molenaar
Het draaiboek begint met: iemand belt op met het verzoek om een rondleiding te krijgen met een
groep. Vooraf wordt doorgesproken welke thema’s het best aansluiten bij de groep.
Schoolkinderen vragen een andere benadering, dan een groep leden van bijv. “De Lions”. Voor elke
groep wordt een zo persoonlijk mogelijke benadering in de uitleg van al het tentoongestelde
gegeven. Dat wordt door de bezoekers zeer op prijs gesteld. Vooraf wordt een programma
afgesproken, wat per mail naar de contactpersoon wordt verzonden. Belangrijk is om specifiek
technische kennis en toepassingen weet uit te leggen en over te brengen op de bezoekers. Door
handleidingen over de techniek van de tractoren inclusief technische uitdrukkingen te “vertalen” in
Jip en Janneke taal. Bovendien doordat de rondleiders vroeger meegewerkt hebben in de oogsttijd
en weten zij waar elke hendel op een tractor voor dient en welke handeling je er mee kunt uitvoeren.
Doordat veel van onze bezoekers niet uit de agrarische sector komen, vragen ze vooraf of wij ook iets
over de geschiedenis en het ontstaan van het gebied in vroeger tijden willen vertellen. Zo krijgt men
een completer beeld van het geheel en hoe de invloed van de ontwikkeling van de mechanisatie op
het alledaagse leven was. Wij gaan graag op deze verzoeken in en doen hiervoor veel research in
geschiedenisboeken en raadplegen hierbij ook vaak dhr. Ron Tousssaint. Hij is historisch deskundige
en verbonden aan de historische vereniging in Berkel en Rodenrijs. Ook voor ons zijn deze contacten
zeer leerzaam, het is als het ware een puzzel waarvan je de stukjes in elkaar kunt passen. Ook zijn er
in de loop der tijden zowel door de voormalige gemeente Berkel en Rodenrijs, als ook door de
Nederlands Hervormde Gemeente uit Berkel boeken uitgegeven waarin zeer veel historie beschreven
is. Onze oma Anna Molenaar – van Leeuwen heeft op hoge leeftijd een dagboek geschreven: ‘De
dagen mijner jaren’ geheten. Ook hier staat veel waardevolle informatie in. Vaak komen mensen die
een groepsbezoek aan ons museum organiseren, verschillende keren vooraf bij ons op bezoek om
hun wensen kenbaar te maken. Dit is voor ons ook heel interessant en leerzaam, omdat we een
steeds beter beeld krijgen op het geheel en dat over kunnen dragen op onze bezoekers die dit zeer
weten te waarderen. Vooral de nieuwe inwoners van onze gemeente, die op de jaarlijkse door de
gemeente georganiseerde ontmoetingsbijeenkomst bij onze infostand langskomen zijn enthousiast.
Zo leren zij van het ontstaan van het gebied en de turfafgraving met als gevolg dat alleen de kern van
het dorp met de terp waar de kerk stond en de dijken langs de Rodenrijse- en Noordeindse vaart niet
onder water stonden omdat deze gronden niet waren afgegraven. Dit is ook de reden dat in Berkel
en Rodenrijs vroeger de typische ‘Lintbebouwing’ is ontstaan. Na de droogmaking van de
‘Noordpolder’ en later de ‘Zuidpolder’ ontstond er een ‘Veenweide’ gebied, waarin oorspronkelijk
alleen veehouderij bedrijven waren gevestigd, hier werd ook boter en kaas gemaakt. Deze producten
werden verkocht op de markten in Leiden en Rotterdam, waarop ook wekelijks een veemarkt werd
gehouden. Akkerbouw kwam in dit gebied bijna niet voor. Tijdens de ‘Eerste Wereld Oorlog’ was er
door de wegvallende handel met de landen om de ‘Oostzee’ en groot gebrek aan graan. Daarom
voerde de regering een decreet uit, waarin veeboeren verplicht werden om een gedeelte van hun
weiland om te ploegen het z.g. ‘scheuren’ van graszode. Men moest daar verplicht graan gaan
verbouwen. Omdat daar een groot tekort aan was. In de ‘Noordpolder’ bleek de grond heel erg
geschikt voor ‘akkerbouw’ omdat het grondwaterpeil veel lager was dan in de ‘Zuidpolder’, waar de
grond heel drassig was en daarom minder geschikt voor akkerbouw.

5
Stichting Molenaars’ oude tractoren collectie, januari 2014

Onze huidige gemeente ‘Lansingerland’ is ontstaan uit samenvoeging van de dorpen: Berkel en
Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. Deze drie gemeenten lagen in twee verschillende
Hoogheemraadschappen: de huidige waterschappen. Deze twee Hoogheemraadschappen Delfland
en Schieland waren gescheiden door een dijk de z.g. Landscheiding in de volksmond: Lansing
genoemd. Daar is de huidige naam van onze gemeente na de samenvoeging van afgeleid.

Doelstelling
Hoofddoelstelling
De doelstelling van de stichting zijn het beheren, onderhouden, onderzoek doen naar de herkomst,
restaureren, conserveren en tentoonstellen, alsmede voorlichting en documentatie te geven over
een unieke verzameling van Mc. Cormick / International Harvester Tractoren en werktuigen van
uitsluitend dit merk. Het is de enige collectie van dit merk van deze omvang in Nederland.
Achtergrond
Deze tractoren zijn ook bekend onder de naam Farmall. Deze naam komt voort uit het feit, dat door
de steeds verdere technische ontwikkelingen van de tractoren, deze ook steeds meer inzetbaar
werden op alle soorten boerderijen. Dus niet alleen voor grote megabedrijven maar ook voor de
kleinere farms. De naam is een samenvoeging van alle soorten farming. Daar komt nog bij dat door
de steeds grotere productie aantallen, de tractoren ook steeds goedkoper werden. Het werd dus
voor kleinere bedrijven ook rendabel om een tractor aan te schaffen.
Heel lang was Mc. Cormick wereldwijd de meest bekende tractor producent, zeker in de jaren 1930
tot 1940 was het type T 20 wereldwijd de meest verkochte tractor. Tot 1937 het top productiejaar
van dit model waren er wereldwijd 104.870 tractors gebouwd en verkocht. Deze populaire
rupstractor is tot 1940 in productie gebleven. Dit type was in 1939 de eerste tractor op het bedrijf.
De collectie is gehuisvest in de authentieke gebouwen van een Zuid-Hollandse boerderij, waarvan de
oudste gebouwen nog van voor de droogmaking in de 18e eeuw dateren.
Naast de tractoren c.q. landbouwwerktuigen van het merk Mc. Cormick, is er ook 1 tractor van het
merk Allis Chalmers uit 1948 aanwezig, compleet met schoffelraam. Dit was de eerste
schoffeltractor op het bedrijf. Deze machine leert ons, dat ook toen al milieubewust, zonder
pesticiden, landbouw bedreven werd.
Doel is om voor zoveel mogelijk mensen, jong en oud het cultureel historisch verleden in de unieke
setting van de historische gebouwen, op laagdrempelige wijze een rondleiding te geven door de tijd
van toen en op deze manier het cultuur – historisch aspect voor iedereen toegankelijk te maken.
Dit alles is uitgebreid gedocumenteerd, door middel van de stamboom van het geslacht Molenaar,
welke reeds in 1787 de reeds toen bestaande zogenaamde bouwmanswoning (dat was toen de
naam voor een boerderij) met de landerijen in de droogmaking Noordpolder van Berkel heeft
verworven. De documentatie van deze aankoop is beschreven in de voorloper van het kadaster uit
die tijd en zijn ook in te zien in het museum.
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Uitwerking
Deze algemene doelstelling wordt nader uitgewerkt voor:
1.
2.
3.
4.

Beheer en onderhoud collectie
Restaureren en conserveren
Registratie en onderzoek naar herkomst
Tentoonstellen en educatie

1. Vrijwilligersbeleid van Stichting Molenaar’s Oude
Tractoren Collectie
Een definitie van vrijwilligersbeleid
Het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen een organisatie tot hun recht te
laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven, op een zodanige manier dat de
doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden. Deze voorwaarden worden soms
vastgelegd in een of meerdere documenten (geformaliseerd), of/maar vaak ook gewoon informeel
geregeld (in hoofden van mensen).

Doelstelling
Vrijwillige inzet is binnen de Stichting Molenaars oude tracktoren collectie (hierna de Stichting of het
museum) noodzakelijk om de beleidsdoelen te kunnen uitvoeren. Derhalve is het van belang dat er
ook beleidsmatig over de inzet van de vrijwillige medewerkers wordt nagedacht.
De doelstelling van het vrijwilligersbeleid van de Stichting is om te borgen dat er voldoende,
enthousiaste vrijwilligers zijn met de relevante kennis en deskundigheden om de Stichting en het
daaronder vallende museum goed te laten functioneren.
Het beleid is daarbij gericht op:
•
•
•
•
•

Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers
Het geven van duidelijkheid aan vrijwilligers waar taken en verantwoordelijkheden liggen
Het voorkomen van onduidelijkheid, wrijving, conflicten, ongelijke behandeling tussen
vrijwilligers
Het stimuleren van vrijwilligers en daarmee ter optimalisering van hun inzet voor het doel
van het museum
Het blijven aansluiten als organisatie bij de functie en rol die ‘nieuwe’ vrijwilligers voor het
museum kunnen betekenen.

Het beleid
Het beleid binnen de Stichting is er opgericht dat de vrijwilligers binnen de gestelde doelstellingen
van de Stichting , tot hun recht komen.
De uitvoering van het vrijwilligersbeleid is in handen worden gegeven van mw. Molenaar-Bade als
(vrijwillige) vrijwilligerscoördinator. Gezien de grootte van het museum zijn de verhoudingen tussen
het bestuur en de (vrijwillige) medewerkers zo min mogelijk hiërarchisch.
Het bestuur van de Stichting heeft een aantal taken die niet door de vrijwilligers kunnen worden
verricht. De bestuursleden worden geacht de hele groep vrijwilligers aan te sturen, te motiveren en
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betrokken te houden; ieder vanuit zijn/haar specifieke rol. Daarnaast moeten zij zelf gemotiveerd en
betrokken blijven. Ook bestuursleden hebben immers hun persoonlijke motivatie die leidend is voor
alle energie en werk die zij in het museum stoppen.

Het museum heeft een zeer inhoudelijk gemotiveerd bestuur. Het bestaat uit mensen die zelf graag
verzamelen, en oude tractoren restaureren. Hierin speelt de initiatiefnemer van het museum een
belangrijke rol. De lijnen tussen bestuur en vrijwilligers zijn heel kort, men herkent elkaar in
inhoudelijke betrokkenheid en enthousiasme.
De Stichting werkt traditioneel met vrijwilligers: zij waren er vanaf het begin bij betrokken. Daarnaast
hebben vrijwilligers kwaliteiten die het museum goed kan gebruiken, zoals grote betrokkenheid,
flexibiliteit, specifieke expertise, publieksvriendelijke houding, etc.
Vrijwilligers zorgen voor een sterkere binding van het museum met de omgeving. Hun vrijwillige inzet
vergroot het maatschappelijk belang van de organisatie.
De meeste mensen worden actief door persoonlijke benadering van bestuursleden en reeds actieve
vrijwilligers of door attenderen van familie, vrienden of bekenden. Vrijwilligers blijven jarenlang
actief voor het museum en het verloop is gering. De reden dat ze stoppen is meestal te vinden in een
verandering in de privésituatie. Positieve ervaringen zijn een belangrijke reden dat ze lang actief
blijven. Het beleid is er op gericht dit zo te houden.
Het museum is een klein museum in een plattelandsgemeente. Het heeft naast een culturele ook een
grote sociale dimensie. De vrijwilligers vormen een vriendenkring en sociaal netwerk met elkaar. Het
museum is meer dan een culturele instelling. Het heeft een ontmoetingsfunctie en vervult daarmee
een belangrijke functie voor de lokale gemeenschap.
Het kan zijn dat op termijn, bijvoorbeeld na het terugtreden van de initiatiefnemer, de interne
structuur van de Stichting iets gaat veranderen. Indien die situatie zich gaat voordoen zal het
vrijwilligersbeleid dienovereenkomstig heroverwogen worden.
Het bestuur draagt er zorg voor dat er een adequate verzekering is voor de vrijwilligers.
1. Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers
Het belangrijkste wervingsmiddel is het persoonlijk aanspreken van mensen. Lansingerland is een
plattelands gemeente waarbij iedereen, voor zover zij bij de landbouw in brede zin zijn betrokken,
elkaar kent. Hierdoor kan het museum gericht vrijwilligers zoeken met de juiste achtergrond (met
name technische kennis van tractoren).
Het internet (website van het museum http://www.molenaarsoudetractoren.nl/index.html) wordt
op het ogenblik met name gebruikt voor het informeren van potentiële bezoekers over het museum.
Wel wordt nagedacht om op termijn de website ook te benutten voor het informeren over
vrijwilligerswerk.
Een vrijwilligersovereenkomst wordt door een kleine en meer informele organisatie, zoals ons
museum, als te formeel gezien. Dat past niet bij het karakter van de organisatie en de gemoedelijke
sfeer. Wel is het van belang een overzicht te hebben van de “ongeschreven” regels (zie punt 2
hierna).
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Op dit moment is er geen specifiek vrijwilligersdoelgroepenbeleid. Vanuit het verleden bestond
hieraan geen behoefte. Doordat vele bestuursleden zeer goed ingeburgerd zijn in Lansingerland
heeft de Stichting altijd voldoende vrijwilligers met de relevante kennis kunnen aantrekken. In de
toekomst kan dit mogelijk gaan veranderen, mede doordat het karakter van een gemeente als
Lansingerland kan veranderen (minder een agrarische samenleving).
Indien dat zich zou voordoen zal nagaan moeten worden hoe andere groepen in de samenleving te
benaderen en te werven voor het vrijwilligerswerk. Wervingsacties kunnen dan bijvoorbeeld
gerichter gevoerd worden op groepen voor bepaalde werkzaamheden (technisch voor
onderhoud/restauratie versus meer educatief voor rondleiden van bezoekers. Mogelijk zal dit ook
een andere benadering vragen om beter in te spelen op de verschillende motivaties van mensen om
(bepaald soort) vrijwilligerswerk te gaan doen. Een technisch geschoold iemand met als hobby
restaureren van oude tractoren, of iemand die het gewoon gezellig vindt om mensen rond te leiden
door het museum.
2. Taken en verantwoordelijkheden vrijwilligers
Om te zorgen voor een goede taakafbakening tussen het bestuur en de vrijwilligers is het van belang
dat de hoofdlijnen van de taken worden vastgelegd (zie bijlage 1). Er mag geen onduidelijkheid
bestaan over taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinator
overlegt met enige regelmaat met de individuele vrijwilliger. Zij houdt daarbij oog voor het juiste
evenwicht tussen de gewenste vrijheid van de vrijwilligers en de uitvoering van de taken die nodig
zijn om de collectie in stand te houden en het museum te laten draaien.
Om te voorkomen dat vrijheid niet vrijblijvendheid betekent is er een lijst met “ongeschreven” regels
opgesteld (bijlage 2). Het is belangrijk dat er een structuur is, zonder dat het een keurslijf wordt.
Voor bepaalde taken kan de vrijwilligerscoördinator een rooster opstellen om de taken in te delen en
de mensen aan te sturen. Een voorbeeld zou kunnen zijn het opstellen van een rooster van wie
aanwezig is tijdens de openingstijden van het museum. Dit gebeurt altijd in overleg met de betrokken
vrijwilligers. Daarbij zal ook ruimte worden gegeven voor eigen initiatief van vrijwilligers, zodat elke
vrijwilliger ook zelf ideeën kan aandragen voor zijn of haar taak gebied.
3. Motivering van vrijwilligers
Het vrijwilligerswerk verandert voortdurend. Er is een grote diversiteit onder vrijwilligers, maar ook
in de manieren waarop zij zich inzetten. Het draait daarbij om de motivatie van de vrijwilliger.
Het beleid is er op gericht doelbewust in te spelen op de motieven van de individuele vrijwilliger. Het
is een taak van de vrijwilligerscoördinator goed zicht te houden op wat elke vrijwilliger nu eigenlijk
motiveert. Om te voorkomen dat de kennis daarover volledig bij één persoon ligt (kwetsbaar), zal zij
van elke vrijwilliger een korte motivatie schets maken met behulp van het vrijwilligerskwadrant (zie
hierna). Dit maakt kennisoverdracht mogelijk, maar biedt ook leermogelijkheden. Ook helpt dit om
na te gaan welke taken het beste bij een bepaalde vrijwilliger passen en mede aan de hand daarvan
kan een indeling gemaakt worden voor de te verrichten taken.
Daarnaast wil het bestuur hun waardering tonen voor de inzet van vrijwilligers op verschillende
manieren: door het organiseren van een (jaarlijkse) activiteit voor alle vrijwilligers (zoals een BBQ),
maar ook door het geven van persoonlijke aandacht zoals het geven van een klein cadeautje of een
kaartje of bloemen bij een verjaardag. Het bestuur heeft naar de vrijwilliger toe een open verhouding
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en geeft blijk in woord en daad van waardering, zodat deze het gevoel krijgt dat zijn inzet er werkelijk
toe doet voor het museum als geheel.
Vrijwilligerskwadrant

Uitdaging
Vrijwilligerswerk
biedt
mogelijkheden

Egogericht
Zelfbevestiging
Bekwaamheid
Onafhankelijkheid

Omgevingsgericht
Aanpassen &
Acceptatie

Veiligheid
Vrijwilligerswerk
doel op zich &
zekerheid
Het vrijwilligerskwadrant is ontwikkeld om organisaties inzicht te geven hoe met verschillende
soorten vrijwilligers om te gaan. Dit instrument onderscheidt vier categorieën van vrijwilligers op
basis van twee dimensies:
1. Waar zoekt de vrijwilliger bevestiging (bij zichzelf of bij anderen).
2. Waar zoekt de vrijwilliger ervaringen (binnen de veiligheid van een bekende of vertrouwde
omgeving of juist in de uitdaging van het nieuwe of onbekende).
Door de combinatie van beide dimensies ontstaat een referentiekader waarbinnen vier typen
vrijwilligers kunnen worden onderscheiden. Door het koppelen van een bepaald type aan een
specifieke taak komt de vrijwilliger op de juiste plek.
I.
Ondernemer (Uitdaging + Egogericht)
II.
Regelaar (Veiligheid + Egogericht)
III.
Dienstverlener (Veiligheid + Omgevingsgericht)
IV.
Stimulator (Uitdaging + Omgevingsgericht)
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Motivatoren
Er zijn meerdere zaken die vrijwilligers kunnen motiveren. Hieronder zijn de belangrijkste vermeld,
waarbij tussen haakjes is aangegeven of het bestuur van mening is dat dit voor de Stichting wel of
niet een belangrijke motivator zou moeten/kunnen zijn. Het overzicht is niet bedoeld als een
streeflijst, het is een overzicht die de vrijwilligerscoördinator kan gebruiken bij het in kaart brengen
van hetgeen een individuele vrijwilliger actief binnen het museum motiveert. Wat zou een
museumvrijwilliger kunnen motiveren:
• Ik vind het werk leuk (bestuur: wel belangrijk)
• Ik vind het belangrijk om mee te helpen aan dit museum (bestuur: wel belangrijk)
• Ik wil mijn kwaliteiten graag inzetten voor dit museum (bestuur: wel belangrijk)
• Zo leer ik omgaan met uiteenlopende typen mensen (bestuur: wel belangrijk)
• Zo kan ik iets doen voor de maatschappij (bestuur: wel belangrijk)
• Zo kan ik iets doen voor het dorp / de stad waar ik woon (bestuur: wel belangrijk)
• Zo kan ik dingen leren in de praktijk (bestuur: wel belangrijk)
• De museumcollectie(s) is de reden dat ik hier vrijwilliger ben (bestuur: wel belangrijk)
• Zo kan ik nieuwe vrienden maken (bestuur: niet zo belangrijk)
• Ik vind het leuk om iets anders te doen dan in mijn reguliere werk (bestuur: niet zo
belangrijk)
• Zo leer ik mijn eigen sterke kanten kennen (bestuur: niet zo belangrijk)
• Door vrijwilligerswerk te doen voel ik me minder eenzaam (bestuur: niet zo belangrijk)
• Mijn vrienden doen vrijwilligerswerk bij dit museum en/of andere musea (bestuur: wel
belangrijk)
• Zo kan ik ontsnappen aan mijn dagelijkse zorgen (bestuur: niet zo belangrijk)
• Vrijwilligerswerk in dit museum geeft mij een bepaalde status (bestuur: niet zo belangrijk)
• Het staat goed op mijn Curriculum Vitae (bestuur: niet zo belangrijk)
• Ik kan nieuwe contacten leggen die goed zijn voor mijn carrière (bestuur: niet zo belangrijk)
4. Inzet vrijwilligers voor tijdelijke activiteiten
De basis van het vrijwilligersbeleid is gericht op vrijwilligers, die gedurende het gehele jaar met enige
regelmaat werkzaamheden voor de Stichting verrichten. Het bestuur is zich er van bewust dat steeds
meer mensen de voorkeur geven aan kortdurend, concreet en afgebakend vrijwilligerswerk boven
traditioneel lange termijn vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld: een week meewerken aan een evenement
of incidenteel een handje helpen via een digitale klussenbank. Het betekent vrijwillige inzet van korte
duur of voor eenmalige evenementen of projecten.
Het bestuur richt zich hierbij vooralsnog op de:
• Maatschappelijke stage van middelbare scholieren
• Bedrijven die hun competenties, middelen en/of menskracht vrijwillig willen inzetten voor de
lokale samenleving (maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO))
• NL doet; Het museum doet mee aan de jaarlijkse activiteiten dagen van NLDOET.
Bijkomend voordeel van deze tijdelijke inzet is dat veel van deze vrijwilligers het heel leuk vinden,
waardoor het vinden van permanente vrijwilligers een stuk gemakkelijker wordt.
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Bijlage 1: Hoofdlijnen taken en verantwoordelijkheden vrijwilligers
Er zijn diverse taakgebieden waarop vrijwilligers actief (kunnen) zijn. Per taak gebied zijn de
belangrijkste taken en verantwoordelijkheden weergegeven.
De navolgende taakgebieden worden onderkent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onderhoud / restauratie tracktoren
Onderhoud overige museum artikelen
Beheer van de collectie, inclusief aankopen en afstotingen
Documenteren van de collectie
Organiseren van evenementen
Beheer van het museum, inclusief verzorgen van rondleidingen

Bijlage 2: Ongeschreven regels
Er zijn diverse taakgebieden waarop vrijwilligers actief (kunnen) zijn. Per taak gebied zijn de
belangrijkste taken en verantwoordelijkheden weergegeven.
Taakgebied vrijwilligers bij ontvangst en rondleiding van groepen.
1.

Ontvangst: Vrijwilliger helpt bij de ontvangst van de bezoekers en volgt hierbij de
aanwijzingen van de coördinator op.
Bij dit taakgebied valt ook het inschenken van koffie en thee.
Het aanwijzen van zitplaatsen in kantine.
De gidsen helpen met de indeling van de groepen en begeleiden de hen toegewezen groep
bezoekers door het museum en geven uitleg over de tentoongestelde objecten.

2.

Taakgebied vrijwilligers bij het onderhoud/restaureren van de tractoren: Vrijwilliger volgt
de aanwijzingen van de supervisor op welke betrekking hebben op zowel het preventief
conserveren, als ook het ontroesten en het gehele restauratie proces volgens het draaiboek
en de werkplaatsboeken welke de vrijwilliger tot zijn beschikking heeft. Dit dient echter wel
altijd te gebeuren in overleg met de supervisor.

3. Beheer Collectie inclusief aankoop en/of afstoten: Het beheer van de Collectie en de
beslissing van aankoop van een nieuw object gebeurt altijd in overleg met de supervisor. Hier
vallen ook de benodigde onderdelen onder als ook de aankoop van bijvoorbeeld z.g. sloop
tractoren; (dit zijn tractoren die niet meer in staat zijn om zowel mechanisch als technisch
zelfstandig te rijden) deze kunnen echter nog wel worden gebruikt om specifieke
onderdelen, welke niet meer in de reguliere handel verkrijgbaar zijn er af te halen (slopen).
Dezelfde methode geld ook voor tractoren die vanwege het feit dat deze niet meer in de
collectie passen en worden afgestoten. (Voor de goede orde zijn dit tractoren die nog niet
gerestaureerd zijn).
4.

Documenteren Collectie:
De vrijwilligers welke het documenteren van de Collectie toepassen, dienen de in onze
bibliotheek aanwezige boeken te raadplegen over gebruik, bouwjaar en technische gegevens
welke op het bepaalde object betrekking hebben. Bij niet volledige info uit deze boeken kan
ook het internet worden gebruikt. Over de herkomst van de tractoren dient in samenwerking
met de voorzitter research te worden uitgevoerd.
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5.

Organiseren van Evenementen: Onze vrijwilliger welke de P R belangen beheert, dient
volgens het draaiboek van dit evenement zijn of haar vrijwilligers aan te sturen opdat het
geheel van de werkzaamheden duidelijk is en naar behoren kan worden uitgevoerd, hierbij
dient ook de BHV’er ingeschakeld te worden om in verband met mogelijke calamiteiten het
risico zo veel mogelijk of geheel uit te sluiten.

6.

Beheer Museum en Rondleidingen: Onder dit taakgebied vallen naast het beheer van de
Collectie, wat onder de verantwoordelijkheid van het bestuur valt, ook het stofvrij houden en
de presentatie van de tentoongestelde objecten.
Voor het stofvrij houden van de tractoren dienen de vrijwilligers de aanwijzingen van de
coördinator op te volgen, daarnaast dient de Collectie goed toegankelijk en met goed
zichtbare info kaarten te zijn uitgerust. Suggesties voor een betere opstelling zijn altijd
welkom en kunnen in overleg met de supervisor en coördinator indien mogelijk worden
uitgevoerd en toegepast.
Voor de Rondleidingen worden ervaren gidsen ingezet, deze worden van te voren
geïnstrueerd door de PR-medewerker, welke ook regelmatig bijscholing aan de gidsen geeft.
Zo krijgen de bezoekers een optimaal beeld over het gebruik van de tractoren. Ook in de
context is het belangrijk dat per groep bezoekers, wordt verteld over de vele toepassingen en
voor een bepaalde streek belangrijke mogelijkheden van een bepaald object. Per groep dient
vooraf een indicatie plaats te vinden, waar de belangstelling naar uitgaat. Voor
schoolkinderen geld een heel andere benadering, als voor een groep senioren en alles wat
daar tussen ligt. Juist deze persoonlijke benadering maakt de rondleiding echt uniek. Dat
weten onze bezoekers geweldig te waarderen.

Stappenplan
Om bij het formuleren van vrijwilligersbeleid enig houvast te hebben, kan het cyclische proces van
de vijf B’s worden gevolgd: binnenhalen, begeleiden, behouden, belonen en beëindigen
Overigens is het handig om het Stappenplan: wat in het kwadrant word aan bevolen, in deze ook te
gebruiken. Door goede afspraken te maken krijgt de vrijwilliger een goed beeld van de
werkzaamheden en de organisatie. Het formulier wat in het stappenplan is bijgevoegd vormt hierin
een goede leidraad.
Stap 1 Formuleer een Visie
De visie voor het vrijwilligerswerk in ons Museum is erop gericht, dat vrijwilligers na de
inwerkperiode zelfstandig hun taken kunnen vervullen. Tijdens deze inwerkperiode wordt ook
ingegaan op de Ethische Code zoals beschreven in de ICOM museumnorm. Vooral voor vrijwilligers
die via een Maatschappelijke stageplaats bij ons als vrijwilliger komen helpen is dit belangrijk bij de
eindbeoordeling van hun stageplaats.
Stap 2 Bepaal de taken
Zie bijlage 1 als aanzet voor taakgebieden.
Stel definitief taken vast en maak een rooster voor de helpers,kijk welke taak het best bij wie past.
Hierdoor weet de vrijwilliger wat er van hem/haar wordt verwacht. Is wordt uitgebreid verwoord in
bijlage 2.
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Stap 3 Organiseer werving en selectie
Organiseer werving en selectie; Zowel via NL Doet, als de door scholen aangeboden mogelijkheid om
vrijwilligers te werven in het kader van maatschappelijke stageplaatsen word gekeken welke
vrijwilliger in onze organisatie past.
Bij werving en selectie is het belangrijk dat de algemene taken voor het vrijwilligersbeleid worden
opgesteld, zo weet ieder vanaf het begin waar men aan toe is. De organisatie heeft in bijlage 2 de
taken van de vrijwilligers opgesteld.
Stap 4 Begeleiding
Voor begeleiding worden de vrijwilligers ingewerkt en bijgestaan door een coördinator, deze geeft
instructies en voorlichting over de te verrichten taken. Ook geeft deze begeleider complimenten als
de taken goed zijn uitgevoerd. Speciaal voor de maatschappelijke stagiaires is een goed op het
Egogericht beleid belangrijk voor hun zelfbevestiging. Dat maakt dat ze zich bekwaam en
onafhankelijk gaan voelen.
Zorg bij nieuwe vrijwilligers voor leiding en begeleiding, laat ze wennen aan de structuur van de
organisatie en bepaal samen, na de inwerkperiode de taken die het best bij die persoon passen. Geef
door een gesprek uitdrukking van waardering voor vrijwilliger.
Stap 5 Randvoorwaarden
Stel vrijwilligers overeenkomst op. (zie model overeenkomst in bijlage 3 van vrijwilligersbeleid) Maak
duidelijke afspraken over onkostenvergoeding, taakomschrijving, verzekering, conflictbeheersing en
vertrouwelijkheid. Leg ook de nadruk op een goede vrijwilligersverzekering. Deze is door de
gemeente Lansingerland, collectief afgesloten voor alle vrijwilligers in de hele gemeente. Dat is een
heel belangrijk aspect. Als leidraad is de modelovereenkomst zoals beschreven in bijlage 3 goed te
gebruiken.

Stap 6 Toon waardering
Maak een opgave van bijvoorbeeld de vrijwilliger van het jaar, zorg voor goed eten en drinken
tijdens de taakuitvoering, het is prettig als bijvoorbeeld na de werkzaamheden nog even in de
koffiehoek, kan worden nagepraat over het verloop van de werkzaamheden, geef persoonlijke
aandacht door bijvoorbeeld een kaart of bloemetje bij ziekte of verjaardag. Geef complimenten dat is
heel goed voor het zelfbeeld en verhoogt de bekwaamheid van de persoon in kwestie.
Stap 7 Organiseer afscheid van vrijwilliger
Organiseer afscheid van vrijwilliger: Wij geven jaarlijks voor alle vrijwilligers en hun partners een
gezellige Barbecue, tussen de tractoren. Zo kunnen vrijwilligers aan hun familie laten zien waar en in
welke omgeving ze werken en ervaring hebben opgedaan. Geef daarnaast als blijk van waardering
bijvoorbeeld bloemen en/of een persoonlijk geschenk, laat vooral merken dat je blij bent met de
hulp en de opgedane ervaring van de betrokken vrijwilliger.
Exitgesprek, sfeer binnen het museum, manier van werken en de eigen rol als leidinggevende en de
indruk die vertrekkende vrijwilliger, van de organisatie meeneemt. Mogelijke verbeterpunten, het
motief om te vertrekken en eventuele terugkomst. Na de stage is het altijd leuk als een vroegere
vrijwilliger later weer terugkomt om te helpen. Ook kan hij/zij aanbeveling doen aan toekomstige
vrijwilligers.
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Aan de hand van bovenstaand Stappenplan, kunnen duidelijke afspraken over het vrijwilligerswerk
worden gemaakt. Door afspraken vast te leggen, voorkom je onduidelijkheid achteraf.
Bedenk dat persoonlijke aandacht en waardering over het werk van de vrijwilliger, voor veel
goodwill zorgt voor beide partijen, wat een lang samenwerkingsverband alleen maar ten goede
komt.

2. Beheer en onderhoud collectie
Doelstelling
De doelstelling met betrekking tot beheer en onderhoud van de collectie is dat te allen tijde 90% van
de tractoren in staat zijn deel te nemen aan evenementen. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig kunnen
rijden en er goed uitzien. Nieuw verworven tractoren die nog in restauratie zijn tellen hierbij niet
mee.
Achtergrond
Het museum wordt uitsluitend door onbezoldigde vrijwilligers gerund. Sommige zijn al
gepensioneerd, maar anderen hebben een normale baan. Deze mensen helpen ons op afroep,
bijvoorbeeld als wij grotere groepen bezoekers krijgen, meestal in het weekend zodat het wat het
werk betreft geen problemen mee brengt. De vrijwilligers worden aangestuurd door mevr. Molenaar.
Ook onze bestuursleden hebben allemaal een drukke baan, vandaar dat de bestuursvergaderingen
meestal op zaterdag of zondag plaatsvinden.
Voor de vrijwilligers heeft de Gemeente Lansingerland een speciale Vrijwilligers verzekering
afgesloten, deze verzekering geld voor alle vrijwilligers uit de gehele gemeente en dekt bij ongeval
tijdens het vrijwilligerswerk de schade.
Ook hebben we een technisch vrijwilliger, dat is de heer Frans Burgstad. In zijn werkzame leven was
hij 45 jaar werkzaam bij dezelfde International dealer, als waar wij onze bedrijfstractoren kochten.
Wij zijn heel blij met zijn technische hulp en grote vakkennis, waardoor we al veel tractoren gereed
hebben kunnen maken.
Afstoten
Het afstoten van een tractor uit de collectie zal alleen plaatsvinden indien:
a. Een tractor niet meer gerestaureerd kan worden zodanig dat hij zelfstandig kan rijden. Indien
mogelijk zal deze dan gebruikt worden voor onderdelen voor de restauratie van andere
tracktoren. Zo niet, dan komt hij voor verkoop in aanmerking.
b. Indien van een bepaalde periode c.q. bepaald type meerdere exemplaren aanwezig zijn, en
er zich de mogelijkheid voordoet om een nieuwe tracktor aan de collectie toe te voegen, die
ook daadwerkelijk wat toevoegt, kan het zijn dat een dergelijke tracktor plaats moet maken
voor de nieuwe gezien de beperkte ruimte.
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3. Restaureren en conserveren
Doelstelling
De doelstelling met betrekking tot restaureren en conserveren van nieuw verworven tracktoren voor
de collectie is dat na voltooiing van de restauratie deze tracktoren weer in staat zijn deel te nemen
aan evenementen. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig kunnen rijden en er goed uitzien. Hiertoe is een
stappenplan opgesteld. Het streven is om de restauratie in één jaar te voltooien. Hierbij dient wel
opgemerkt te worden dat hiervoor als randvoorwaarde geldt dat we tijdig de benodigde onderdelen
kunnen verkrijgen.
Stappenplan restauratie
Elke tractor die binnenkomt, meestal als een zeer roestig object, wordt behandeld via een
stappenplan.
 Stap 1. Preventieve behandeling van de banden, deze worden direct behandeld met een
preventiemiddel om verder uitdrogen tegen te gaan. Alle handelingen worden door de
supervisor, de heer J. Molenaar, samen met de technisch medewerker uitgevoerd. Als de
banden van zeer slechte kwaliteit zijn, gaan we op ruilbeurzen van tractor onderdelen op
zoek naar banden met het oude profiel. Daar zoeken we ook naar onderdelen van de heel
oude types, omdat deze niet meer in de reguliere handel te koop zijn.
 Stap 2. Is de intensieve en lange zoektocht naar de ontbrekende onderdelen waarvan er
steeds minder in omloop zijn. Soms vinden we via via in een oude boerenschuur een tractor
wrak waaraan nog heel wat bruikbare onderdelen zitten.
 Stap 3. De tractor strippen en ontvetten.
 Stap 4. Wanneer alle onderdelen compleet zijn, is het technisch gedeelte aan de beurt, dat is
een intensief karwei. Gelukkig hebben wij de beschikking over goede handleidingen en
werkplaats boeken, zodat de motor op de juiste wijze kan worden gereviseerd. De boeken
liggen tijdens dit proces binnen handbereik van de restaurateurs. Als er van een bepaald type
geen handleiding meer beschikbaar is, wordt op internet gezocht om de juiste informatie te
vinden.
 Stap 5. Alle grote onderdelen zoals de motorkap , de spatborden, brandstoftank en grill
worden verwijderd. Van de grote modellen gaat dit plaatwerk vaak naar een bevriende
hobbyist die de onderdelen waar nodig uitdeukt en repareert, waarna ze worden gestraald.
Door deze behandeling wordt het staal met grof zand onder hoge druk als het ware
geschuurd. Daardoor verdwijnt de roest, wel moet om corrosie tegen te gaan dit plaatwerk
direct in de primer worden gezet, dat is een prima conservering voor het staal. Vaak wordt er
daarna nog een laag plamuur aangebracht.
 Stap 6. Alle delen van de gestripte tractor worden geschuurd, zodat het staal blank en glad
wordt. Ook de wielen worden verf en vetvrij gemaakt. De banden zijn tijdens dit proces
verwijderd en netjes opgeborgen. Ook worden de wielen tijdens de restauratie tijdelijk
verwijderd. Het schuren is een immens karwei, wat gebeurt met behulp van een
schuurmachine en voor de moeilijk bereikbare plaatsen een boortol met daarop een
ronddraaiende staalborstel gemonteerd. Als alles glad en kaal is wordt het staal direct in de
primer gespoten. Motorische delen worden afgeplakt, zodat er geen verf in het technische
gedeelte kan komen.
 Stap 7. Als de 2e laag primer goed afgehard en droog is kan de definitieve laklaag worden
aangebracht. Ook dat gebeurt in 2 lagen.
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 Stap 8. Als de tractor in de werkplaats verder technisch in orde is gemaakt, is het de beurt
aan de brandstoftank.
 Stap 9. De brandstoftank is een verhaal apart! Doordat er vaak nog brandstofdampen in de
tank aanwezig zijn, moet hier voorzichtig mee worden omgegaan. Als er in de tank door oude
brandstof bijvoorbeeld corrosie is ontstaan waardoor het metaal is aangetast, kan dat niet
gelast worden i.v.m. explosiegevaar. Daarom wordt er in de tank een oplossing gedaan om
de roest te verwijderen. Samen met grof grind.
Door nu de tank d.m.v. bijv. een oude betonmolen steeds rond te laten draaien, raakt het
roest los en kan deze nadat deze vloeistof met roest verwijderd is de binnenkant van de tank
met een speciaal preparaat worden behandelt om de binnenkant van de tank te coaten. De
brandstoftank wordt door deze preventieve behandeling aan de binnenkant mooi glad en
eventuele lichte poreusheid wordt door dit middel ook verholpen. Door deze behandeling
kan er geen corrosie veroorzaakt door de brandstof meer op treden.
 Stap 10. Als alle onderdelen klaar zijn en de motor goed loopt, wordt de tractor weer
helemaal op gebouwd. Het is altijd weer een prachtig gezicht als je van de verschillende losse
onderdelen de tractor langzaam weer zijn oorspronkelijke vorm terug heeft. Als finishing
touch worden als laatste de zogenaamde transfers aangebracht, dat zijn stickers waarop
naam en type nummer staat vermeld. Ook de emblemen worden er opgeschroefd en dan is
alles klaar en is de tractor goed geconserveerd om in het museum te worden opgesteld. In de
museumhallen is de temperatuur en relatieve vochtigheid door ons technisch bestuurslid in
bijgevoegde tabellen opgemeten en opgesteld, zodat elk object in de juiste omstandigheden
wordt tentoongesteld.
 Stap 11. Het hele restauratieproces is gefotografeerd, deze foto’s worden op internet gezet,
zodat het hele restauratieproces te volgen is.

BEHOUD COLLECTIE
Het behoud van de collectie is een belangrijke doelstelling van de stichting. Dit wordt m.n.
vormgegeven door de restauratie van oude tractoren zodanig dat ze in rijdende staat worden
gebracht c.q. blijven. Daarnaast zijn er echter nog twee randvoorwaarden waar aandacht aan wordt
besteed om het behoud van de collectie te borgen. Dit betreft:
1. Het binnenklimaat van de ruimtes waarin de diverse stukken staan opgesteld
2. De verlichting van de stukken
In dit beleidsstuk wordt ingegaan op de inschatting van het bestuur op de gevoeligheid van de
diversen stukken en hoe daarmee zal worden omgegaan.

Het binnenklimaat
Niet alle materialen zijn in dezelfde mate gevoelig voor het binnenklimaat.
Tractoren zijn landbouwwerktuigen van metaal (ijzer) die er op gebouw zijn om door weer en wind in
zware omstandigheden op het land te kunnen functioneren. Ze zijn daardoor vanuit hun
gebruiksdoel gehard tegen de klimaatomstandigheden.
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Echter ook tractoren worden door het weer beïnvloed. De belangrijkste zijn roestvorming (oxidatie)
door inwerking van vocht, en het verweren van m.n. de rubberen onderdelen (afsluitringen,
pakkingen e.d.) in de loop van de tijd.

Karakter binnenklimaat
Het binnenklimaat wordt gekarakteriseerd met: de relatieve luchtvochtigheid, de temperatuur
(eventueel met seizoen aanpassing), de fluctuaties in de relatieve luchtvochtigheid en de
temperatuur en de snelheid waarmee die veranderingen optreden over een bepaalde tijdsperiode.
Om het gewenste klimaat voor de beide hoofdcategorieën te bepalen is uitgegaan van de huidige
situatie met kennis over de risico’s uit het verleden. Over de risico’s uit het (recente) verleden te
kijken is een beeld verkregen door te kijken naar de huidige staat van de collectie en de mate waarin
deze veranderd is over de afgelopen jaren. Ook is nagedacht over de te verwachten risico’s op basis
van de materiële eigenschappen van objecten (zie inleiding).

Collectiebeleid
Tractoren
De collectie tractoren staat in reguliere schuren de gebruikelijke wijze van stalling van tractoren op
een boerderij. In deze stallen is een beperkte mate van verwarming aanwezig zodat ook in de winter
de temperatuur boven de 10o C blijft. Door de constructie is het binnen droog, en is er ruime
mogelijkheid tot ventileren (brede schuurdeuren). De schuren hebben een vliering waardoor het in
de zomer niet te heet wordt.
De tractoren hebben in het verleden continu blootgesteld gestaan aan dit (binnen)klimaat. De vraag
is of dit klimaat de fysieke staat van de collectie heeft veranderd. Op basis van ervaring op het
boerenbedrijf is de verwachting dat dit klimaat prima geschikt is voor tractoren. Tractoren zijn
werkpaarden die in weer en wind hun werk moeten kunnen doen. Tractoren kwalificeren derhalve
als “niet gevoelige voorwerpen”. Voor de oude tractoren geldt dat ze nog maar beperkt buiten
komen. Daardoor is de invloed van weer en vuil ook sterk beperkt.
De ontwikkeling van de staat van de collectie is positief. Dit is uiteraard met name het gevolg van de
aandacht voor restauratie en onderhoud (goed in de verf zetten) waardoor roestvorming wordt
voorkomen / tegengegaan. De indruk van het onderhoudsteam is dat de huidige stalling prima
voldoet.
De collectie bevat geen waardevolle of zeldzame objecten, die hun waarde kunnen verliezen bij een
materiële verandering. De tractoren werden in serie geproduceerd. Door verloop van tijd zijn goed
gerestaureerde en onderhouden tractoren uiteraard zeldzamer geworden, maar de prijs ligt dan
rond de € 5.000,-
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Streefwaarden
Streefwaarde voor de temperatuur
Gezien de aard van de collectie is het streven om extreme temperaturen en
temperatuurwisselingen te voorkomen. Normale condities voor luchttemperatuur (tussen 10 en
25o C) volstaan. De oppervlaktetemperaturen van wanden en plafond zijn niet van belang: de
tractoren staan met hun wielen op de grond. Hierdoor zijn de ruimten ook comfortabel voor de
bezoekers.

Streefwaarde voor de relatieve luchtvochtigheid
Het evenwicht vochtgehalte van hygroscopische materialen wordt bepaald door de relatieve
vochtigheid in de lucht. Als deze zeer laag is (RV<35%), kunnen materialen uitdrogen en daardoor
bros worden en in sommige gevallen vervormen. Bij zeer hoge relatieve luchtvochtigheden (boven de
65%) neemt het risico op schimmel enorm toe. Het jaargemiddelde streefwaarde ligt tussen de 35%
en 65% relatieve luchtvochtigheid.
Het jaargemiddelde van het binnenklimaat in Nederland in een niet-geklimatiseerde, maar wel
verwarmde, binnenruimte; deze bedraagt zo’n 50%. Daarbij komt ook nog dat het risico op
mechanische schade van een bepaalde fluctuatie kleiner is als deze rond de 50% optreedt dan als
deze rond de 65% of 35% plaatsvindt.
De meeste voorwerpen zijn zoals aangegeven niet gevoelig voor de luchtvochtigheid. Voor de
streefwaarde van de ruimtelijke RV is derhalve gekozen voor 50%.
Tevens mag de streefwaarde enigszins variëren met de seizoenen: iets kouder en droger in de winter
en iets warmer en vochtiger in de zomer.

Fluctuaties
Grote fluctuaties in een korte tijdspanne is niet wenselijk. De dagelijkse temperatuurfluctuaties van
het buitenklimaat op het binnenklimaat worden al voor een groot deel opgevangen door de
constructie van de schuren: hoge open ruimtes, met vliering en zonder grote ramen. Door te
ventileren en te verwarmen kunnen te grote (seizoen gerelateerde) fluctuaties verder worden
voorkomen

Samenvatting binnenklimaat
In onderstaande tabellen is het een en ander samengevat weergegeven.
Collectie
Tractoren
Gebruiksvoorwerpen:
-gereedschap
Documenten

Temperatuur
Streefwaarde
Fluctuatie

Aantal

Relatieve Vochtigheid
Streefwaarde
Fluctuatie

59
182
4

Tabel 1: het belang van controle over het klimaat voor de collectie (groen: ongevoelig; oranje:
beperkt gevoelig; rood: zeer gevoelig)
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Collectie
Tractoren
Gebruiksvoorwerpen:
- gereedschap
Documenten

Temperatuur
Streefwaarde
Fluctuatie
o
10-25 C
nvt
10-25o C
o

15-20 C

Relatieve Vochtigheid
Streefwaarde
Fluctuatie
50%
±20%

nvt

50%

±20%

nvt

50%

±10%

Tabel 2: de klimaatspecificaties voor de collectie

De verlichting
Het doel van de verlichting in het museum (in de schuren) is om te zorgen dat:
1. Bezoekers de voorwerpen goed kunnen zien, in een prettig verlichte ruimte
2. Degene die de tractoren onderhouden en restaureren goed kunnen zien wat ze doen (o.a.
vanuit veiligheid)
3. De schade die licht kan veroorzaken aan de voorwerpen zoveel mogelijk wordt beperkt.

Gevoeligheidsklasse
Niet alle materialen zijn in dezelfde mate gevoelig voor licht. De Stichting kent één hoofdcategorie
voorwerpen: Tractoren (zie onder 1.1 hiervoor). In ICN-informatie Nr 13: “Het beperken van
lichtschade aan museale objecten: lichtlijnen” zijn tabellen opgenomen die een indicatie geven van
de lichtgevoeligheid van voorwerpen afhankelijk van type materiaal. Op basis van deze tabellen
kunnen we stellen dat in zijn algemeenheid de voorwerpen van de Stichting niet lichtgevoelig van
aard zijn (ISO waar >8). Dit impliceert dat er geen specifieke maatregelen noodzakelijk zijn om
lichtschade te voorkomen / te beperken.

Belichtingsbeleid (aard + duur)
De verlichting is in de schuren wordt gedaan met energiezuinige TL verlichting. TL verlichting geeft
een lage UV belasting. In aanvulling op de TL verlichting wordt voor onderhoud en/or restauratie
werkzaamheden extra bijgelicht met losse lampen. Hierdoor komt de verlichting op de juiste plaats
zonder lichtbelasting voor de andere voorwerpen.
Vanuit milieu overwegingen en om de lichtbelasting op de voorwerpen beperkt te houden (beperken
belichtingsduur) is de verlichting in de schuur standaard uit indien er geen mensen in de betreffende
schuur aanwezig zijn (bezoekers c.q. voor onderhoud). Ook hebben de schuren slechts een beperkt
raamoppervlak, zodat zonlicht weinig tot geen invloed heeft op de voorwerpen.

4. Registratie en onderzoek naar herkomst
Doelstelling
De doelstelling met betrekking tot registratie en onderzoek naar herkomst richt zich op het verkrijgen
van een beter inzicht in de techniek van een nieuw verworven tractor, en hoe deze is gebruikt. Het
onderzoek bestaat voor de techniek uit het bestuderen van handboeken van de producent,
achterhalen van informatie via het internet en het vastleggen daarvan in een registratiesysteem. De
doelstelling is om medio 2014 alle tracktoren uit de collectie vastgelegd te hebben.
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Activiteiten rondom registratie
Alle tractoren worden geregistreerd in een systeem wat door de ontwerper van het registratie
systeem van de vereniging “Mobiel Erfgoed Nederland” speciaal voor ons is aangepast. Eerder
hebben wij geprobeerd onze collectie in het Adlib systeem voor musea te registreren, maar dat
systeem werkte niet goed voor de registratie van onze tractoren.
Twee van onze jeugdige vrijwilligsters zijn ingewerkt door de ontwerper van het systeem, en voeren
alle relevante gegevens in. Zij doen daarvoor eerst veel onderzoek naar de herkomst van elke tractor.
Ook alle technische details worden ingevoerd. Deze gegevens zoeken ze op in boeken uit onze huis
bibliotheek en als het daar niet instaat surfen ze op internet. Zij verrichten geweldig werk en het
resultaat komt ook allemaal op de website. Het is een tijdsintensieve klus voor deze jonge meisjes,
maar zij vinden het enorm leuk om te doen. Deze meisjes gaan ook onze website beheren.
Nogmaals zonder de hulp van onze vrijwilligers zouden wij dit niet allemaal kunnen doen. Daarom
heeft het bestuur plannen gemaakt voor de opvolging niet alleen op het bestuurlijk vlak, maar ook
voor de vrijwilligers. Dit is allemaal vastgelegd in ons vrijwilligersbeleid.

5. Tentoonstellen en Educatie
Doelstelling
De doelstelling met betrekking tot tentoonstellen richt zich enerzijds op de permanente
tentoonstelling in het museum en daarnaast op het deelnemen aan landelijke evenementen. Voor
het museum gelden openingstijden en zijn er faciliteiten voor educatie zoals boeken. Voor het
deelnemen aan landelijke evenementen is de doelstelling is om jaarlijkse met circa twee tracktoren
uit de collectie deel te nemen aan minimaal 4 evenementen.
Activiteiten rondom tentoonstellen
In het zomerseizoen worden de tractoren van hun plek gehaald en nemen we deel aan
evenementen in zowel binnen als buitenland. Ook oogstfeesten en braderieën staan op het
programma. Deze evenementen worden georganiseerd onder de koepel van de landelijke
organisaties Oude Tractoren en Motoren Vereniging (OTMV) en de Historische Motoren en
Tractorenclub. Van deze beide organisaties zijn we lid alsmede van de Mc. Cormick Club Nederland.
Op onze website gaan wij voor 2014 een activiteiten kalender plaatsen. Wij willen ook een open dag
organiseren. Daar kunnen we dan demonstraties geven op ons buitenterrein, dan kan iedereen zien
hoe er vroeger gewerkt werd.
We werken samen met andere land- en tuinbouwmusea. Bijvoorbeeld het Westlands Tuinbouw
Museum en het I-H Tractoren Museum van Jan Drenth in Valthermond. Ook de gemeente
Lansingerland vraagt ons met onze tractoren ter opluistering van evenementen. Daar geven wij graag
gehoor aan want dat is een prima PR voor ons museum.
Activiteiten rondom educatie
Speciaal voor mensen, die geïnteresseerd zijn in de historie van het leven in die tijd, streven wij
ernaar dat deze gegevens in boeken, die over Berkel en Rodenrijs en de dorpen uit de regio gaan,
worden verwerkt.
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Ook scholieren van de middelbare scholen uit de regio worden voorzien van informatie over deze tijd
voor een scriptie of werkstuk.
Het educatieve vlak krijgt veel aandacht, zo is er ook informatie aanwezig over de Marshall Hulp in de
naoorlogse jaren in Nederland en Europa. Deze Marshall Hulp was een belangrijke schakel in de
mechanisering van de landbouw in heel Europa. Veel mensen weten bijna niets meer over deze voor
de economie belangrijke hulp van de eerste naoorlogse jaren van de vorige eeuw.
Schoolkinderen krijgen voor de rondleiding een vragenlijst uitgereikt, zij kunnen deze vragen tijdens
en na de rondleiding invullen, om zo de stof beter tot zich te kunnen nemen. Voor volwassen
bezoekers is er na afloop een Quiz, wat ook meehelpt om alle informatie goed in zich op te nemen.
Daarom is onze verzameling niet alleen bestemd voor mensen uit de landbouw, maar juist ook voor
mensen die hier in onze Vinex gemeente komen wonen.
Ons beleid is er opgericht, dat er in onze voormalige agrarische gemeente, welke nu een
metamorfose heeft ondergaan naar een verstedelijkt gebied , toch nog iets van de vroegere
leefomgeving in herinnering blijft. Dit wordt zowel door het College van Lansingerland als de
bewoners zeer gewaardeerd.
Evaluatie
Met alle belanghebbenden, zowel bezoekers, omwonenden, collega musea en de afdeling pr van de
gemeente Lansingerland wordt regelmatig geëvalueerd over het activiteiten van het museum.
Veel bezoekers zeggen dat als alles verloren gaat, over 10 jaar niemand meer weet hoe het eens was.

FINANCIËLE MIDDELEN
Inkomsten ter financiering van de jaarlijkse exploitatie
De inkomsten voor onze instelling zijn op de volgende manier geregeld:










De initiator, de heer J. Molenaar, schenkt jaarlijks een bedrag om de lopende kosten voor
beheer en onderhoud c.q. aankoop van zowel objecten als onderdelen te kunnen betalen.
Personele kosten zijn er niet, omdat wij uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers werken.
De Rabobank organiseert 1 keer per jaar een sponsorfietstocht voor alle clubs, verenigingen
en stichtingen uit de regio en stort een bedrag, dat afhangt van het aantal fietsers namens
onze stichting.
Daarnaast komen ook elk jaar mensen ons helpen in het kader van NL.DOET voor de echt
grote klussen, een geweldig initiatief van het Oranje Appeltjes Fonds. Dit betreft sponsoring
in natura.
De mogelijkheid bestaat om de ontvangstruimte te huren om er een verjaardag te vieren.
Dat hebben wij nu een paar keer gedaan, echter zonder catering, daar moet men zelf in
voorzien.
Bezoekers van het museum betalen een toegangsprijs van € 5 per persoon, dit is inclusief
koffie met kruidkoek. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang, dat geldt ook voor de
schoolklassen en de middelbare scholieren en studenten, die voor studie doeleinden ons
bezoeken.
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De stichting gebruikt de gebouwen om niet, zodat er geen huur hoeft te worden betaald.
Lange termijn financiering van het museum
De lange termijn financiering is geregeld in het testament van de initiator de heer J. Molenaar. De
belangrijkste bepalingen in dit testament voor het voortbestaan van de Stichting zijn:















Bij testament is vastgesteld, dat bij overlijden van de heer J. Molenaar de gehele collectie
van alle aanwezige objecten, door de Stichting worden verkregen, alsmede de gebouwen en
een belendend perceel weiland. Daarnaast verkrijgt de Stichting een adequaat bedrag
waarmee het museum jarenlang zijn verplichtingen kan voldoen.
Het bestuur dient dit vermogen zorgvuldig te beheren. Zodanig dat deze ook op lange
termijn, haar doelstellingen kan blijven realiseren. Ook dient er dan een beheerder te
worden aangesteld. In eerste lijn, is dat de naast de Stichting wonende vrijwilliger de heer J.J.
van der Spek.
De beheerder dient de tuin en het erf te onderhouden en in het weekend de bezoekers rond
te leiden. De woonkamer met zijn antieke meubels en antieke Schouw met 17e eeuws
tegeltableau dient zo goed mogelijk in stand te worden gehouden. Hij krijgt geen loon, maar
mag gratis in het huis wonen, ook de woonlasten en energie rekening zullen door de stichting
worden betaald. Er zal geen salaris aan de beheerder worden vergoed, hij heeft geen
woonlasten en de werkzaamheden zijn geen volledige dagtaak, maar slechts enkele dagdelen
per week.
De scheidingssloot tussen het perceel 342 en 340 mag nooit worden gedempt, deze moet
namelijk de veen nat houden, anders storten de historische gebouwen in!
Mocht het voor de exploitatie van de Stichting noodzakelijk zijn, dan kan het weiland wat ook
in eigendom komt van de Stichting, worden verkocht. Echter alleen als het perceel tegen een
redelijke tot hoge prijs kan worden verkocht. Anders kunnen er koeien en/of schapen
worden geweid, die het gras opeten, dat gebeurt nu ook, het land wordt gebruikt voor de
dieren van de biologische boerderij van Noordeindseweg 107. Hier wordt per bank
zogenaamd weidegeld voor betaald.
Voor de afhandeling van deze eventuele verkoop dient de heer L.P.W. van Santen, van
Makelaarskantoor Santen en Gasille uit De Lier te worden ingeschakeld, zij zijn de
huismakelaars van de Stichting en weten precies hoe het met agrarische percelen werkt met
uitpaden en watergangen en draineringen e.d.
Verder mag het perceel niet aan het naastliggende kassensloopbedrijf worden verkocht,
want dan word het een oud ijzer en schrootopslag en dat haalt de uitstraling van de
authentieke gebouwen totaal naar beneden.
Het uitpad aan de achterzijde is voor de helft eigendom van de Stichting en de andere helft is
van de heer Koen Meewisse welke een rozenkwekerij exploiteert.

Verzekeringen
De verzekeringsportefeuille is ondergebracht bij Univé Zuid- Holland.
Tevens is er een separate WA-verzekering voor de tractoren als zij deelnemen aan evenementen.
Met deze verzekering wordt het WA risico tijdens deelname aan evenementen afgedekt. Als een
evenement onder auspiciën van de OTMV wordt georganiseerd zijn de deelnemers via de WA
verzekering van deze organisatie gedekt.
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Kosten inzake onderhoud Museum
Onderhoud van het museum betreft enerzijds het onderhoud van de museum stukken: de meeste
tractoren moeten ook nog kunnen rijden, bijvoorbeeld om aan evenementen te kunnen deelnemen,
en anderzijds het onderhoud van de gebouw en percelen.
De collectie tractoren is nagenoeg compleet. Daarbij komt dat er ook niet genoeg ruimte meer
beschikbaar is in de voormalige werktuigen en tractorenloodsen en in de oogstvoorraadschuren om
nog veel uit te breiden. Dat houdt tevens in dat er ook te zijner tijd geen grote uitgaven voor
onderhoud en onderdelen zullen zijn. Hierdoor wordt de Collectie een permanente tentoonstelling.
Het vermogen blijft hopelijk lang in stand, doordat er geen grote uitgaven meer nodig zijn en er geen
personele kosten zijn. De instandhouding van het vermogen is de eerste zorg voor het bestuur.
Daarnaast dienen de gebouwen periodiek onderhouden te worden, wat inhoud dat bij lekkage het
dak gerepareerd moet worden. Ook moet periodiek geverfd worden, zeker aan de buitenkant.
De beheerder dient daar op toe te zien en het bestuur daarvan te verwittigen.
Het bestuur verwacht dat de instelling nog tot in lengte van jaren mag rekenen op enthousiaste,
onbezoldigde vrijwilligers, die deze unieke verzameling van o.a. de vermaarde Mc. Cormick tractoren
vanaf bouwjaar 1922 zal beheren.
Ook de eerste tractor die het akkerbouwbedrijf van de familie Molenaar in 1939 aangeschafte was
een Mc. Cormick tractor met ploeg, welke ook de eerste tractor was in het dorp Berkel en Rodenrijs.
Op het boerenbedrijf van onze familie zijn behalve voornoemde Allis Chalmer met schoffelraam,
alleen maar Mc. Cormick tractoren gebruikt, de nota’s van verschillende van deze tractoren zijn ook
te zien bij de tractoren, je ziet als het ware de ontwikkeling van de landbouwmechanisatie steeds een
stukje verder gaan, steeds weer sterkere tractoren met meer motorvermogen en steeds meer
mogelijkheden om het land te bewerken en te oogsten.
Voor het verdere behoud en beheer proces worden alle tractoren periodiek gecontroleerd, daartoe
worden ze gestart om te kijken of de motor niet vastzit, ook vindt controle plaats op eventuele olie
lekkages, onder alle tractoren zijn lekbakken geplaatst om lekkende olie op te vangen. Ook de
banden worden gecontroleerd op de juiste spanning en indien nodig worden deze opgepompt,
daarnaast worden de banden periodiek behandelt met een speciaal voor dat doel geschikt
conserveringsmiddel.
Het verdere onderhoud bestaat uit het stofvrij houden van alle tractoren. Deze worden periodiek
allemaal zorgvuldig afgestoft. Dit gebeurt onder supervisie van mevrouw Ina Molenaar die zelf ook
meehelpt en de vrijwilligers aanstuurt. Het moet worden gezegd dat wij zonder de hulp van ons
fantastisch vrijwilligersteam dit werk niet zouden kunnen doen. Ook de hulp van de vijwilligers die
tijdens de NL.Doet dagen in maart, ons elk jaar weer op fantastische wijze komen helpen, is
geweldig.
Op het buitenterrein ligt aan de noordelijke zijgevel een grafsteen van opa Johannes Molenaar en
oma Anna van Leeuwen. Deze steen moet altijd bewaart blijven. Ook de grafstenen van de
familiegraven op de hervormde begraafplaats naast de Dorpskerk in Berkel en Rodenrijs, dienen,
wanneer zij te zijner tijd geruimd moeten worden, ook bij deze steen te worden gelegd.
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Het betreft de grafsteen van Abraham Molenaar en Maria Jannetje Bos en de grafsteen van Lidewij
Elizabeth Molenaar - van Wijk eerste echtgenote van J. Molenaar. Echter gaat dit pas in als alle
grafrechten verlopen zijn.

VEILIGHEIDSZORGPLAN, RISICOPLAN EN CALAMITEITENPLAN
Voor het veiligheidszorgplan en het risicoplan is nagegaan wat de risico’s zijn. Uit de analyse die het
bestuur van de Stichting heeft uitgevoerd is gebleken dat het grootste veiligheidsrisico het
brandrisico betreft.
Om het brandrisico te beheersen is een veiligheidszorgplan opgesteld. Dit is gebeurt in overleg met
de brandweer en besteed zowel aandacht aan preventieve aspecten alsmede aan wat te doen indien
er onverhoopt toch brand uitbreekt.
Preventieve maatregelen
Voor tijdige waarschuwing bij een mogelijke brand zijn in alle gebouwen behorende tot het
museumcomplex rookmelders aangebracht. Deze worden periodiek gecontroleerd of ze nog goed
werken. In totaal zijn er 10 rookmelders aangebracht.
Alle gebouwen behorende tot het museumcomplex zijn voorzien van brandblussers en/of
brandslanghaspels. Hiermee kan een beginnende brand worden geblust. Deze apparatuur, in totaal 9
stuks, worden jaarlijks door een gespecialiseerd bedrijf gecontroleerd en voorzien van een datum
sticker.
Ontruiming- en Instructieplan
In overleg met de brandweercommandant van de Brandweer in Lansingerland, is samen met onze
BHV-er een Ontruiming- en Instructieplan opgesteld. Dit plan is door onze BHV-er met enkele
vrijwilligers van de brandweer als ontruiming geoefend. In elke ruimte hangt dit instructieplan goed
zichtbaar, samen met een plattegrond met vluchtroute en verzamelplaats.
Aan het begin van de rondleiding wordt door de gids aan de groep deze instructies getoond en
uitgelegd. Zodat in geval van brand men op de hoogte is van de procedure. De rondleidingen worden
altijd in groepsverband gegeven, dus lopen er nooit individuele bezoekers in het museum rond te
dwalen. Elke deur wordt door de gids geopend en na het rondleiden van die ruimte weer afgesloten.
Dus het gevaar dat er achterblijvende bezoekers in de ruimte achterblijven is hiermee uitgesloten.

In alle gebouwen behorende tot het museumcomplex hangen op goed zichtbare plaatsen het
telefoonnummer van de Brandweer en ook in de telefoons van de vrijwilligers staat dit nummer.
Eén van onze vrijwilligers, Hans van der Spek, is BHV-er en woont naast het museumcomplex.
Gedurende de openingstijden van het museum is hij aanwezig. Jaarlijks volgt hij een herhalingscursus
en heeft hij ook contact met de brandweer.
Alle gebouwen hebben minimaal 2 uitgangen, zodat bezoekers snel het betreffende pand kunnen
verlaten. In elk gebouw zijn dorpelvrije uitgangen, zodat iedereen het pand snel kan verlaten.
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Tot slot is er een goede brandverzekering afgesloten bij Univé. Ook is er een WA-verzekering voor
zowel het gebruik van de gebouwen, als ook een WA-verzekering voor de bezoekers kruiselings op
elkaar afgesloten. De gemeente Lansingerland heeft voor alle vrijwilligers een verzekering afgesloten.
Beveiliging algemeen
Om vandalisme tegen te gaan zijn overal camera’s gemonteerd. Ook wordt gebruik gemaakt van
auditieve signaal apparatuur. Alle deuren zijn buiten de openingsuren altijd op slot. Zowel de BHV-er
als de technische vrijwilliger en de heer en mevrouw Molenaar hebben een sleutel. Op het erf zijn
grote schijnwerpers met bewegingssensoren aangebracht. Op alle toegangsdeuren zijn anti-inbraak
strips gemonteerd en dievenklauwen aangebracht.
’s- Avonds gaat het grote ijzeren toegangshek op slot. Hiervoor geldt dezelfde sleutel procedure als
voor het museumcomplex. Aan één kant ligt er om het complex een brede sloot en verder rondom
een groot hek met schrikdraad. Hierdoor is er nog nooit vandalisme voorgekomen.
Specifieke aspecten brandrisico en de Collectie
Ons complex bestaat uit vijf verschillende los van elkaar staande gebouwen. Mocht er onverhoopt
brand uitbreken in één van deze gebouwen, dan is er slechts een beperkte kans dat de brand
overslaat naar de andere gebouwen, waardoor de gehele collectie verloren zou kunnen gaan. Tevens
geldt dat doordat de tractoren grotendeels van staal zijn gemaakt, brand niet automatisch hoeft te
leiden tot onherstelbare schade.
Wanneer het echter zo mocht zijn dat bijvoorbeeld in één gebouw de tractoren zo beschadigd zijn
(door brand) dat ze niet meer gerestaureerd kunnen worden, dan zullen we proberen om van de
restanten alle nog bruikbare onderdelen af te halen om van deze onderdelen bijvoorbeeld door
aankoop van een sloop tractor, toch nog een tractor te kunnen opbouwen. Er mag natuurlijk niet
vergeten worden dat de bestaande voorraad historische tractoren steeds kleiner wordt, zodat het
steeds moeilijker wordt om van de resten nog enkele tractoren te kunnen samen stellen. De intentie
is om toch zoveel mogelijk te proberen door brand beschadigde exemplaren te redden. Mocht het zo
zijn dat er enkele tractoren zo zwaar beschadigd zijn dat herstel niet meer mogelijk is, dan zullen
deze moeten worden afgestoten.
Ontruimingsplan voor bezoekers bij brand in het Museum.
Voor het geval er ooit brand uitbreekt, tijdens de rondleiding heeft het bestuur het volgende
ontruimingsplan georganiseerd.
1. Voordat de rondleiding begint worden de bezoekers gewezen op het instructieplan van de
brandweer en d.m.v. de plattegrond aangegeven waar de uitgangen en de verzamelplaats is.
2. De tijdens de rondleiding altijd aanwezige BHV-er checkt in geval van brand of er niemand is
achtergebleven.
3. De gidsen begeleiden de groep en brengen de bezoekers rustig naar de verzamelplaats, natuurlijk
wordt ook de brandweer op 112 gebeld.
De brandweercommandant heeft ons hierover de volgende adviezen gegeven:


Omdat wij een klein museum zijn met relatief weinig bezoekers welke altijd onder begeleiding
zich in het complex bevinden komt het niet voor dat bezoekers overal door het museum dwalen.
Onze gidsen begeleiden de groepen die nooit groter zijn dan 10 personen altijd maar in één
ruimte tegelijk. Dit vanwege het overzicht en de uitvoerige uitleg tijdens de rondleiding. Elke
ruimte wordt nadat de laatste bezoeker deze heeft verlaten door de gids afgesloten, voordat de
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volgende ruimte wordt bezocht en deze door de gids ontsloten wordt. Bezoekers zijn dus altijd
bij elkaar en dat vergemakkelijkt de ontruiming.
De BHV-er heeft uitgebreide instructies ontvangen van de brandweer, die in deze
omstandigheden goed kunnen worden uitgevoerd en opgevolgd.
Derhalve is het volgens de brandweercommandant niet noodzakelijk dat de brandweer periodiek
ontruimingsoefeningen uitvoert. Volgens hem is het met de BHV-er doorgesproken plan, ruim
voldoende voor onze instelling.

Risico analyse Stichting Molenaar’s Oude Tractoren Collectie
23-11-13

Inventarisatie en beoordeling van bedrijfsactiviteiten en risico’s

Er bestaat een directe relatie tussen risico’s en bedrijfsactiviteiten; zonder
(bedrijfs-)activiteit zijn er geen risico’s. Om die reden dient getracht te worden alle activiteiten
binnen de organisatie in kaart te brengen.
Het is de bedoeling dat u de navolgende tabel “Inventarisatie bedrijfsactiviteiten en gerelateerde
risico’s” invult en aanvult voor uw organisatie. In deze tabel staan al enkele mogelijke activiteiten
vermeld, maar wellicht zijn dit activiteiten die niet plaatsvinden binnen uw organisatie (hier vult u in
“n.v.t.”) of vinden er binnen uw organisatie activiteiten plaats die niet op deze lijst voorkomen (deze
voegt u toe). Heel belangrijk is het om hierover te overleggen met uw collega’s

Bij alle activiteiten dient u, samen met uw collega’s, na te denken over de risico’s die met
desbetreffende activiteit gepaard gaan. Deze vermeldt u in de tweede kolom. Bij de inventarisatie van
de aan uw ‘bedrijfsactiviteiten’ gerelateerde risico’s kunt u gebruik maken van de achtergevoegde
opsomming van risico’s (“Lijst Risico’s”, pagina 5-6), maar deze opsomming is niet limitatief en het is
heel goed mogelijk dat er risico’s zijn voor uw organisatie die niet op deze lijst voorkomen.

Omschrijving activiteit

Aan activiteit gerelateerde risico's (of “n.v.t”)

Reguliere opening voor
publiek

Kans op risico is zeer klein, dus vrijwel uit te sluiten.

Dienstwerkzaamheden
buiten publieksuren

N.V.T.
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Ontvangst schoolklassen

Hiervoor wordt extra begeleiding en toezicht ingeschakeld
waardoor kans op risico vrijwel uit te sluiten is.

Avondopenstellingen

N.V.T.

Depotbezoek
(bezoekers)

N.V.T.

Verkoop (winkel,
kaartverkoop)

N.V.T.

Op- en afbouw
tentoonstellingen

N.V.T.

Bruiklenen (in/uit)

N.V.T.

Bouwwerkzaamheden

N.V.T.

Catering

N.V.T.

Verhuur ruimten

N.V.T.

Restauratie collectie

Deze ruimte is niet voor publiek opengesteld. Kans op risico is
daarmee vrijwel uitgesloten.

Schoonmaakactiviteiten

N.V.T.
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Nadat u heeft vastgesteld met welke risico’s rekening gehouden dient te worden, is het zaak deze
nader te bestuderen. Bij het beoordelen van de ernst/omvang van een risico dienen zowel de
waarschijnlijkheid dat de risicosituatie optreedt (Kans; een inschatting van de waarschijnlijkheid van
optreden binnen een tijdsperiode) als de schadelijke gevolgen ervan (Effect; ondermeer
herstelkosten/ materiële schade, imagoschade en het verlies van collectieobjecten) in aanmerking
genomen te worden. Binnen dit project gebruiken we de ‘Kans * Effect’-methode om inzicht te
verkrijgen in hoe risico’s zich qua ernst/omvang tot elkaar verhouden. Kans (K) en Effect (E) worden
hiertoe beide gewaardeerd op een continue schaal van 1 tot 5, bijvoorbeeld:

K

Omschrijving

E

Omschrijving

5

Zeer grote kans

5

Ramp

4

Waarschijnlijk

4

Zeer omvangrijk

3

Middelmatige kans

3

Omvangrijk

2

Mogelijk

2

Enige omvang

1

Vrijwel uit te sluiten

1

Kleinschalig

De waardering van Kans en Effect van, bijvoorbeeld brand, dient u af te wegen aan factoren zoals:
toestand elektrisch systeem, leeftijd stookinstallatie, (naleving) voorschriften rondom
brandgevaarlijke werkzaamheden en rookverboden, brandgevaarlijke activiteiten in de omgeving,
opslag van brandbare goederen, status branddetectiemiddelen, periodieke inspecties brandgevaar,
bekendheid van medewerkers met instructies bij brand, aanwezigheid handblusmiddelen,
automatische blusinstallatie, aanwezigheid BHV’ers, opkomsttijd brandweer, bekendheid van de
brandweer met de locatie, leeftijd van het gebouw, gebruikte bouwmaterialen,
brandcompartimentering, …...
Ook de incidenthistorie (ervaringen met incidenten in het verleden binnen uw eigen organisatie, in
uw omgeving en bij vergelijkbare organisaties) is belangrijk voor de inschatting van Kans en Effect.
Nadat Kans en Effect van de risicosituatie, op basis van de positieve/negatieve invloeden van
dergelijke factoren, zijn afgezet op een schaal van 1 tot 5 worden deze waarden met elkaar
vermenigvuldigd. Dit product (K*E=R) geeft een indicatie van de ernst/omvang van het Risico (R). Op
basis hiervan is het mogelijk de risico’s voor uw organisatie in globale categorieën te verdelen:
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KANS

5 10 15 20 25

Scores 1 tot en met 9:

Ontwikkelingen in de gaten houden

4

8 12 16 20

Scores 10 tot en met 16:

Plannen maken en budgetteren

3

6

9 12 15

Scores 20 tot en met 25:

Onmiddellijke actie nemen

2

4

6

8 10

1

2

3

4

5

EFFECT

Het is de bedoeling dat u vijf risico’s evalueert met behulp van de ‘Kans*Effect’-methode. Maak bij uw
keuze van risico’s gebruik van de risico’s die u heeft vermeld in de tabel “Inventarisatie ‘bedrijfs’activiteiten en gerelateerde risico’s”.
Let op: ook de kans op het optreden van risicosituaties en de schadelijke gevolgen ervan dienen
samen met collega’s ingeschat en gewaardeerd te worden.
Auteur: Ton Cremers, Museum Security Consultancy

Kans en Effect:
Risico: Brand.
Kans: Klein, omdat overal rookmelders hangen en ook brandblusapparatuur die jaarlijks gekeurd
wordt. Zie bijlage bij vraag 2.1D. Ook de elektrische- en stookinstallaties worden jaarlijks gekeurd en
zijn van goede kwaliteit.
Effect: Als er brand uitbreekt of een andere calamiteit zich voordoet komt dat door externe oorzaken
die je niet in de hand hebt.
Som: 1 x 5= 5
Analyse is doorgenomen met externe partijen van Cultuur Bureau Mobiele Collectie Nederland en
de commandant van de Brandweer Lansingerland Peter Schuurmans.
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ONTRUIMINGSINSTRUCTIE
WAT TE DOEN BIJ BRAND:
- BLIJF KALM
- ALARMEER AANWEZIGE BEZOEKERS /
PERSONEEL
- ALARMEER DE BRANDWEER *

112

- GA VIA DE KORTSTE WEG NAAR BUITEN
- ZORG DAT NIEMAND ACHTERBLIJFT
- SLUIT DEUREN ACHTER U
- NEEM GEEN GROTE RISICO´S, TRACHT TE
BLUSSEN
- GA BUITEN NAAR DE VERZAMELPLAATS
- WACHT OP KOMST VAN DE BRANDWEER

-

MELD BIJZONDERHEDEN AAN BRANDWEER
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Ontruimingsplan voor bezoekers bij
brand in het Museum
Voor het geval er brand uitbreekt tijdens de
rondleiding heeft het bestuur het volgende
ontruimingsplan opgesteld:
 Voordat de rondleiding begint worden de bezoekers

gewezen op het instructieplan van de brandweer en
d.m.v. de plattegrond aangewezen waar de uitgangen
en de verzamelplaats zich bevinden.
 De tijdens de rondleiding altijd aanwezige BHV’er

checkt in geval van brand of er niemand is
achtergebleven.

 De gidsen begeleiden de groep en brengen de

bezoekers rustig naar de verzamelplaats, natuurlijk
wordt ook de brandweer gebeld.
 De brandweercommandant heeft de volgende

adviezen gegeven:
Omdat wij een klein museum zijn met relatief weinig bezoekers welke altijd
onder begeleiding zich in het complex bevinden, komt het niet voor dat
bezoekers individueel in het museum ronddwalen.
Onze gidsen begeleiden nooit groepen die groter zijn dan 10 personen. Dit
gebeurd altijd in één ruimte i.v.m. het overzicht en de uitvoerige uitleg tijdens
de rondleiding.
Elke ruimte wordt, nadat de laatste bezoeker de ruimte heeft verlaten, door de
gids afgesloten voordat de volgende ruimte geopend wordt. Bezoekers zijn
dus altijd bij elkaar en dat vergemakkelijkt de ontruiming. De BHV’er heeft
uitgebreide instructies ontvangen van de brandweer die in deze
omstandigheden goed kunnen worden uitgevoerd.
Opgesteld en goedgekeurd door de brandweercommandant Lansingerland Peter
Schuurmans 10 oktober 2013
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Plattegrond Hoeve Molenaar

Legenda:
Brandblusapparatuur
0
Rookmelders
=
Grote overhead deuren
Normale/kleine deuren
Weiland = verzamelplaats
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