Onze Missie
De Stichting Molenaar’s Oude Tractoren Collectie, draagt actief bij aan het verzamelen, conserveren
en toegankelijk maken van een belangrijk deel van ons agrarisch cultureel erfgoed op zowel
regionaal als nationaal niveau.

Ze richt zich daarbij vooral op de fase van mechanisering van de landbouw in Nederland vanaf circa
1930. Die mechanisering weerspiegelt een wezenlijke omslag, op zowel economisch en sociaal als op
technisch gebied. De herinnering aan dit fundament van onze huidige welvaart dient voor iedereen
te worden bewaard. De kern van de collectie bestaat op dit moment uit meer dan zeventig zorgvuldig
gerestaureerde, werkende en gedocumenteerde tractoren. De gehele verzameling is ondergebracht
in 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 schept dit een compleet
beeld van een unieke historische periode, alsof u er zelf bij bent geweest.
De stichting wil met diverse activiteiten – tentoonstellingen, rondleidingen, demonstraties – de
herinnering aan deze periode levend houden. Ze richt zich daarbij vooral op jongeren via educatieve
programma’s, op ouderen door demonstraties en op bewoners in de regio met voorlichting, open
dagen e.d.
Daarnaast werken wij ook samen met collega-musea zoals het Westlands Tuinbouw Museum en het
IH museum van Jan Drent in Valthermond. Deze musea behandelen thema’s als de graanoogst,
Marshall hulp en de ontwikkeling van de tuinbouw. Met onze tractoren en oogstmachines nemen wij
ook deel aan het oogstfeest in Zevenhuizen in Zuid-Holland. Verder werken wij samen met Oudheid
Kamers en historische verenigingen (over thema’s zoals turfwinning, droogmaking en de
ontwikkeling van de landbouw en later ook de tuinbouw in onze regio) uit de omgeving.
Scholieren gebruiken deze informatie voor werkstukken en spreekbeurten.
De landelijke Oude Tractoren en Motoren Vereniging gebruikt onze informatie over de technische
ontwikkeling uit de vorige eeuw voor hun clubblad. Dit trekt bezoekers uit zowel binnen als
buitenland.

