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Voorwoord 

Beste lezers, 

Ons eerste Strategische Beleidsvisie 2011-2016 eindigt in december 2016. Allereerst wil ik de 
medewerkers van de STAM en alle vrijwilligers bedanken voor de inzet die getoond is om de meeste 
doelen, die gesteld zijn in deze visie, te verwezenlijken. Zonder jullie bijzondere inzet zou dit niet 
mogelijk zijn geweest. 
 
Zoals het gezegde luidt “regeren is vooruitzien”, ligt nu voor u de Strategische beleidsvisie  
2017-2021. 
Deze visie, samengesteld uit wensen en initiatieven vanuit de besturen van de museale stichtingen 
en verenigingen en samengevat door onze directeur Joop de Jong, omvat weer vele uitdagingen voor 
de toekomst. 
Allen dank voor jullie bijdrage. Het zal ook nu weer een uitdaging zijn om zoveel mogelijk van deze 
wensen en initiatieven in deze periode te realiseren. 
 
Een bijzondere uitdaging voor het bestuur van de STAM en de besturen van de stichtingen en 
verenigingen is een eventuele overname per 1 januari 2019 van de museale gebouwen welke nu 
deels eigendom zijn van de Gemeente Ameland. 
Allen veel wijsheid en visie toegewenst om tot een evenwichtig besluit te komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Joop Lodewijks  
Voorzitter Stichting Amelander Musea 

 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Joop Lodewijks, voorzitter (onafhankelijk lid) 
Joop Marquenie, onafhankelijk lid  
Jan de Vries, stichting Paardenreddingboot 
Sjouke Winia, stichting Ouwe Pôlle 
Marjan Veenendaal, stichting Natuurmuseum 
Wim den Hartogh, Vereniging Amelander Korenmolens 
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Strategische beleidsvisie stichting Amelander Musea 2017-2021 

 

Inleiding 

De periode van de huidige strategische beleidsvisie  van de stichting Amelander Musea eindigt in 
2016. Het bestuur van de stichting (STAM) wil ook voor de komende periode van vijf jaar haar beleid 
in een globaal raamwerk uiteenzetten. Derhalve is een consultatieronde opgezet met de stichting de 
Ouwe Pôlle Ameland (OP), stichting Paardenreddingboot (PR), stichting Natuurmuseum Ameland 
(NA) en Vereniging Amelander Korenmolens (VAK). Tijdens deze gesprekken zijn de wensen en  de 
problemen  van de verschillende partijen aan de orde geweest.  In deze beleidsvisie wordt 
uiteengezet waar de STAM zich de komende vijf jaar op wil gaan richten. De STAM wil zich binnen 
haar mogelijkheden richten op een optimale  facilitaire ondersteuning van de verschillende musea, 
molens en de vuurtoren, met een verantwoorde financiële exploitatie. Daarbij tracht zij zo veel als 
binnen haar mogelijkheden ligt, tegemoet te komen aan de verschillende initiatieven  en wensen die 
vanuit de verschillende museale (moeder) stichtingen en de aangesloten vereniging kenbaar zijn 
gemaakt. 

De stichting Amelander Musea wil in de periode 2017-20121 met de openstelling en exploitatie van 
het Natuurcentrum, het Sorgdragermuseum, het museum Swartwoude , het Maritiem Centrum, de 
vuurtoren, molen de Verwachting, molen de Phenix en het bunkermuseum Ameland, in samenhang 
met verschillende natuur-  en cultuuractiviteiten, de bijzondere betekenis van Ameland onder de 
aandacht brengen bij de inwoners en bezoekers. Daarnaast zal veel inzet en aandacht nodig zijn om 
de huidige exploitatie voort te zetten en te consolideren. Daarbij staat aandacht voor de bezoekers 
aan Ameland centraal.  
 
Met het nieuwe bunkermuseum wordt een nieuwe impuls gegeven aan de eilander historie, in dit 
geval de WO II geschiedenis.  
Samen met de Gemeente Ameland wordt er op dit moment naar mogelijkheden gezocht die moeten 
leiden tot een betere afstemming tussen gemeente en STAM, over het onderhoud aan de gebouwen. 
Volgens het opstalrecht worden per 1 januari 2019 de gebouwen van het Natuurcentrum Ameland 
en het Maritiem Centrum  eigendom van de gemeente Ameland. Zowel de gemeente Ameland als de 
STAM hebben aangegeven dat dit mogelijk niet de meest gewenste oplossing is. 

In deze beleidsvisie zijn de ambities van alle betrokken partijen voor de komende vijf jaar vastgelegd. 

- In deze beleidsvisie worden een groot aantal wensen naar voren gebracht, ook nu zal het 
beleid van de STAM er op gericht zijn deze ambities waar te maken, daarnaast zullen de 
nodige inspanningen gevraagd worden om datgene wat we met elkaar hebben bereikt op 
een juiste manier te exploiteren en te consolideren.  

- De grootste uitdaging van de komende periode zal bestaan uit het onderzoek naar de 
mogelijkheden en gevolgen van het  al dan niet overnemen van de museale gebouwen, 
molens  en de vuurtoren. 

- Nieuw in de exploitatie is vanaf 2017 het onbemand bunkermuseum. De ontwikkelingen 
zullen nauwlettend gevolgd worden. 

- Het ecologisch  advies bureau zal onder de exploitatie van de STAM blijven vallen; wel 
zullen er samenwerkingsverbanden worden afgesloten. 
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Bestuur en Organisatie 

Nadat in 1994 de eerste samenwerking tussen de musea op Ameland een feit was, is in 1999 de 
stichting Amelander Musea, kortweg STAM,  opgericht. De stichting is eigenaar/huurder van de 
gebouwen, eigenaar van de inrichting en collecties, werkgever van de medewerkers , beheerder van 
de  financiën en uitvoerder van de exploitatie. De oorspronkelijke stichtingen die aanvankelijk het 
museaal beheer voerden zijn niet opgeheven maar vormen een belangrijke schakel naar de feitelijke 
uitvoering. Zij bewaken de identiteit van de musea of molens en hebben een belangrijke stem bij de 
opzet van tentoonstellingen. In de meeste gevallen hebben deze “moederstichtingen” een eigen 
achterban met donateurs.  

Het bestuur van de STAM houdt toezicht op de algemene gang van zaken van de stichting en stelt 
begroting, jaarrekening en beleidsplannen van de stichting vast. De leden van het bestuur hebben 
inzicht en ervaring op bestuurlijk, organisatorisch, financieel, of toeristisch gebied voor hun 
toezichthoudende taak en om als klankbord voor de directie te kunnen dienen. De leden kunnen zich 
onvoorwaardelijk en geloofwaardig achter de doelstelling van de stichting scharen en beoefenen 
geen andere functies die als belangenverstrengeling kunnen worden aangemerkt.  
 
In het verleden werd doorgaans in de statuten van de betreffende stichtingen aangegeven welke 
relatie de bestuurders met andere organisaties en instellingen zouden moeten hebben:  Gemeente 
Ameland, VVV, winkeliersvereniging, Vogelwacht etc.  Steeds vaker wordt geconstateerd dat die 
binding middels een afgevaardigde niet langer wenselijk is. In de komende periode zullen alle 
statuten worden aangepast  waar voor een bestuursfunctie  een directe relatie werd gezocht met 
een andere organisatie.   

Vanaf juni 2015 is het bunkermuseum in oprichting,  inhoudelijk ondergebracht bij de stichting de 
Ouwe Pôlle.  Om de belangen van deze WO II problematiek voldoende te behartigen heeft het 
bestuur van de stichting gemeend zich te moeten versterken met een inhoudelijk deskundige, deze is 
afkomstig uit de bestaande WO II werkgroep.  

De afgelopen periode is getracht nog een advieslichaam voor de STAM op te zetten. Helaas hebben 
de pogingen  niet tot het gewenste resultaat geleid. derhalve heeft het STAM bestuur besloten hier 
mee te stoppen. 
De stichting Amelander Musea heeft een ideële doelstelling en heeft hiervoor van de fiscus een AMBI 
verklaring ontvangen. De bedrijfsvoering is er op gericht om niet aan deze grondslag te tornen.  

Organisatiestructuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Ouwe Pôlle Stichting 
Natuurmuseum 

Stichting 
Paardenreddingboot 

Vereniging Amel. 
Korenmolens 
Korenmolens 
Korenmolens 



5 
 

  

- De huidige organisatiestructuur zal gehandhaafd blijven;  wel zal in samenwerking met de  
notaris onderzocht worden in hoeverre  binding met andere organisaties of instellingen 
middels een afgevaardigde uit het bestuur, nog wenselijk  is. 

- Er zullen verder geen initiatieven meer worden genomen om een Raad van Advies op te 
richten.    

- De belangen van het nieuwe Bunkermuseum Ameland worden middels een nieuw 
bestuurslid behartigd binnen het bestuur van de stichting de Ouwe Pôlle. 
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Bezoekers en deelnemers 

Het aantal bezoekers aan de Amelander Musea is de afgelopen vijf jaar redelijk stabiel gebleven. 
Datzelfde geldt ook voor de deelname aan de geboden activiteiten. Wel kunnen we concluderen dat 
het belangrijk is om steeds weer nieuwe ideeën te lanceren en uit te werken om op deze wijze door 
nieuwe en wisselende exposities niet alleen nieuwe bezoekers te trekken, maar ook herbezoek 
aantrekkelijk te maken. Het Blote Voetenpad bij het Natuurcentrum, de herinrichting van de 
Landschapzaal bij het Natuurcentrum en de Brug bij het Maritiem Centrum zijn daar goede 
voorbeelden van. 

Knelpunten doen zich voor bij beide “historische” musea.  De afgelopen jaren is er gericht op 
gekoerst om geen overlap te laten plaats vinden en een onderscheid te maken tussen speel/vertier 
(grazers) en diepgang/inhoudelijk (gravers). Hoewel de scheiding wel is aangebracht heeft dit nog 
niet geleid tot een grote stijging van bezoek. Wel is gebleken dat het verwachtingspatroon doorgaans 
veel lager is dan datgene wat feitelijk wordt geboden.  “Dit hadden we niet verwacht”,  is een veel 
gehoorde reactie na bezoek aan het “Sorgdragermuseum”.  

Bezoekers en Activiteit aantallen 2011 t/m 2015 
 
Activiteiten 
Jaar totaal  
2011 90860  
2012 88710  
2013 80250  
2014 80100  
2015 85000  
 
 
 
Bezoekers 
Jaar totaal  
2011 156500  
2012 154500  
2013 149100  
2014 150600  
2015 151000  
 

 

 

 
- De STAM stelt zich tot doel het bezoekersaantal in de komende vijf jaar te stabiliseren en 

daar waar mogelijk is uit te breiden. Datzelfde geldt voor de deelname aan activiteiten.   
- Bij het bezoek aan het nieuwe bunkermuseum wordt een aantal van ca. 3.000 personen op 

jaarbasis nagestreefd. De exploitatie is dan kostendekkend.  

 

 

 



7 
 

Medewerkers en vrijwilligers 

Bij de musea werken ca. 25 personen verdeeld over 19 fte. Dit aantal is exclusief projecten en de 
uitvoering van tijdelijke programma’s. Het personeelsbestand is de laatste jaren redelijk stabiel 
gebleven. Ook voor de toekomst wordt geen explosieve stijging  verwacht. Ca. 40% van deze functies 
worden uitgevoerd door personen die vanwege een arbeidsbeperking vallen onder de 
Participatiewet (vml. WSW en vml. ID). De afspraken over de inzet zijn doorgaans vastgelegd in een 
detacheringsovereenkomst met de gemeente Ameland. Genoemde constructie blijkt al vele jaren 
een prima samenwerkingsmodel. Betreffende medewerkers geven aan met veel plezier bij de musea 
te werken en de musea kunnen door deze bijdrage een brede openstelling hanteren. Een 
fantastische wisselwerking waar we nog jarenlang gebruik van hopen te maken. 

Naast de medewerkers zijn nog ruim 100 vrijwilligers actief. Hierbij maken we een onderscheid in 
“vaste vrijwilligers”, deze groep van ca. 10 personen, is wekelijks één of meer dagen, op vaste tijden 
(inclusief overeenkomst)   actief voor de STAM. Bij de Paardenreddingboot wordt de demonstratie 
door ca. 35 personen uitgevoerd. Een deel hiervan (vaste bemanning, voerlieden en walpersoneel) 
ontvangt hiervoor een onkostenvergoeding . Al deze vrijwilligers zijn min of meer verplicht om een 
weekend- dienst in het museum te draaien. Bij de molen wordt met een groep van ca. 30 personen 
een breed scala aan werkzaamheden uitgevoerd. Vrijwillige molenaars, vrijwillige mosterdmakers, 
inpakkers, zakkenvullers, en stickeraars zorgen dat de productie van meel en mosterd door kan gaan. 
De baliebezetting c.q. openstelling wordt door een beroepskracht uitgevoerd.  
Tot slot is er een grote groep “weekendvrijwilligers”. Deze personen worden ingezet bij baliediensten 
op zaterdag en zondag. Hier wordt door het Sorgdragermuseum en Swartwoude gebruik van 
gemaakt. De laatste jaren zien we  bij de weekendvrijwilligers een lichte daling ontstaan. Dit heeft 
onder meer te maken met de leeftijd. Werving levert tot op heden onvoldoende vervanging op, dit 
speelt vooral bij de beide cultuurhistorische musea (SW en SG).  

 

 

- Er zullen cursussen voor de medewerkers worden opgezet met betrekking tot omgaan met 
klanten en vakkennis.  

- Voor de vrijwilligers zullen naast de werkzaamheden die al door hun worden uitgevoerd 
extra activiteiten worden ontwikkeld om de binding met onze instellingen te verbeteren. 
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Financiën 

De stichting Amelander Musea is een ideële  stichting met een AMBI verklaring en niet gericht op het 
maken van winst. De exploitatie is erop gericht om de uitgaven en de inkomsten in balans te houden. 
Grote investeringen (> 100.000) zijn alleen mogelijk als dit samengaat met financiële ondersteuning 
van derden.  

Het afgelopen jaar heeft de stichting Amelander Musea een nieuw boekhoudsysteem ingevoerd. De 
cijfers worden nu in de cloud opgeslagen en de updates worden automatisch uitgevoerd door Flynth, 
onze accountant.  

Vanwege de afgeloste hypotheekverplichtingen van het Natuurcentrum en het Maritiem Centrum zal 
vanaf 2017 meer financiële ruimte kunnen worden vrij gemaakt voor het onderhoud aan deze 
gebouwen. Ook kan de inrichting verbeterd worden. De grootse financiële zorg richt zich op het 
toekomstig beheer en behoud van de gebouwen. Het betreft alle gebouwen; dus naast het 
Natuurcentrum en het Maritiem Centrum, ook het Sorgdragermuseum, Swartwoude,  de Molens en 
de Vuurtoren.  
De definitieve besluitvorming hierover wordt medio 2018 verwacht. 

Indien de overname van de gebouwen een feit wordt zal ook de financiële bedrijfsvoering anders 
ingericht moeten worden. Onderhoudsinvesteringen zullen in beeld worden gebracht. Datzelfde 
geldt voor de inrichting van verschillende exposities. De projecten zijn niet in de begroting  verwerkt. 
Deze hebben doorgaans financieel een korte omlooptijd en worden voor een belangrijk deel gedekt 
door subsidies of bijdragen uit legaten of fondsen. 

Tot op heden worden op alle locaties via een “stand alone” kassasysteem bezoekers, souvenirs en 
voedingsproducten afgerekend. Er kan betaald worden met een pinpas en bezoekers  met een MJK 
kaart kunnen geregistreerd worden.  Nagenoeg allen kassa’s zijn verouderd. Bovendien is  een 
centrale uitlezing niet mogelijk. In de komende periode zullen we de musea, molens en vuurtoren 
voorzien worden van een volledig nieuw betaalsysteem waarbij de rapportage centraal kan worden 
uitgelezen. 

  

- De gelabelde geldstroom binnen de STAM blijft bestaan, ook blijft het principe gebezigd 
dat er geen investeringen worden gedaan als er geen (gelabelde) dekking voor is.  

- In de komende periode wordt een centraal rapportage systeem voor alle kassa’s ingevoerd.  
- De stichting Amelander Musea blijft actief met het verwerven van fondsen en subsidies 

voor haar projecten die moeten bijdragen tot een verbetering van de exposities of de 
algemene organisatie, waar ook het collectiebeheer onder wordt verstaan.  

- Indien wordt overgegaan naar de overname van de gemeentelijke gebouwen zal de 
financiële administratie op een andere wijze worden ingericht.   
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Collectie 

De musea bezitten een zeer gevarieerde en zeer waardevolle collectie  objecten. De afgelopen jaren 
is gesteld dat nieuwe objecten die in de verschillende deelcollecties (natuur, cultuurhistorie, kunst, 
maritiem) worden opgenomen een relatie met Ameland moeten hebben.  Alle objecten die niet aan 
de criteria voldoen zullen worden afgestoten.  Dit ontzadelen  zal in overleg met de Friese 
Museumfederatie en de collega instellingen in het Noorden worden uitgevoerd.  Bruiklenen, welke 
niet aan de criteria voldoen,  zullen aan de  bruikleenverstrekkers worden geretourneerd.  
 
Er is de laatste jaren veel aandacht besteed aan de collectieregistratie . Honderden grote en kleine 
objecten zijn gedigitaliseerd opgeslagen met een fraaie foto. De historische collectie is wat betreft de 
meubelkunst en de walvisvaart zeer uniek. Ook archeologisch gezien is de collectie met objecten 
afkomstig van het dorp Sier en het Camminghaslot bij Ballum, zeer waardevol. Op maritiem gebied is 
er een mooie collectie opgebouwd van reddingmateriaal wat met de Paardenreddingboot te maken 
heeft. In het Natuurcentrum zijn bijna complete verzamelingen te zien van op Ameland 
voorkomende vogels, schelpen en vlinders. Vrij onbekend is de kunstcollectie uit de periode 1950-
1990.  
 
Met ondersteuning van de Museumfederatie Fryslân zal de collectie verder gedigitaliseerd worden. 
Medio 2018 zal het project  Kolleksjes Tichtby (http://www.museumfederatiefryslan.nl/) afgerond 
worden en zullen de belangrijkste collectiestukken gefotografeerd, gescand en geregistreerd worden. 
Dit project is onderdeel van het Deltaplan “Fryslân Virtueel”. De kerncollectie wordt op de site 
Dimcon geplaatst . Tevens zal de hele collectie worden gefotografeerd en toegankelijk gesteld 
worden via een website.  

De verschillende deelcollecties van de Amelander Musea zullen via een eigen website toegankelijk 
worden gemaakt.  

 

- Alle objecten van de verschillende collecties zullen in de komende drie jaren, naast de 
Adlib registratie,  ook in beeld worden vastgelegd.  

- Alle in beeld vastgelegde objecten zullen met een beschrijving op een eigen website 
toegankelijk worden gemaakt. 

- Objecten die geen binding met Ameland hebben en die niet in de vaste expositie passen 
zullen worden afgestoten. Dat geldt voor zowel objecten in eigendom als in bruikleen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museumfederatiefryslan.nl/
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Voorlichting en educatie 

Bij de voorlichting en educatieprogramma’s stonden natuur, cultuur en (maritieme) historie de 
laatste jaren centraal. In de komende periode zal daar ook de WO II geschiedenis aan worden 
toegevoegd. 
Hoewel de nadruk altijd heeft gelegen op schoolgroepen van de “vaste wal”, die één van onze musea 
bezoeken, is met het project “Op Avontuur op Ameland”, ook de weg naar de Amelander scholen 
gevonden. Het is de bedoeling dat we het schooljaar 2017/2018 starten met de uitvoering.  Het 
schoolproject is gericht op heemkunde van het eiland, inclusief het dialect!  

Voor het Wad wordt getracht een Waddeneducatieproject voor de komende vier jaar op te zetten. 
Door het Natuurcentrum zijn afspraken gemaakt met Shoreline, de productiemaatschappij van filmer 
Ruben Smit. Samen met de Nederlandse Waddencentra zal een nieuw educatief programma worden 
opgezet waar beelden centraal staan in de didaktiek. Hiervoor is steun bij het Waddenfonds 
aangevraagd. 

Door de veelzijdige vraag naar educatieve programma’s staat de positie van onze educatieve 
medewerkers onder druk. Van sterrenkunde tot mosterd maken, van wad tot strand en van 
dijkaanleg tot bosexcursie wordt een breed scala aan onderwerpen aangeboden. Steeds vaker zien 
we nieuwe ontwikkelingen waardoor educatieve medewerkers bijscholing nodig hebben of dat er 
een specialist moet worden ingehuurd. 
Projectmatig is er uitwisseling bij de verschillende Waddencentra van gidsen en educatieve 
medewerkers. Inmiddels is ook de Waddenvereniging betrokken bij de uitwisseling van 
wadgidsen/educatieve medewerkers.   

De educatieve programma’s voor de beide cultuurhistorische musea zijn verouderd. In de komende  
jaren zal een nieuw pakket voor deze beide musea opgezet worden. Hierbij zullen toepassingen 
middels social media een belangrijke rol spelen (facebook/twitter). 

 

- De educatieve programma’s zullen uitgebreid worden met onderwerpen voor de 
Amelander scholen (specifiek). 

- Samen met de Waddencentra wordt een Wadden(film) educatiepakket opgezet voor 
scholen/kinderen die de eilanden bezoeken. 

- Gidsen en educatief  medewerkers zal de mogelijkheid geboden worden zich jaarlijks bij te 
scholen. 

- Er zal voor Ameland een nieuw educatief programma over de WO II worden opgezet.  
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Verkoop, winkel en producten 

Hoewel de afgelopen jaren een aantal pogingen zijn ondernomen om meer lijn in de productverkoop 
te brengen is dit maar ten dele geslaagd. Bij de verkoop van consumptieartikelen zoals diverse 
soorten mosterd en meel is dit redelijk goed geslaagd, bij de andere artikelen is dit niet gelukt. Bij de 
mosterd- en meelproducten is een herkenbaar beeldmerk waardoor de afkomst van het product 
goed is te herleiden. Het gevolg is dat consumptie artikelen ook een souvenirwaarde krijgen.  
Bij verkoop van boekjes en kaarten  lukt dit echter maar ten dele, ook bij de souvenirs  is dit een 
probleem. De inkopen blijken te klein voor hogere marges en een herkenbare productlijn is om 
diezelfde reden ook nog niet van de grond gekomen. Bij onze collega instellingen op de andere 
Waddeneilanden speelt dezelfde problematiek. Onlangs is door de stichting Waddencentra 
afgesproken dat getracht zal worden een gezamenlijk inkoopbeleid te voeren met als doel: een 
redelijke winstmarge, nastreven van herkenbaarheid, inkoop van duurzame fairtrade producten. 

 
-  Streven naar een herkenbare productlijn. 
-  Alleen fair trade producten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Marketing en Promotie 
 
Voor wat betreft de marketing en promotie is de onderstaande doelstelling altijd het uitgangspunt 
van de stichting Amelander Musea geweest:  
‘’Een ieder die het eiland bezoekt moet op de hoogte zijn van het bestaan van onze musea, molens en 
vuurtoren en de activiteiten die door deze instellingen worden georganiseerd’’ 
Daarmee wordt getracht bij een zo breed mogelijke groep belangstelling te wekken voor onze 
instellingen. Er wordt getracht een zo breed mogelijk programma aan te bieden waardoor er 
meerdere doelgroepen bereikt worden.  Door alle bezoekers van het eiland binnen de doelgroep te 
betrekken, is die daardoor zeer divers. Naast individuele bezoekers, of bezoekers in gezinsverband is 
er ook veel aandacht voor groepsbezoek van zowel scholen als bedrijven. 
Daarnaast wordt er bij de activiteiten toegespeeld op verschillende 
doelgroepen zoals kinderen, volwassenen, groepsverband, mensen die 
minder goed ter been zijn enz. 
Alle informatie wordt tweetalig aangeboden, in het Nederlands en het Duits. 
Op dit moment wordt onderzocht of het ook wenselijk is om de informatie 
ook in het Engels aan te bieden. Het aantal Engelstalige bezoekers is groeiend 
en er komen ook steeds meer mensen uit Scandinavië en Frankrijk. Daardoor 
neemt de vraag naar andere vreemde talen, maar voornamelijk Engels, 
steeds meer toe. 
 
Om zo’n brede doelgroep te aan te spreken is het zeer belangrijk om aandacht te vragen voor de 
exposities binnen de musea en de activiteiten. Daarom is het belangrijk om gebruik te maken van de 
juiste multimedia- kanalen. Door middel van het marketing en promotiebeleid wordt dit vastgelegd. 
 
Op dit moment wordt dit op een volgende wijze ten uitvoer gebracht: 

- Deelname Fries museum magazine 
- Website Amelander Musea, website Natuurcentrum 
- Lokale verspreiding van folders, posters en affiches 
- Gebruik van Twitter, YouTube en Facebook voor informatieverstrekking en promotie 
- Informatieverstrekking op de veerboot 
- Medewerking VVV voor algehele Amelandpromotie en verkoop van tickets 
- Informatieverstrikking via de kabelkrant  

 
Het is zeer belangrijk om met de trends op het gebied van multimedia mee te gaan om 
daardoor een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken en een ieder op de hoogte te 
houden van alle activiteiten die gaande zijn. Doormiddel van het gebruiken van o.a. 
Facebook, Twitter en YouTube gaat de STAM hierin mee. Om de multimedia kanalen up-
to-date te houden worden er bijna dagelijks updates geplaatst met de activiteiten die 
die dag plaats vinden en wordt er verwezen naar de website waar een volledig overzicht 
van de activiteiten te vinden is. Daarnaast worden er ook foto’s en filmpjes geplaatst 
van activiteiten waardoor de doelgroep kan zien wat ze kunnen verwachten tijdens een 
activiteit en het aantrekkelijker wordt om zelf ook aan een activiteit mee te doen. 
 
Het is tot op heden nog niet mogelijk om boekingen digitaal via de website af te handelen.  

 
-       Optimaliseren gebruik multimedia. 
-       Onderzoek opzetten naar digitaal boeken en betalen. 
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Gebouwen 

De uitvoering van de museale activiteiten door STAM  vindt plaats in tien verschillende gebouwen op 
het eiland. De meeste gebouwen zijn  eigendom van de gemeente. Dit geldt niet voor het 
Natuurcentrum in Nes en het Maritiem Centrum in Hollum. Bij de nieuwbouw, renovatie en 
uitbreiding van deze musea in 2009 zijn op naam van de STAM rechten van opstal afgesloten (dit 
i.v.m. realiseren subsidiemogelijkheden voor de investering). Deze lopen 31 december 2018 af. Voor 
deze gebouwen dient voor dit moment een keuze te worden gemaakt hoe de eigendomssituatie 
wordt vormgegeven. 
 
De gemeente is, even los van de tijdelijke eigendomsconstructie van het Natuurcentrum en het  
MaritiemCentrum, eigenaar van de museale gebouwen, de molens en de vuurtoren. Via 
‘huurovereenkomsten’ en gebruikersvergunningen worden de gebouwen door de STAM beheerd. 
Tevens is de STAM inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor het dagelijks  klein onderhoud van 
de gebouwen. De gemeente is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor het groot onderhoud, 
de kapitaallasten en de verzekeringen.  
 
Vanuit de STAM is er behoefte om vanuit de eigen kracht van de organisatie zelf meer regie te 
voeren en autonomie te hebben over de inzet c.q. het gebruik en het totale beheer en onderhoud 
van de musea. Daarnaast is er in de huidige situatie vanuit zowel de gemeente als de STAM behoefte 
aan onderlinge afstemming/samenwerking en efficiency bij de planning, organisatie en uitvoering 
van het onderhoud aan de gebouwen.  
Er zijn in dit geval twee scenario’s denkbaar, t.w. alle gebouwen gaan in eigendom over naar de 
gemeente Ameland of alle gebouwen gaan in eigendom over naar de stichting Amelander Musea. 
Samen met de gemeente Ameland zal op relatief korte termijn (medio 2018) een keuze worden 
gemaakt waarbij het uitgangspunt is om de kwaliteit en de continuïteit van de musea te waarborgen. 
Op basis van onderzoek zullen de financiële consequenties in beeld moeten worden gebracht om op 
deze wijze een meer gedetailleerd en steekhoudend financieel overzicht op te stellen. 
 
In het kader van Duurzaam Ameland wil het bestuur streven naar energie neutraal geëxploiteerde 
gebouwen. Ook eventuele nieuwbouw zal op duurzame wijze geschieden. 
 

- De stichting Amelander Musea staat open voor gesprekken met de gemeente waarbij de 
overdracht van gebouwen wordt onderzocht, daarbij neemt zij een positieve grondhouding 
aan ten opzichte van feitelijke overname (eigendom). 

- Bij overname streeft de STAM naar een energie neutrale exploitatie van de gebouwen. 
- De voorwaarden die verbonden zijn aan de overname zullen geen negatief effect mogen 

hebben op de exploitatie. 
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Natuurcentrum 
Naast de ontwikkelingen rond de eigendomssituatie van het gebouw en de mogelijke nieuwbouw 
van een duurzaamheidscentrum zijn de plannen van de stichting Natuurmuseum voor een belangrijk 
deel gericht op het versterken van de verschillende exposities in het Natuurcentrum. Het gebouw 
met de verschillende vaste exposities is inmiddels acht jaar in gebruik. In 2015 is met steun van 
Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Rijkswaterstaat en de VANG de expositie in de Landschapzaal 
opnieuw ingericht. De expositie heeft nu meer aansluiting bij de terreinen buiten. Bovendien zijn er 
veel spelletjes voor kinderen toegevoegd.  
Het bestuur van de stichting Natuurmuseum heeft uitgesproken ook de andere “vaste” exposities te 
willen vernieuwen.  

Ook het aquarium is aan groot onderhoud toe. Omdat het 
zeeaquarium nog steeds geteisterd wordt door een mysterieuze 
lekkage die zich net zo heimelijk aandient als dat deze weer vertrekt, 
zal het glas opnieuw gekit gaan worden. Omdat daarvoor het 
aquarium leeggepompt wordt zal ook de inrichting in de bak 
aangepast worden.  

 
In de audioruimte heeft een aantal jaren een fantastische animatie gedraaid over de ontwikkeling 
van het eiland. De presentatie is indertijd met steun van Rijkswaterstaat gefinancierd. In 2016 is 
besloten een nieuwe presentatie te ontwikkelen, wederom met steun 
van Rijkswaterstaat. Deze presentatie moet in 2017 gereed zijn.  

De practicum-zaal vraagt een aanpassing om meer spanning op te 
bouwen voor de bezoekers. In 2016 zijn een aantal plannen 
ontwikkeld waar een keuze uit wordt gemaakt.  Het oorspronkelijke 
doel om de ruimte als practicumzaal te gebruiken blijft daarbij 
ongewijzigd.  

Blote Voetenpad  
Het Blote Voetenpad is in 2015 geopend en kon gerealiseerd worden 
met steun van de provincie Fryslân. Het pad wordt druk bezocht. 
Logistiek gezien levert dit de nodige problemen op. Derhalve wordt 
voorgesteld de route aan te passen en het pad niet meer boven bij 
de speeltoestellen uit te laten komen. Voorts is enige uitbreiding 
wenselijk, zowel in de thematiek als de te lopen route. Voor 2017 
staat een onderwerp over de Buckfast bijen gepland.  

Het huidige Natuurcentrum werd bij de opening ook wel Kennis- en innovatiecentrum genoemd. 
Omdat deze laatste naam de nodige verwarring gaf voor bezoekers, men meende dat het een 
wetenschappelijk instituut was , wat niet bezocht kon worden, is gekozen voor het Natuurcentrum 
Ameland. Toch wil het Natuurcentrum haar verbondenheid met het wetenschappelijk onderzoek in 
de expositie tot uiting brengen. Onderzoeksresultaten zullen middels animaties kenbaar gemaakt 
worden in de vaste expositie. 

Er ligt een grote wens om bij het Natuurcentrum een zelfvoorzienend duurzaamheidscentrum in te 
richten. De ruimte moet gebouwd worden van duurzame materialen en moet wat energie-behoefte 
betreft volledig zelfvoorzienend zijn. Het gebouw moet een podium zijn voor alle initiatieven die op 
Ameland worden ondernomen op gebied van duurzaamheid. Daarnaast moet het gebouw een plek 
bieden aan studenten die een studie op gebied van duurzaamheid verrichten, zo mogelijk in 
samenwerking met de Waddencampus.  
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De exploitatie wordt in z’n geheel uitgevoerd door het Natuurcentrum.  

       

 

- Alle vaste exposities zullen vernieuwd worden. 
- Het onderzoek naar de opzet van een duurzaamheidscentrum zal geïntensiveerd worden. 
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Cultuurhistorisch museum Sorgdrager 

In 2013 heeft een grote restyling van de expositieruimten plaatsgevonden. 
De expositieruimte (tot 1420), de commandeurswoning (1420-1900)  en de 
schuur (1900 – nu) bevatten allen een deel van de expositie die 
chronologisch de historische ontwikkeling van Ameland aangeeft.  

Met behulp van een Podcatcher kan informatie vergaard worden over ruim 
zestig onderwerpen.  Omdat dit relatief gezien een dure toepassing is zal 
de komende jaren gekeken worden naar een goedkoper systeem.  

Eén van de meest prangende problemen die het bestuur van de stichting 
de Ouwe Pôlle al enige jaren bezighoudt, is de toegankelijkheid van het 
cultuurhistorisch museum Sorgdrager. Bouwkundig is de entreeruimte in 
verval geraakt, daarnaast is de ruimte voor ontvangst te klein, is het 
keukentje als “etalage” verkeerd gesitueerd en is er geen ruimte om koffie 
of thee aan de gasten te schenken. Het bouwen van een nieuwe 
receptieruimte lijkt voor de gemeente Ameland te kostbaar, derhalve wil 
het bestuur zich graag de komende periode richten op het verkrijgen van 
de woning aan de Oosterlaan1. De woning die bouwkundig vast zit aan de 
wisselexpositie zou een plaatsvervangende ruimte kunnen zijn voor de 
wisselexpositieruimte. De huidige wisselende expositieruimte zou omgebouwd kunnen worden tot 
balie en ontvangstruimte. Door het wegvallen van de huidige balieruimte ontstaat er een betere 
mogelijkheid om de tuin te gebruiken als expositieruimte en parkeerruimte.  Het restylen van het 
gebouw, de tuin en de exposities moet tot een grotere herkenbaarheid leiden voor bezoekers. 

Tevens beoogt het bestuur een sterkere scheiding van onderwerpen tussen de beide historische 
musea. De landbouwgeschiedenis van Ameland die nu nog wordt belicht in het Sorgdragermuseum 
zou volledig in het Landbouw- en Juttersmuseum in Buren moeten worden ondergebracht. Op deze 
manier komt de schuur vrij en kan deze volledig ingericht worden met de vaste Kunstcollectie. Er is 
een grote collectie schilderkunst met diverse nationale schilders van diverse stromingen. Daarbij 
moet gedacht worden aan de Haagse School, de Bergense School en de Ploeg. Veel van deze 
kunstenaarskringen hebben in de vorige eeuw op Ameland geschilderd. Veel werk is op dit moment 
in depot opgeslagen.  

Er is de laatste jaren veel aandacht besteed aan de collectieregistratie . Honderden grote en kleine 
objecten zijn gedigitaliseerd opgeslagen met een fraaie foto. De historische collectie is wat betreft de 
meubelkunst en de walvisvaart zeer uniek. Ook archeologisch gezien is de collectie met objecten 
afkomstig van het dorp Sier en het Camminghaslot bij Ballum, zeer waardevol.  

 

- Digitaal toegankelijk maken van de collectie. 
- Entree museum verbeteren. 
- Onderzoek opstarten naar uitbreiding. 
- Overbrengen van de landbouwcollectie naar museum “Swartwoude”. 
- Opzetten van een ruimte voor de Kunstcollectie in combinatie met een  

wisselexpositieruime. 
- Buitenterrein herinrichten als een ruimte die bij het museum hoort. 
- Expositie meer laten aansluiten op bijzondere gebeurtenissen (verleden en heden). 
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Landbouw- Juttersmuseum Swartwoude 

Hoewel met de herinrichting in 2014 een duidelijke keus is gemaakt om voldoende onderscheidend 
te zijn van het “Sorgdragermuseum”, moeten we concluderen dat dit maar ten dele is gelukt. Bij 
bezoekers leeft nog steeds de gedachte dat de beide cultuurhistorische musea (Sorgdragermuseum 
en Swartwoude)  veel gelijkenis hebben. Het museum slaagt er onvoldoende in om een mooie 
presentatie met levende have te maken. Ook is de situering aan de Hoofdweg in Buren lastig, het is 
moeilijk spanning op te wekken.  De collectie boerenwerktuigen wordt niet tentoongesteld vanwege  
de desastreuze gevolgen voor de werktuigen als deze in de open lucht worden tentoongesteld.  
Voorgesteld wordt een duidelijke scheiding in tentoonstellingen aan te brengen. Voor museum 
Swartwoude betekent dit dat alle landbouwonderwerpen in een vaste expositie worden verwerkt. 
Daarvoor verdwijnt de levende have uit de huidige boerderij en wordt deze in z’n geheel als 
landbouwexpositie ingericht. De schuur wordt als een hedendaagse expositieruimte ingericht en 
komt volledig in het teken van de Amelander landbouw te staan. De dieren (geiten, kippen en 
konijnen) worden in aparte dierenverblijven aan de achterzijde van het erf gehouden.   
Het museum krijgt veel klachten van mensen die slecht ter been zijn en daardoor de 
wisselexpositieruimte op de bovenverdieping niet kunnen bereiken. De wisselexpositie is een 
wezenlijk onderdeel van de toegang. Derhalve is besloten dat de huidige koffiehoek annex filmzaal 
naar de bovenverdieping verhuist en dat de wisselexposities in de benedenruimte plaats zullen 
vinden.  

- Om de klachten over de bereikbaarheid van de wisselexpositieruimte (boven), zal deze in 
de komende periode worden omgedraaid met de koffieruimte beneden. Voor minder- 
validen zal nog een kleine koffiecorner in de hal worden gesitueerd. 

- De levende have van het museum zal een minder belangrijkere rol in de toekomst moeten 
gaan vervullen, de dieren worden alleen gehouden in losse onderkomens in de tuin. 

- De schuur wordt ingericht als een expositieruimte waar de landbouw centraal staat. 
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Maritiem Centrum Abraham Fock 
 
Nadat in 2008 de keuze is gemaakt om de thematiek uit te breiden van alleen de Amelander 
Reddingboot naar het Navigeren en Reddingswezen in Nederland, is er behoefte om de maritieme 
geschiedenis van het eiland nog sterker te belichten. Variërend van visserij, koopvaardij tot 
reddingswezen. Daarbij zal afstemming gezocht moeten worden met het “Sorgdragermuseum”. Ook 
in dit museum komen een aantal maritiem onderwerpen aan de orde.  
De zorg richt zich bij dit centrum vooral op het groot onderhoud aan zowel het museumgebouw als 
de schuur. Boven de entree is een voormalige koepel van de vuurtoren geplaatst, een architectonisch 
hoogstandje. De koepel blijkt echter niet waterbestendig te zijn bij 
heftige regenbuien en harde wind. Er is al meerdere keren onderzoek 
uitgevoerd en er zijn al meerdere keren reparaties uitgevoerd. Deze 
blijken echter niet afdoende. Groot onderhoud aan de koepel heeft 
een hoge prioriteit. 

Een ander probleem wat ons parten speelt is de afvoer van de gier in 
de Paardenstal. Het indertijd gekozen afschot blijkt onvoldoende 
waardoor de gier niet uit de boxen wegloopt waardoor de vloeren 
van de boxen nat blijven. Ook dit bouwkundig probleem willen we 
met spoed oplossen.   

De daken van het Maritiem Centrum kennen grote 
oppervlakten; het is wenselijk om te onderzoeken of deze ook 
geschikt zijn voor zonnepanelen. Het is een grote wens van het 
bestuur om energieneutraal te werken. 
 
Een punt van zorg blijft het onderhoud aan de reddingboot 
Abraham Fock en het onderstel (rupswagen). Er zal in de 
komende periode gezocht moeten worden naar 
reservemogelijkheden. Bij de bootwagen is dit nu al een groot 
probleem.  

De stichting wil in het dorp Hollum de contacten verbeteren 
met de inwoners en de middenstand. De marketing rond de 
demonstraties kan sterk verbeterd worden. Datzelfde geldt voor de donateurs. 

- Glaswerk in de koepel boven de entree vervangen en opnieuw afdichten. 
- Het talud in de schuur verhogen waardoor er voldoende afschot voor het gier van de 

paarden is. 
- Promotie- (sponsoring) en donatievormen op lokaal niveau verbeteren.  
- Het zoeken naar reservemateriaal intensiveren.  
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Vuurtoren 

De vuurtoren blijft vanwege de beperkte ruimte en de brandveiligheid een lastig object voor 
exposities. Met een aantal kleine semipermanente tentoonstellingen wordt aandacht geschonken 
aan een aantal maritieme onderwerpen.   

De onderhoudsproblematiek richt zich in eerste instantie op de buitenzijde van de toren. In 2017 zal 
de toren opnieuw geschilderd worden. Daarna zal de aandacht zich verder op de binnenkant van de 
toren richten.  

- Onderhoud aan binnen- en buitenkant van de toren. 
- Onderhoud aan de omloop. 
- Vernieuwen van exposities. 
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Korenmolen de Phenix 

Het is voor de molenaars lastig om korenmolen de Phenix op gezette tijden te malen. De molen staat 
in de luwte van het dorp en heeft daardoor te weinig wind vang. Bovendien biedt de molen  
onvoldoende ruimte om activiteiten op te zetten en is de entree ruimte te klein.  Voor bezoekers is 
het daardoor onvoldoende aantrekkelijk om de molen te bezoeken.   

Verschillende pogingen om de molen te verhogen en onder de molen een activiteitenruimte onder te 
brengen zijn tot op heden mislukt. Het lastige daarbij dat dat de molen ook een Rijksmonument is. 
Overleg met de Rijksmonumentendienst heeft tot op heden evenmin het gewenste resultaat 
opgeleverd.  

Het bestuur is van mening dat alleen het openstellen van de molen op gezette tijden onvoldoende 
toekomstperspectief biedt. Om dit te doorbeken worden er twee nieuwe elementen nagestreefd. 
Enerzijds wil men de maal- en bezoekmogelijkheden van de molen verbeteren en anderzijds wil men 
het perceel land rond de molen inrichten als een openluchtmuseum. 
Mochten deze initiatieven mislukken dan wil het bestuur het verplaatsen van de molen in 
overweging nemen.  

Het verhogen van de molen is al een lang gekoesterde wens. Op dit moment staat de molen bij 
zuidenwind en westenwind  in de luwte van zowel de bomen als de bebouwing, van het dorp Nes. 
Dat zijn de richtingen waar doorgaans de wind vandaan komt, vandaar dat er nauwelijks belast 
gedraaid kan worden. Door de molen op een plateau te zetten van 3 meter hoog, los je dit probleem 
grotendeels op. De molen kan dan als kruidenmolen gaan draaien. De bouwkundige “doos” kan 
ingericht worden als een specerijenzaak waar deze producten als “Amelands product” verkocht 
kunnen worden.  

Om het terrein aantrekkelijker te maken wordt gedacht het land wat aan de noordzijde van de molen 
ligt in te richten als een open-lucht-museum. Hoewel de ideeën nog niet zijn uitgekristalliseerd zou 
de grote collectie landbouwwerktuigen daar een rol in kunnen spelen.  
 

- Onderzoek opstarten om de maalfunctie van de molen weer volledig te herstellen. 
- Terrein betrekken bij nieuwe exploitatiemogelijkheden (openluchtmuseum). 
- Onderzoeken of landbouwwerktuigen als expositieobjecten bij de molen gebruikt kunnen 

worden. 
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Koren- en mosterdmolen de Verwachting 

Molen de Verwachting heeft de laatste jaren een zeer succesvolle ontwikkeling doorgemaakt. Nadat 
met de mosterdproductie werd gestart bleek al snel dat de molen veel te klein was. Er deden zich 
onveilige situaties voor bij bezoek, er was geen opslagruimte en de mosterdmaalderij was te klein. 
Met gezamenlijke inspanning en met financiële steun van Provincie en Gemeente is een uitbreiding 
bewerkstelligd. Deze ziet er fantastisch uit en voldoet aan de voorwaarden. Daarmee samenhangend 
heeft zich ook een grote groep vrijwilligers ontwikkeld die zorg dragen voor de productie van 
mosterd en meel. Op dit moment wordt nagedacht over een volgende stap m.b.t. de 
professionalisering van een aantal medewerkers. Datzelfde geldt voor het productieproces. 

De molen is aangesloten bij het Amelands Product, dat betekent dat de grondstoffen van een 
eindproduct voor een belangrijk deel op het eiland geproduceerd moeten worden. In praktijk 
betekent dit dat er met op Ameland geteelde rogge en mosterdzaad gewerkt wordt. De molen is 
voor de levering hiervan afhankelijk van derden. Dat wordt als een belemmering ervaren. Graag 
willen we de komende periode onderzoeken of we ook zelf het zaaien en oogsten van mosterdzaad 
en rogge ter hand kunnen nemen. Daarvoor is land nodig en zijn machines nodig om te oogsten.  

- Onderzoeken of het verbouwen van mosterdzaad en rogge in eigen beheer kan worden 
uitgevoerd. 

- Molenactiviteiten in de meest brede zin verder professionaliseren. 
- Begeleiding van vrijwilligers verbeteren.  

  



23 
 

Bunkermuseum Ameland 

Het bunkermuseum zal in 2016 zijn deuren voor publiek openen. Er is nog geen enkele ervaring met 
de werkwijze en de exploitatie van dit museum. Bestuurlijk is afgesproken dat de WO II werkgroep 
voor een deel opgaat in het bestuur van de stichting Ouwe Pôlle, deze stichting zal in de toekomst de 
inhoudelijke belangen behartigen.  
Het bunkermuseum maakt deel uit van het project ‘Wadden in de Oorlog’, een project wat op alle 
Friese Waddeneilanden wil bewerkstelligen dat de bunkers die deel uitmaakten van de Atlantik Wall, 
opgesteld worden voor publiek. Dit project eindigt per 1-1-2018. 

- Opzet en exploitatie onbemand bunkermuseum, kosten neutraal. 
- Met routes aansluiting zoeken met meer bunkers op het eiland, zonder deze te ontgraven. 
- Huisje Donax gebruiken als wisselexpositieruimte. 
- Opbouw WO II beeldbank opzetten. 
- Aansluiting blijven zoeken met de bunkermusea op de andere Waddeneilanden. 
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Brandspuithuisje 
De openstelling van het brandspuithuisje is jarenlang gekoppeld geweest aan de opening van molen 
de Phenix. Omdat de molen nog maar beperkt open is, heeft dat ook zijn weerslag op de openstelling 
van het Brandspuithuisje. De komende jaren zal ernaar gestreefd wordt om de openstelling te 
verbeteren.  

- Continuering openstelling brandspuithuisje. 
   

 
Centraal depot Ballumerbocht 

Op dit moment is de landbouwcollectie (wagens en machines) in het centraal depot van de Ballumer 
Bocht ondergebracht. Het materiaal is niet te bezichtigen en wordt sporadisch gebruikt voor 
expositiedoeleinden. Eén keer per jaar is er een optocht met landbouwwerktuigen, georganiseerd 
door de Ambachtelijke Dag. 

- Mogelijkheden onderzoeken om de landbouwwerktuigen een actievere rol te laten spelen.  
- Mogelijkheden onderzoeken om het centraal depot in de Ballumer Bocht over te dragen 

aan de gemeente Ameland. 
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