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1. Samenvatting
Voor u ligt hetbeleidsplan van het Industrieel Smalspoor Museum in Erica, dat aangeeft waar het nu
staat en hoe het daar is gekomen. Van een hobbyclub is het museum gegroeid naar een organisatie
die klaar is om geregistreerd museum te worden. Dat wil het ook zijn. En het wil niet alleen op dat
niveau blijven: het Smalspoormuseum wil haar positie in de culturele wereld en in de maatschappij
voortdurend blijven versterken. Bovenal moet het een aansprekend museum zijn voor industrieel
smalspoormaterieel, ontstaan vanuit een regionaal veenbedrijf. Dit vergt inspanningen die wellicht
niet meer door een slechts uit vrijwilligers bestaande organisatie kunnen worden opgebracht.
Daarentegen ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat in de nabije toekomst de
bezoekersaantallen sterk genoeg zullen groeien om betaalde krachten in dienst te nemen. Dat zal
nog een hele uitdaging zijn. Gelukkig is het museum gefundeerd opeen goed doordachte organisatie
die bovendien financieel kerngezond is. Daarom gaan wij met het volste vertrouwen de komende
jaren met onze plannen aan de slag.
Dit beleidsplan beschrijft in het eerste deel hoe het museum er op dit moment voorstaat, hoe het
daar gekomen is en waar de medewerkers tegen aanlopen. Dit resulteert in een SWOT-analyse
waarin zowel de interne knelpunten worden benoemd en waarin wordt aangegeven welke invloeden
van buitenaf een rol kunnen spelen in de verdere ontwikkeling van dit museum.
In het volgende deel wordt beschreven waar het museum in de komende jaren naar toe wil: welke
culturele, maatschappelijke en economische ontwikkeling voor het museum van belang
wordengeacht. In het marketingplan worden deze voornemens omgezet in een aantal concrete
acties om het uitgestippelde beleid te realiseren. Dit deel is voor de medewerkers van belang om te
weten hoe concreet de plannen zijn en voor de buitenwereld laat het zien wat er de komende jaren
staat te gebeuren. Tot slot wordt ingegaan op de organisatie die nodig is om de plannen te kunnen
uit voeren en zijn de financiële consequenties weergegeven in een meerjarenraming.
Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur. De richting is vooraf besproken met de medewerkers
en als concept voorgelegd aan de medewerkers en de raad van toezicht. Dit alles heeft geleid tot dit
definitieve plan, dat overigens altijd aangepast kan worden aan veranderende omstandigheden. Dit
plan wordt in de organisatie zodanig breed gedragen dat in het plan niet is beschreven wat het
bestuur wil, maar wat het museum wil: dus de organisatie als geheel.
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2. Inleiding
Op 13 september 1984 sloot het bestuur van de stichting Noord Nederlandse Museum Spoorbaan
een erfpachtovereenkomst met Griendtsveen voor de duur van 25 jaar, methet doel omin het
Amsterdamsche Veld een smalspoormuseum te beginnen. Nu zijn we 35 jaar verder en zitten wij in
een nieuwe erfpachtovereenkomst die tot 2027 loopt.
Waar staan we nu en wat zijn we de komendejaren van plan ? Om voor de komende jaren een plan
te maken, moet helder zijn waarom wij dit museum hebben: waarom ? waarvoor ? voor wie ? Met
andere woorden: waartoe zijn wij op aarde ? In twee sessies hebben wij met de medewerkers
daarover gesproken en dat als vertrekpunt genomen voor het beleidsplan voor de komende jaren.
Nieuwe versies
Eind 2019 is het bestuur begonnen met het opstellen van dit beleidsplan. In november 2020 is de
eerste versie door het bestuur vastgesteld. Inmiddels zijn we toe aan een derde versie als gevolg van
vragen die gesteld zijn om tot ‘Geregistreerd Museum’ te komen en door de gevolgen van de
coronapandemie. Deze blijkt niet in 2020 voorbij te zijn maar ging in 2021 en zelfs nu in 2022 nog
steeds voort. Daarop is het beleidsplan aangepast en toch weer omvangrijker geworden dan het
bestuur zich bij aanvang had voorgenomen. Maar dat is niet anders. Wat gebleven is, is het
enthousiasme voor dit bijzondere museum en een beleidsplan dat vooral bedoeld is voor intern
gebruik: duidelijke lijn, zichtbaar voor alle medewerkers. En als nuchtere veenkolonialen: tothe point,
geen plaatjes en grafiekjes, maar een helder verhaal.

3. Onze missie
Het museum beheert en behoudt een collectie industrieel smalspoor erfgoed, in een bijzonder
cultuur historisch landschap, biedt bezoekers een belevenis, en is voor de medewerkers en de streek
van maatschappelijke en economische betekenis.
ICOM definitie *)
Bovengenoemde visie voor dit museum past naar de mening van het bestuur uitstekend binnen de
ICOM definitie van een museum:
“Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor
publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft,
behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en
immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en
genoegen.”
*) ICOM: International Council of Museums, is opgericht in 1946. Het is de enige internationale
vakorganisatie op het gebied van musea en museumwerk.
De besturen en de Raden van Toezicht van de drie stichtingen onderschrijven voorts:
- De Ethische Code voor Musea
- De Governance Code Cultuur
- De Code Diversiteit en Inclusie
Bij afstoting van historische materieel en materiaal wordt de Leidraad Afstoting Museale Objecten
(LAMO) toegepast.
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4. Het museum van nu
4.1 De medewerkers
De medewerkers is gevraagd aan te geven hoe zij naar het museum kijken. De eerste vraag was:
waarom zijn wij met dit museum bezig? Als je namelijk niet weet waarom je iets doet, hoef je ook
nietna te denken over het waarheen en hoe. In de antwoorden kwam naar voren: de medewerkers
zijn zich bewust van de noodzaak tot het bewaren van het cultureel erfgoed en van het belang om
bezoekers hiervoor te interesseren, maar ze zijn vooral werkzaam in dit museum voor hun hobby. Die
hobby kan heel verschillend zijn: buitenwerk, techniek, ‘treintje rijden’, de interactie met de
bezoekers, tijdens de rondritten vertellen wat je weet, onderlinge sfeer en gezelligheid en mee willen
werken aan een museum waar we met elkaar trots op zijn.
Volgens de medewerkers komen de bezoekers voor de beleving, een gezellig dagje uit, voor de
historie van de omgeving en van de techniek, voor de rondrit en de uitleg. Op dit moment bestaat de
medewerkersgroep uit zo’n 70 vrijwilligers. Betaalde krachten heeft het museum nooit gekend. Het
merendeel van de medewerkers is boven de 60 jaar, maar zo’n 25% is beneden de 50 jaar. In totaal is
er geen tekort aan medewerkers, maar in bepaalde functies is er zeker een tekort m.n. in de horeca
en bij de rondleiders en voor functies op meer beleidsmatig en coördinerend niveau.
De medewerkers vinden in het museum een leuke vrije tijdsbesteding, waarbij vooral de goede sfeer
en de gezelligheid belangrijk wordt gevonden. Geprobeerd wordt alle medewerkers ‘werk’ te bieden
dat aansluit bij hun capaciteiten en vaardigheden en waar mogelijk deze ook te versterken. De
bijzondere collectie speelt hierin een belangrijke rol: de restauratie en het onderhoud van
locomotieven en wagens en ander materieel biedt uitdagingen en vraagt ook gebruik te maken van
elkaars kennis en vaardigheden. Voor de horecagroep en de rondleiders vormt dit materieel, de
rondritten en zeker ook de Turfstrooiselfabriek en de remise (beide rijksmonumenten) op ons terrein
dankbare onderwerpen om over te vertellen. De baanploeg en andere medewerkers in de
buitendienst zijn er trots op dat door goed spooronderhoud de ontsporingen tot een minimum
worden beperkt en het terrein er goed onderhouden uitziet. Het natuurgebied is het terrein voor
vogels van diverse en bijzondere pluimage, het werk dat dit museum de medewerkers biedt is er ook
voor vogels van heel verschillende pluimage. Door de grote verscheidenheid in kennis, kunde en
interesse van de medewerkers is er een bonte groep van medewerkers ontstaan die de tijd neemt
om ook rond maatschappelijke thema’s de discussie met elkaar aan te gaan. Voor jong en oud draagt
het museum hierdoor bij tot persoonlijke ontwikkeling.

4.2 Partners
Het museum is in de 35 jaar van haar bestaan, door de aard en omvang van de collectie en de
kwaliteit van de rondleidingen een vaste waarde geworden in het cultuuraanbod in Zuidoost
Drenthe. Het museum is een belangrijke partner in de samenwerking met andere organisaties die
actief zijn in het cultureel en recreatief aanbod in de regio: lid van het Drentse Veenland, Veenpoort
in het Natuurpark Veenland, onderdeel van Geopark de Hondsrugen in samenwerking met andere
attracties biedt het museum groepen het ‘Dagje Zuidoost Drenthe’ aan. Op landelijk niveau is het
museum lid van de vereniging Historische Railvervoer Nederland, waarbij zo’n 30 railmusea zijn
aangesloten en daarmee ook lid van FEDECrail, de Europese organisatie van railmusea. De collectie
verschijnt komend jaar op de gemeentelijke cultuurwebsite ‘Hierkomjijweg’, staat vermeld in de
Nederlandse Museummaterieel database (NMLD.nl) en is voor een deel ook opgenomen in het
Nationaal Register Railerfgoed.

4.3 De omgeving en de accommodaties
De afgelopen zes jaar is er veel verbeterd aan het behoud van de collectie en aan de ruimtelijke
invulling van het museum. Het terrein is opgeknapt en er zijn bijzondere elementen aan toegevoegd,
waarbij de voormalige ophaalbrug van het Veenpark wel het meest in het oog springt. De ophaalbrug
maakt deel uit van het nieuwe spoortracé van 600 mm dat op deze spoorwijdte nieuwe kansen biedt
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om de collectie beter zichtbaar te maken. Door nieuwe objecten te plaatsen, de collectie uit te
breiden en de routing in het terrein te verbeteren zal op het buitenterrein steeds meer te zien zijn
van de historie van smalspoor. Dit alles moet voor de bezoekers leiden tot het verlengen van de duur
van de beleving van een halve dag naar een hele dag.
In laatste jaren is er ook voor bijna 1200m2 aan overdekte depot- en stallingruimte gecreëerd.Dit is
een gevolg van het groeiend besef dat de collectie in zijn geheel onderdak moet. Met name voor de
vele historische turfkarren, lorries en wagons moet daarvoor nog veel gebeuren. Dit museum is een
van de weinige spoormusea met ‘rondgaand’ spoor: tijdens de rondrit zie je steeds iets nieuws. Toch
is het spoortracé een zorgenkind. Vooral in onderhoud: het vraagt veel tijd en inzet van medewerkers
om dit lichte spoor op het hoogveen goed berijdbaar te houden. De droogte van de afgelopen jaren
heeft de kwetsbaarheid in deze keihard aangetoond. Om bij calamiteiten de rondrit toch doorgang te
laten vinden moeten er een aantal verbindingen toegevoegd worden. Dit kan ook bijdragen aan de
variatie in de ritten en daarmee ook aan het herhaalbezoek.
Het museumgebouw zelf is in prima staat. Het is een onderhoudsarm gebouw, dat in de afgelopen
vijftien jaar steeds meer naar veranderende behoeften van bezoekers en medewerkers is ingericht
en ingedeeld. Met steun van Europese, gemeentelijke en provinciale investeringsbijdragen is de
objectverlichting verbeterd, zijn er nieuwe expositiemogelijkheden gekomen en is voor het publiek
de informatievoorziening zowel binnen als buiten aanzienlijk verbeterd. Audiovisueel en digitaal valt
er nog een grote slag te slaan. En ook in de twee- of drietalige informatie moet geïnvesteerd worden
in betere middelen.
De medewerkers hebben een goed geoutilleerde werkplaats ter beschikking, maar zowel binnen als
buiten de werkplaats wordt het gemis van een sterke hefmogelijkheid gevoeld. De werkplaats is
zeker voor groepen onderdeel van de rondleidingen en er wordt een dringend beroep gedaan op
medewerkers van de werkplaats om zich ook in de weekenden beschikbaar te stellen voor het geven
van rondleidingen voor het publiek. De magazijnen voor de onderdelen van de collectie worden in de
komende tijd heringericht. Steeds nijpender wordt het tekort aan ruimten voor archief, vergaderen
en kantoor en voor een winkelruimte in het museum.

4.4 Promotie en bekendheid
Het bovenstaande vindt allemaal plaats in en rond het museum. Daar loopt echter niet
detoekomstige bezoeker. Die ziet er niets van zolang dezeniet binnen is. De laatste jaren is de blik al
meer naar buiten gericht. Betere promotie, meer gebruik van social media en internet, meer
evenementen, meer aandacht voor kinderen, meer arrangementen met andere aanbieders. In 2019
heeft dit geleid tot een uitzonderlijke stijging van het aantal bezoekers met 15% t.o.v. 2018. Dit lag
ondermeer aan een unieke eenmalige samenwerking met het Opleidingscentrum voor de Metaal
waardoor er 476 bezoekers naar het museum kwamen met de bon uit het kwartaalblad van dit
centrumvoor gratis toegang tot ons museum. Dezekwamen werkelijk uit heel het land en hadden in
veel gevallen door de bon een verblijf in Drenthe geboekt. Dit is een gevolg van betere promotie.
Nog meer dan nu al het geval is, moet iedere vernieuwing in collectie, entourage, evenementen enz.
opgepakt worden als promotiemoment. Al was het alleen al om de inwoners in de regio aan het
museum te laten denken. Jaarlijks leidt het museum tientallen inwoners rond die in de afgelopen 35
jaar nog nooit in het museum zijn geweest.
Met zeven tot acht duizend bezoekers per jaar behoort het museum tot de grotere vaste cultuur
aanbieders in de regio en het is ook voor de exploitatie noodzakelijk dat aantal te blijven halen en zo
mogelijk te vergroten. Het museum moet blijven vernieuwen, blijven investeren en blijven zoeken
naar evenementen en activiteiten die veel publiek trekken. Het museum, de collectie en de historie
van het gebied: alles is voorhanden om bezoekers te krijgen, maar ze moeten nog wel even weten
dat het museum er is. Als ze komen staat ze een bijzondere beleving te wachten, dat laten de reviews
op social media zien.
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4.5 Doelgroepen
Bezoekersgroepen
Kinderen t.m. 12 jaar
Jeugd en jongeren 13 – 18 jaar
Ouders van jonge gezinnen
40 tot 60 jarigen
gepensioneerden
totaal

2019
%
18
25
27
30
100%

Overige groepen (familie, autoclubs)
m.n. touringcars

(m.u.v. kinderen t.m. 12 jaar, wordt er niet op leeftijd geregistreerd. Daarom is dit overzicht zeer globaal)

Tot nu toe richt het museum zich op bezoekers uit een straal van 50 km rond het museum: inwoners
van deze regio en toeristen in deze regio. Slechts sporadisch wordt daarom reclame gemaakt op
landelijk niveau, maar in deze regio wordt volop de publiciteit gezocht. Het levert zowel individuele
bezoekers op, vooral gezinnen of grootouders met (klein)kinderen, toeristen en inwoners,als
groepen. De groepen zijn bussen met dagjesmensen, oldtimergroepen en vooral ook familiereünies.
Zo’n 30% van de bezoekers komt in groepsverband. Er zit een licht stijgende lijn in het aantal scholen
en naschoolse activiteiten die naar het museum komen, maar het blijft tot nu toe een marginaal
aantal. Binnen het museum is geen sprake van een gericht doelgroepenbeleid.
Het museum biedt de bezoekers smalspoor en historische smalspoortreinen, een veengebied en een
historische turfstrooiselfabriek, een rondrit en een eenvoudige versnapering. Bovenal een uitje voor
een ochtend of middag. Wellicht mooier omschreven als een plezierige rondrit in een smalspoortrein
door een historisch cultuurlandschap met twee rijksmonumenten en een grote verzameling mobiel
erfgoed. Relatief weinig bezoekers komen voor het smalspoormaterieel als technische objecten. In
de beleving van de bezoekers gaat het om ‘het uitje’ en dan vooral de rondrit. Het merendeel van de
bezoekers bestaat uit vrouwen.
Voor kinderen is het behalen van het machinistendiploma het meest belangrijke onderdeel van het
bezoek. Om kinderen en daarmee hun ouders te trekken is dit toch te weinig en moet het aantal
kinderattracties worden uitgebreid. Daarmee is in 2019 een begin gemaakt. De resultaten daarvan
hopen wij de komende tijd te zien. Tot nu toe is er geen gericht doelgroepenbeleid gevoerd. Voor de
toekomst is dat nodig en daarbijkan gedacht worden aan bedrijfsuitjes en recreatief gebruik van het
spoor met railfietsen vooral gericht op jongeren en jong volwassenen.
Het museum is gevestigd in een vergrijzende samenleving en de collectie, de rondrit, de natuur en de
industriële monumenten, spreken vooral ouderen aan. Deze bezoekers denken dikwijls en zeggen
soms: dit zou de jeugd moeten zien. Daarbij wordt vergeten dat zij zelf meestal op jonge leeftijd ook
geen interesse hadden in ‘oude spullen’ en zeldzame vogeltjes en plantjes. De interesse voor musea
groeit mee met de leeftijd. Dat is niet anders. En op zich is dat geen probleem en zelfs een voordeel:
bij de ouderen zit meer vrije tijd en er valt meer omzet te behalen dan bij kinderen en jonge
gezinnen. Musea kunnen wel een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de interesse
voor geschiedenis, voor de natuur en voor de techniek. Het Industrieel Smalspoormuseum is zich
daar steeds meer van bewust en daardoor ontstaat meer aandacht voor gethematiseerde
kinderattracties en voor bijzondere elementen in de collectie. Daarmee kan het museum in de
toekomst ook beter specifieke doelgroepen aanspreken.
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5. SWOT analyse
Voor de beantwoording van de centrale vraag van dit beleidsplan (waartoe zijn wij op aarde, en waar
gaan wij heen) is het van groot belang om de sterkten en zwakten van ons museum, en daarmee de
kansen en bedreigingen, zowel intern als extern, in kaart te brengen. Dit wordt de SWOT-analyse
(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)genoemd.
Om deze SWOT-analyse te maken is gebruik gemaakt van alle kennis, kunde en betrokkenheid, rijp
en groen, die ons museum kan bieden. Er is een tweetal, speciaal daartoe vormgegeven,
medewerkersbijeenkomsten georganiseerd, waar, onder andere, getracht is een beeld te krijgen van
de kansen en bedreigingen die op ons afkomen, en van de sterkte en zwakke kanten van ons
museum. Van de uitkomsten van deze bijeenkomsten is gebruik gemaakt bij de totstandkoming van
dit hoofdstuk. Deze bijeenkomsten waren zeer goed bezocht, hetgeen een indicatie geeft van de
grote betrokkenheid van de medewerkers en dat is zeker een sterke kant van het museum.
De sterke en zwakke kanten, zijn ónze sterke en zwakke kanten. Daar zijn wij zelf verantwoordelijk
voor: het is een gevolg van ons handelen en dat van onze voorgangers. Kansen en bedreigingen
komen van buiten. Die hebben wij niet in de hand, maar onze sterke en zwakke kanten bepalen wel
hoe wij met die kansen en bedreigingen omgaan. Het beleid voor de komende jaren (het deel na de
SWOT analyse) moet o.m. aangeven hoe wij daar invulling aan geven.
Sterke kanten
- Betrokkenheid van medewerkers
- Eigen identiteit, het museum spreekt tot de
verbeelding
- Collectie
- Rondrit
- Goed onderhouden buitenterrein
- Maatschappelijke betrokkenheid
- Werving medewerkers
- De inbedding van het museum in het
Amsterdamsche Veld.
- Gericht op samenwerking met partners

Zwakke kanten
- Vrijwilligersorganisatie
-Verdwijnen technische kennis, overdracht van
technische kennis verloopt moeizaam.
- Bestuur/organisatie (tekort aan deskundigheid)
- Management
- Nog te veel historisch materieel buiten
- Bewerkelijk spooronderhoud
- Ontbreken van audiovisuele/interactieve
presentaties
- Eenzijdige inzetbaarheid van medewerkers
- Uitvoering veiligheidsbeleid
- Relatiebeheer

Kansen
- Vergrijzing
- Toename toerisme in Emmen en ZO Drenthe
- Samenwerking tussenerfgoed- en toeristische
organisaties
- Toekomst ontwikkeling omliggend gebied
- Professionalisering van de sector
- Status geregistreerd museum en deelname aan
museumkaart
- Landelijk toename van het gebruik van de
museumkaart

Bedreigingen
- Gebruik fossiele brandstof
- Toename evenementen in Emmen
- Formeel kortlopende huurovereenkomsten
- Onduidelijkheid over toekomst omliggend
gebied
- Bereikbaarheid met OV.
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6. Het beleid voor de komende jaren
Met wat onze voorgangers en de huidige medewerkers hebben bereikt groeien we door naar een
professioneel museum dat de titel ‘geregistreerd museum’ waardig is. Daarbij wordt er van
uitgegaan dat het museum tot in lengte van jaren op de huidige locatie gehuisvest blijft, met de
kanttekening dat prioriteiten in de uitvoering van het beleid anders kunnen komen te liggen alshet
spoortracé rond het ven onverhoopt verlaten zou moeten worden. Verwacht wordt dat de erfpacht
van de gronden van Griendtsveen BV in 2027 wordt verlengd. Voorts wordt verwacht dat de vijfjarige
verlenging van de huur van de remise en van de huur van het machinedeel van de Fijnfabriek
telkenmale wordt gecontinueerd.
Het museum heeft een culturele, maatschappelijke en economische waarde. In de voorgaande
hoofdstukken is aangegeven met welke inzet en middelen wij tot het Industrieel Smalspoor Museum
van vandaag gekomen zijn. Hoe kunnen wij deze waarden in de komende jaren versterken?

6.1 De culturele waarde
Het museum richt zich op de ontwikkeling van het industrieel smalspoor in Nederland en op de
regionale cultuurhistorische ontwikkeling van de veen- en turfwinning in Zuidoost Drenthe. De
presentatie is er op gericht om de diversiteit van de toepassingen van industrieel smalspoor erfgoed
uit te beelden. Gebruik makend van moderne, digitale, presentatietechnieken wordt het museale
karakter versterkt. De culturele waarde wordt in de komende jaren versterkt door uitvoering van het
collectiebeleidsplan. Hierin wordt onder meer aangegeven hoe het museum haar collectie beter gaat
beheren, documenteren, onderhouden en administratief beter gaat bewaken. Uitgangspunt blijft de
dubbele gerichtheid van het museum: de collectie mobiel erfgoed én het behoud van het
cultuurlandschap waarin het museum is gevestigd. Bij het mobiel erfgoed komt meer aandachtvoor
treinen om de functie van het smalspoor te laten zien i.p.v. de sterke gerichtheid in het verleden op
de locomotieven. Daarbij blijft het museum gericht op de conceptionele authenticiteit, wat voor dit
museum betekent dat het in rijwaardige staat brengen en houden van het historisch materieel,
belangrijk is. Het rijdend erfgoed is van wezenlijk belang in het aanbod van het museum, hetgeen
niet wil zeggen dat objecten die niet of moeilijk rijwaardig te restaureren zijn, niet tot de collectie
zouden kunnen behoren. Om de uitvoering van het collectiebeleid in goede banen te leiden komt er
een commissie van drie of vier medewerkers die samen de rol van conservator op zich nemen. Het
collectiebeleidsplan geeft ook aan hoe het museum denkt om te gaan met de verwerving van nieuwe
objecten en met het afstoten van objecten die voor de collectie minder waarde hebben. Voor het
behoud van het cultuur landschap waarin het museum is gevestigd, wordt het overleg met de
grondeigenaren, eigenaren van de rijksmonumenten, omwonenden, historische verenigingen e.d.
geïntensiveerd.

6.2 De maatschappelijke waarde
Het Industrieel Smalspoor Museum is een van de grotere musea in de Zuidoosthoek van Drenthe,
zowel in oppervlakte,als ook in aanbod, bezoekersaantallen en dagattractieve waarde. Inwoners en
toeristen in de regio met een straal tot 50 km. weten het museum steeds beter te vinden.
De bezoekers staan centraal, want de collectie is in de afgelopen jaren opgebouwd en onderhouden
om gezien te worden. De bezoekers maken het mogelijk om het museum in stand te houden.
Bezoekers wordt een beleving geboden die appelleert aan hun eigen, mogelijk nostalgische,
herinneringen. Lang niet alle bezoekers komen voor de techniek, maar genieten tijdens de rondrit
van het prachtige natuurgebied rond het museum en de overweldigende stilte. Om de jeugd al op
jonge leeftijd bij het museum te betrekken worden verschillende mogelijkheden geboden om
spelenderwijs het museum en de techniek te leren kennen. In de komende jaren wordt gewerkt aan
het vergroten van de belevingswaarde en daarmee aan het verlengen van de verblijfsduur van een
dagdeel richting een dagattractie. Daartoe komen er meer voorbeelden van historische
smalspoortreinen, meer evenementen en meer activiteiten voor kinderen.
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De maatschappelijke waarde van het museum komt ook tot uitdrukking in het werk van de
medewerkers. Voor hen biedt het museum een zinvolle vrije tijdsbesteding, waarin de mogelijkheid
wordt geboden kennis en ervaring in te zetten voor het museum en nieuwe vaardigheden te
ontwikkelen. Het onderlinge contact tussen de medewerkers is voor velen een belangrijke drijfveer
om zich in te zetten voor het museum.
De medewerkers zijn onontbeerlijk om het museum draaiend te houden. De medewerkers zorgen
dat het materieel wordt onderhouden, dat de bezoekers in het museumcafé worden bediend, in het
museum worden rondgeleid en dat de collectie vakkundig wordt beheerd en onderhouden na
restauratie of conservering.
Het museum werkt uitsluitend met onbetaalde medewerkers. Zeker daarom is het collectief van
medewerkers er op gericht om voor zichzelf en voor elkaar een zinvolle en plezierige werksfeer en
tijdsbesteding te creëren. En om respectvol met elkaar om te gaan. In het belang van de continuïteit
van het museum dragen oude ervaren medewerkers hun kennis en vaardigheden al doende over aan
de nieuwe, vaak jeugdige, garde.
Het museum heeft een medewerkers beleidsplan. Het hierin beschreven beleid wordt
geïmplementeerd in de uitvoerende werkzaamheden van de medewerkers. Aandachtspunten voor
de komende jaren zijn in elk geval het organiseren van ministens één vergadering per functiegroep
per jaar en het omzetten van inschrijfformulieren naar medewerkers overeenkomsten. Nagedacht
wordt over de vraag of in deze overeenkomsten de verwachting mag worden uitgesproken dat alle
medewerkers bereid moeten zijn een aantal keren per seizoen een publieksfunctie te vervullen.
Het museum vervult voor een aantal medewerkers de functie van begeleid werken. Deze
medewerkers hebben voor hun ontwikkeling een vorm van persoonlijke begeleiding vanuit een
zorgorganisatie en vullen bij het museum enkele dagdelen per week in. Een lichamelijke of
geestelijke beperking hoeft geen beperking te zijn om in het museum mee te werken. En de praktijk
laat zien dat deze medewerkers een zinvolle bijdrage leveren aan het museum. Het bestuur ziet het
als een maatschappelijke taak om ook deze mensen op te nemen in het medewerkersbestand. In
overleg met de begeleider wordt ingeschat of het museum in staat is deze mensen goed op te
vangen en te begeleiden.
De aanwezigheid van het museum zorgt voor extra activiteit in een gebied waar toeristisch gezien
makkelijk aan voorbij wordt gegaan. Het museum is daarom aangesloten bij koepelorganisaties in de
regio, in Drenthe en bij landelijke organisaties om de promotie van Zuidoost Drenthe ook samen aan
te pakken. Dit beleid van samenwerking en participatie wordt in de komende jaren voortgezet.
In de wereld van de toekomst is het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming, transport
e.d. eindig. Historisch Railvervoer Nederland streeft er naar dat in2050 alle railmusea in Nederland
klimaatneutraal zijn. Het Industrieel Smalspoor Museum heeft deze visie onderschreven en werkt
ernaar dat ook dit museum in 2050 klimaatneutraal is. Het museum gebruikt nauwelijks meer gas en
voorziet met zonnepanelen voor verwarming, verlichting en het gebruik van gereedschap volledig in
haar eigen energiebehoefte. Ook voor het gebruik van diesel voor het historische materieel
onderschrijft het museum de visie van HRN, die kort gezegd neerkomt op: lobbyen voor vrijstellingen
in combinatie met compenseren, en stimuleren en bijdragen aan onderzoek naar alternatieven.
Bij het museum vindt nu al een grote compensatie voor CO2 plaats door het in standhouden en
onderhouden van het 6 ha. grootte terrein, onderdeel van een nog omvangrijker natuurgebied.

6.3 De economische waarde
Met gerichte promotie versterkt het museum de bekendheid in de regio én lukt het om meer
toeristen naar de regio te halen. Deze promotie gebeurt op traditionele manier met gedrukte media,
maar ook en steeds meer digitaal met de website en met social media. In de komende jaren hoopt
het museum vaker te kunnen deelnemen aan het soort acties zoals in 2019 met het
Opleidingscentrum voor de Metaal waardoor er enkele honderden bezoekers naar het museum
kwamen.
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Alle activiteiten van het museum op het verlengen van de verblijfsduur hebben een gunstig effect op
de economie van de regio. Enerzijds omdat een langere verblijfsduur in het museum meestal leidt tot
een extra besteding aan horeca of overnachting in de regio, anderzijds omdat het museum heel
bewust de omzet zoveel mogelijk aanwendt voor bestedingen in de regio.
Het museum is niet de enige attractie in de regio die zich richt op groei van toerisme en op het
verlengen van de verblijfsduur in de regio. Geconstateerd wordt dat bedrijven en organisaties elkaar
daarin versterken en ook elkaar soms in de weg zitten. Wildlands en de evenementen in het centrum
van Emmen en FC Emmen, dragen bij aan de naamsbekendheid van Emmen. De eerlijkheid gebied te
zeggen: veel meer dan het smalspoormuseum. De betere naamsbekendheid trekt toeristen naar
Emmen, maar blijven ze ook langer in de Zuidoosthoek van Drenthe? In dat opzicht presteert de
samenwerking binnen het Drentse Veenland en binnen het Natuurpark Moor-Veenland waarschijnlijk
meer. Om de economie van de regio te versterken valt er met een betere samenwerking en
afstemming tussen hoofddorp activiteiten en het buitengebied nog veel te winnen.
Al gedurende haar hele bestaan werkt het museum zonderexploitatiesubsidie. De inkomsten komen
volledig van de bezoekers en een belangrijk deel daarvan van toeristen. Hiermee draagt het museum
bij aan de versterking van de regionale economie. Voor investeringen vraagt het museum subsidies
aan en verwerft het bijdragen van fondsen. Doordat een deel van deze subsidies en fondsen van
buiten de regio komenen worden aangevuld met eigen middelen van het museum, leiden ook deze
investeringen zeker voor 50% tot een extra bijdrage aan de regionale economie.
Het beleid van werken zonder exploitatiesubsidies en zelf investeren met ondermeer Europese
subsidies in de regio, wordt in de komende jaren voortgezet.
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7. Acties en werkzaamheden in relatie tot de beleidsvoornemens
De realisatie van bovenstaande beleidsuitgangspunten vraagt om acties en werkzaamheden. Wat gaan we
doen om het beleid te realiseren? Onderstaand een overzicht, voor zo ver nodig nader omschreven in het
Marketingplan in hoofdstuk 8
1. Uitbreiden doelgroepen
- Inzetten op personeeluitjes: railfietsen voor volwassenen en ‘businessrijtuig’.
- Versterken samenwerking met onderwijs
- Uitbreiden rondritmogelijkheden
2.Versterken museale karakter
- Wagens en lorries onder dak, bouwen van wagenloodsen
- Museumregistratie
- Herinrichten magazijnen, opslag en registratie van onderdelen
- In beheer, onderhoud én informatieverstrekking meer nadruk op treinen dan op locomotieven
- Uitbreiden van de collectie industrieel smalspoormaterieel
- Samenstellen van de kerncollectie en periodiek onderhoud hiervan
- Digitale informatievoorziening: opname in NRRe, NMLD en in website ‘Hier kom jij weg’
- Herplaatsen en restaureren monorail
- Herinrichten museum op basis van een professioneel opgesteld plan
- Inrichten terrein voor de locomotievenloods: o.a. weegbrug, houttrein op meterspoor
3. Vergroten belevingswaarde
- Audio- en digitale presentaties
- Werkplaatsrondleidingen in de weekenden
- Uitbreiding kinderattracties: o.a. waterspoor, kinderrailfietsen
- Meer aandacht voor kinderen tijdens de rondrit
- Recreatiemedewerkers voor kinderactiviteiten
- Uitbreiding bestaande informatiepanelen en voorzien van QR code
- Trainingen voor rondleiders, gericht op presentatie en inhoud
- Vernieuwen verlichting restaurant
4. Verlengen verblijfsduur
- Interactieve presentaties
- Plattegrond voor bezoekers, bewegwijzering, voetgangersverbinding naar terrein locomotievenloods
- Interactieve informatievoorziening, interactieve beeldschermen
- Draaischijven plaatsen als demomateriaal
5. Versterken samenwerking
- Intensiveren contacten met directe omgeving
- Samenwerken en afstemmen activiteiten in de regio (hoofddorp-buitengebied)
- Continueren samenwerking binnen HRN, Natuurpark en Veenland
6. Versterken promotie
- Besluit over het al of niet gebruik van de nationale museumkaart
- Twee- en drie talige informatiemiddelen (Tweetaligheid Veenpoorten)
- Meer promotiemomenten, o.a. in de winter
- Promotionele acties met derden (zoals met Metaaljournaal)
- Promotiegebied verruimen naar 75 km
- Bereikbaarheid: straatwerk Griendtsveenstraat, laadpaal voor elektrische auto’s
- Bereikbaarheid: kwaliteit en draagvermogen brug onderzoeken (t.b.v. o.m. bussen)
7. Verbeteren presentatie
- Samenstellen museumplattegrond
- Collectiepresentatie via publiekswebsite
- ProjektMehrsprachigkeit
- Aansluiting op Documentatiesysteem Emmen ‘Hierkomjijweg’
- Publiekswebsite moderniseren
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8. Organisatorische verbeteringen
- Zoektocht naar een volgende coördinator
- Opstellen medewerkersovereenkomsten en jaarlijkse vergadering per functiegroep
- Delegatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
- Uitbreiding museumgebouw, met vergaderruimte en administratieruimte
En tot slot: in 2050 is het museum klimaatneutraal

8. Marketingplan
Vanuit de plaats waar we eind 2019 als museum staan, het overzicht op de kansen en bedreigingen
die van buiten op ons afkomen en het beleid voor de komende jaren maakt het marketingplan
concreet wat het museum in de komende jaren onderneemt om het bovenbeschreven beleid uit te
voeren.

8.1 Doelgroepen
In de komende jaren wordt het bedrijfsleven uit de directe regio toegevoegd aan de traditionele
doelgroepen: familiereünies, individuele bezoekers en touringcarbedrijven. De straal van 50 km die
voor de families en individuele bezoekers (toeristen en inwoners) gezien wordt als promotiegebied
wordt verruimd naar ongeveer 75 km. Er komen meer activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar
en er wordt nog sterker ingezet op familiereünies. Nagedacht wordt over mogelijkheden om
jongeren tussen 12 en 25 jaar naar het museum te trekken.
Het onderwijs uit de regio wordt actiever benaderd waarbij het museum voor de basisscholen een
leuk uitstapje is en museum, spoorbaan en werkplaats voor VMBO en MBO leerlingen een goede
plek zijn om geleerde vaardigheden in praktijk te brengen.

8.2 Uitwerking van de beleidsuitgangspunten
Aan de hand van het marketingbeleid met de traditionele 5 P’s: product – prijs – plaats – promotie –
personeel, worden de beleidsuitgangspunten uitgewerkt. Door deze items een goede mix te laten
vormen, gaat het museum met vertrouwen de toekomst tegemoet. Met opzet wordt er voor gekozen
om dit te doen aan de hand van het marketingbeleid, omdat dit laat zien hoe het museum de
bezoekers denkt te interesseren voor dit museum. Zonder hen geen waardering en geen inkomsten
en dus met een blik gericht op de samenleving, is dit beleidsplan opgesteld en concreet gemaakt in
dit marketingplan.

8.3 Product
Het behoud van mobiel erfgoed en het laten zien wat de functie hiervan is geweest in het verleden, is
de dienst die het Industrieel Smalspoor Museum verleent aan de maatschappij als geheel en aan de
bezoekers in het bijzonder. Globaal bestaat het ‘product’ van het museum uit restauratie en
onderhoud van de collectie, het onderhouden van het spoortracé en het ontvangen, rondleiden en
bedienen van de bezoekers. Om dit alles goed te laten verlopen heeft het museum een aantal
ondersteunende functies zoals die in het hoofdstuk ‘Organisatie’ zijn benoemd.

De collectie
In de komende jaren wordt het collectiebeleid verder vorm gegeven. Dit betekent ondermeer
-

De instelling van een commissie die de functie van conservator gaat vervullen.
meer aandacht voor de kerncollectie: wat gerestaureerd is, wordt in deze toestand bewaard:
rijdend of niet rijdend. Hiertoe worden restauraties voortgezet, komt er periodiek onderhoud
van de gerestaureerde objecten uit de kerncollectie en gaat al het materieel in de winter
onderdak.
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-

Uitbreiding van de collectie met industrieel smalspoormaterieel, voor zover dit iets toevoegt
aan de huidige collectie.
De informatie over de collectie beter toegankelijk maken, waarbij aandacht voor het
registreren in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, voor het publiek zichtbaar maken in de
gemeentelijke website ‘Hier kom jij weg’ en het beter vastleggen van het onderhoud, de
historische informatie en foto’s e.d. van de historische objecten. Daarnaast wordt in de
komende jaren de opslag van onderdelen en de registratie hiervan eveneens verbeterd.

Het spoortracé
Het huidig spoortracé voldoet als route uitstekend, maar er zijn enkele verbeteringen mogelijk.
-

-

-

Het 900 mm tracé moet twee verbindingen krijgen waardoor kortere rondes te rijden zijn:
verbinding tussen de sporen 1 en 13 ten oosten van de remise en tussen de sporen 11 en 9z
ter hoogte van de wissel C1. Met deze laatste boog komt er een verbinding tussen het spoor
Noord-Zuid in het oude spoortracé naar de Fijnfabriek en het spoor naar het museum.
Daarnaast moet het spoor tussen remise en museumgebouw verdubbeld worden.
Het 700mm spoor wordt op korte termijn doorgetrokken tot de Fijnfabriek zodat bezoekers
ook met een 700 mm trein van Museum naar de Fijnfabriek kunnen rijden.
Het 600 mm behoeft in de toekomst uitbreiding zowel naar de locomotievenloods als naar
de werkplaats. De prioriteit hiervoor is nu nog minder groot, maar als in de komende jaren
blijkt dat van dit spoor veel gebruik wordt gemaakt en de financiële middelen zijn te
verkrijgen, dan zal ook een deel van deze wens de komende jaren uitgevoerd gaan worden.
De monorail is een bijzonder historisch object, het is het meest ultieme smalspoor en dit zal
ook binnen twee jaar opnieuw uitgelegd worden.

De kwaliteit van het spoortracé is een groot probleem. Afgelopen twee jaar is nog eens duidelijk
gebleken wat droogte met het veen doet: het spoor ligt op heel veel plaatsen los, is verzakt en moet
nodig opgehoogd worden. Zwarte en gele grond moet in grote hoeveelheden aangevoerd worden en
vormt de komende jaren een flinke kostenpost.
Het kan zijn dat in de komende jaren de gronden rond het ven en het zandgat van eigenaar
verwisselen en voor recreatieve doelen worden aangewend. In dat geval vervalt mogelijk voor het
museum de rondrit om het ven en moet nieuw spoor in het verlengde van de waterakkers richting
het bos aan de oostzijde worden doorgetrokken. Of het biedt juist de kans om het tracé richting het
zandgat uit te breiden. Dergelijke ontwikkelingen vragen veel inzet, kunnen andere werkzaamheden
rond het spoor vertragen en hebben gevolgen voor de rondritten.

Het ontvangen, rondleiden en bedienen van de bezoekers
Het museum is van een hobbyclub voor liefhebbers van spoor en dieselmotoren gegroeid naar een
attractie waar op aansprekende wijze, tijdens de rondrit, informatie wordt gegeven over het
ontstaan van het Amsterdamsche veld, over turfstrooisel en over de functie van smalspoor in de
industriële ontwikkeling van Nederland in de vorige eeuw. De laatste jaren groeit het inzicht dat juist
die informatieverstrekking beter kan. Daar wordt aan gewerkt ondermeer met de volgende acties:
-

-

De baliemedewerkers geven de bezoekers een plattegrond van het terrein mee, met uitleg
over waar wat te zien is, of te beleven valt.
Voor de rondleiders komen meer trainingen in het geven van rondleidingen, waarbij wordt
ingegaan op zowel de presentatie als het inhoudelijke verhaal. Gelet op het belang van
goede rondleidingen voor dit museum wordt er naar toegewerkt dat het volgen van deze
trainingen vanzelfsprekend is.
De rondrit voor volwassenen gaat niet langer duren dan de vijf kwartier tot de anderhalf uur
die er nu voor staat. Kinderen moeten actief bij de rondrit betrokken worden of moeten
gedurende de rondrit waar hun ouders aan deelnemen, op andere wijze worden vermaakt.
De Schwingeltrein, het machinistendiploma en de kinderattracties zijn daar goede
mogelijkheden voor, mits er medewerkers beschikbaar zijn, die gericht zijn op deze kinderen
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-

-

-

-

en rekening kunnen houden met de verschillende leeftijden van de kinderen. Met name op
de zaterdagen wordt een dergelijk verschillend aanbod voor volwassenen en kinderen
uitgeprobeerd.
Door op de zaterdagen en zondagen actief rondleidingen door de werkplaats en eventueel
de locomotievenloods aan te bieden, wordt de verblijfsduur van de bezoekers verlengd.
Zodra werkplaatsmedewerkers en baanploeg medewerkers zich hiervoor beschikbaar stellen,
kan dit deel uit gaan maken van het aanbod aan de bezoekers. Nieuwe medewerkers moeten
zich verplicht voelen om aan een rooster hiervoor mee te werken.
De informatievoorziening moet meer uitnodigen tot activiteit en waar mogelijk ook meer
interactief worden. Het gaat er om de bezoekers meer actief te betrekken bij het verwerven
van informatie over smalspoor, over spoor, over het veen en over de omgeving. In de
kinderattracties wordt dat al meer zichtbaar met het waterspoor, het knikkerspoor en de
kralenspoortafel. Voor kinderen en volwassenen is er de spoortocht. Maar er moeten ook
meer interactieve beeldschermen komen die de bezoeker het verhaal over de vervening en
over smalspoor vertellen. Hiervoor zal gezocht worden naar nieuwe subsidiebronnen. Tot
slot wordt er met het project ‘tweetaligheid van de Veenpoorten in het Internationaal
Natuurpark Veenland’ geïnvesteerd in het tweetalig maken van de informatievoorziening.
In het kader van dit project wordt er bij objecten een QR code opgenomen waarmee met de
smartphone digitaal informatie over het object verkregen kan worden. Met de projectgroep
wordt bekeken hoe de informatie toegankelijk kan worden gemaakt.
De horeca is een belangrijke inkomstenbron voor het museum. De per dag wisselende groep
horecamedewerkers in combinatie met de keukenfaciliteiten beperken de mogelijkheden
voor een uitgebreide horecavoorziening. Nieuwe producten voor de horeca worden dan ook
getoetst op de inzet die deze van de medewerkers vraagt om ze te bereiden. Familiereünies,
zeker met een BBQ of buffet hebben een bovengemiddeld positief resultaat op de omzet.
Ook in die zin is promotie gericht op deze doelgroep interessant.
Met de bewegwijzering op het terrein die de komende twee jaar wordt geïnstalleerd,voelen
bezoekers zich uitgenodigd om over het museumterrein te gaan lopen en de verschillende
objecten en attracties te bekijken.

8.2.2 Prijs
Op dit moment is de prijs die van de bezoeker wordt gevraagd in overeenstemming met de kwaliteit
van de aangeboden dienst. De prijs is zeker niet te hoog. Het laatst is deze verhoogd met ingang van
het seizoen 2018. In de komende jaren neemt het aanbod in kwantiteit en kwaliteit toe en kan de
prijs met meer dan het prijsindexcijfer omhoog.
Afgesproken is om met ingang van 2022 de minimum donateursbijdrage die al een jaar of tien
hetzelfde is, te verhogen. In de seizoenen 2018 – 2021 betaalt een gezin met twee kinderen € 26,00
voor een bezoek aan het museum, een gezinsdonateur betaalt € 30,00 en kan heel het jaar gratis
binnen. Bezien moet worden welke verhouding hiertussen gewenst is.
De horecaprijzen liggen zo’n 10% onder het gemiddelde van de horeca. Dit past bij het museum.
Deze prijzen volgen in de komende jaren het prijsindexcijfer.
In verband met promotie, reserveringen en boekingen moeten prijswijzigingen voor het nieuwe
seizoen reeds in november van het jaar daar aan voorafgaand vastgesteld zijn.

8.2.3 Plaats
In dit hoofdstuk wordt alles wat met de locatie te maken heeft meegenomen. Het gaat onder meer
om de bereikbaarheid, om accommodaties, om inrichting en aankleding.

Bereikbaarheid

De digitale bereikbaarheid van het museum is goed. Via internet, facebook, instagram, e-mail en
telefoon is het museum bereikbaar. Op de website is met een kaartje van Google aangegeven waar
het museum zich bevindt. Dat het museum administratief onder Erica valt is voor veel bezoekers niet
logisch gezien de afstand tot Erica en Weiteveen, maar dit wordt door het bestuur als een
onveranderbaar gegeven beschouwd.
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Zodra de automobilist of de fietser de rijks- of provincialeweg bij de juiste afslag verlaat, is met de vijf
jaar geleden geplaatste bewegwijzering het museum uitstekend aangegeven. Bij het museum vindt
de automobilist een ruime parkeerplaats. De fietsers mijden de Griendtsveenstaat omdat het
straatwerk in oostelijke richting, gezien vanuit het museum, slecht is. Sinds enkele jaren is de weg in
westelijke richting opnieuw bestraat, maar fietsers die met een knooppuntenroute langs het
museum zouden komen, kiezen nu andere knooppunten, waardoor het museum ongetwijfeld
passanten mist. Bij het museum zijn fietsenrekken en een oplaadpunt voor elektrische fietsen.
Busbedrijven weten het museum goed te vinden. Sommige chauffeurs hebben angst of moeite om
de brug op te draaien en blijven langs de weg staan.
Het openbaarvervoer naar het museum is ronduit slecht: de bus stopt aan de Dordseweg (nog ruim
1.7 km) en aan de Peelstraat (2,7 km). Daarbij heeft de bus in het weekend twee-uurs diensten.
Vanaf station Emmen-Zuid bestaat de mogelijkheid een hubtaxi te bestellen.
Het museum is voor voetgangers goed bereikbaar, hoewel de Griendtsveenstraat geen fiets of
voetpad heeft en over deze weg door automobilisten hard wordt gereden.
Het museum is via de particuliere weg van het Resort Zuid-Drenthe eveneens bereikbaar voor
voetgangers en fietsers. Dit is met name voor de hotelgasten interessant.
Actiepunten voor de komende jaren:
- laadpaal voor elektrische auto’s
- druk op de gemeente blijven uitoefenen tot verbetering straatwerk Griendtsveenstraat

Accommodaties

Het museum is goed voorzien in onderhoudsarme accommodaties. Dit geldt voor de loodsen, voor
de rijtuigenstalling en zeker ook voor het museumgebouw. In de komende jaren worden meer
wagenloodsen gebouwd en wordt zo mogelijk ook de locomotievenloods uitgebreid. Daarnaast
worden voor een aantal objecten overkappingen gebouwd. Dit alles om al het materieel onderdak te
krijgen. Vochtgereguleerde ruimten voor het materieel zijn te kostbaar. Om het vocht uit de loodsen
zoveel mogelijk te laten verdwijnen worden deze zo gebouwd dat ze veel natuurlijke ventilatie
hebben.
Voor de ontvangst van groepen tijdens openingstijden en voor administratie en archief wordt aan de
westzijde van het museumgebouw ongeveer 4 x 11 meter bijgebouwd.

Inrichting en aankleding

Het restaurant en het perron zijn in 2020 voorzien van nieuwe stoelen. Mogelijk moeten de
perrontafels ook vervangen worden. De verlichting van het restaurant moet worden vernieuwd.
Gedacht wordt aan grote lampenkampen met foto’s van smalspoor en vervening.
Gelet op het geringe herhalingsbezoek heeft het opnieuw inrichten van de vaste expositie geen hoge
prioriteit. Het museum is in feite vooral de ontvangstruimte: veel van de meeste interessante
objecten staan buiten het museumgebouw. Voor de doelgroepen wordt de expositie niet wezenlijk
anders met andere smalspoorobjecten in de museumhal. Daarbij komen technisch geïnteresseerden
in de werkplaats en locomotievenloods beter aan hun trekken dan in de museumhal, mits er
deskundige opvang en uitleg van medewerkers op die locaties is.

Het buitenterrein

In de komende jaren wordt het buitenterrein nog meer voorzien van opstelling van industrieel
smalspoor materieel. Zo worden in de komende jaren gerealiseerd:
-

Een houttrein op meterspoor
De historische weegbrug van Griendtsveen in 900 mm spoor
De railsleggertrein van Klasmann
De monorail wordt opnieuw uitgelegd
Een trein uit de mijnen: elektrische locomotief en mijnwagens

Om te zorgen dat deze treinen in de winter onderdak kunnen, worden zoveel mogelijk
opstellingen verbonden met het doorgaande spoor.
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Het middenterrein wordt niet verder volgebouwd: niet met spoor en niet met gebouwen. Het
huidige open gedeelte blijft beschikbaar voor evenementen. De bosschages op het middenterrein
worden uitgedund maar blijven gehandhaafd, met als uitgangspunt dat vanaf het perron niet alles
zichtbaar is en door de bewegwijzering de bezoeker uitgenodigd wordt rond te gaan kijken.
Nieuwe opstellingen komen op het terrein voor de locomotievenloods. Op dit terrein komt ook het
kinderrailfietsenspoor op 500 mm en zo mogelijk ook spoor met draaischijven. Er komt een
voetgangersverbinding tussen het perron en dit terrein.

8.2.4 Personeel
Het museum telt zo’n 70 medewerkers, allen op onbetaalde basis. Voor hen heeft het museum een
op schrift gesteld medewerkers beleid.
Globaal zijn de medewerkers verdeeld in een werkplaatsploeg, een baanploeg, een horeca- en
rondleidersploeg en in een groep organisatiemedewerkers. De samenwerking tussen de
medewerkers en tussen de verschillende groepen is goed. Zij helpen elkaar waar nodig. Zij zijn zich er
ook steeds meer van bewust dat alles wat zij doen, kan gebeuren dankzij de bezoekers. Daaruit komt
ook een groeiend besef voort, dat voor alle medewerkers de bezoekers en alles wat daarmee
samenhangt op de eerste plaats moeten komen en niet bijvoorbeeld de restauratie van een
locomotief. Ontvangst, wegwijs maken, horeca, rondleidingen, onderhoud van personentreinen, BHV
en cursus AED en hartreanimatie, schone ruimten, en groenonderhoud krijgen daarom steeds meer
prioriteit.
Minstens eenmaal per jaar wordt een vergadering per functiegroep gehouden. Daarnaast worden
jaarlijks vergaderingen voor alle medewerkers gehouden.
De werving van medewerkers is over het geheel gezien geen probleem: voor de werkplaats en het
baanonderhoud komen de medewerkers bijna uit zichzelf. Voor de horeca en de rondleidingen ligt
dit veel moeilijker, ondanks dat dit maar een inzet van zes maanden per jaar vraagt. Maar deze
medewerkers moeten er in de weekenden zijn en maken lange dagen. En het is ook nog eens de
meest stressvolle functie binnen het museum. Steeds opnieuw en ook in de toekomst wordt
geprobeerd dit tekort ondermeer op te lossen met mensen die vanuit een uitkering of begeleid
werken dit graag willen doen.

8.2.5 Promotie
De promotie is de afgelopen twee jaar sterk verbeterd. Ongeveer 7% van de omzet is beschikbaar
voor de promotie. De promotiemedewerkers blijven kritisch op de wijze waarop deze gelden besteed
worden en blijven alert op mogelijkheden voor free publicity. Het blijkt moeilijk om buiten het
seizoen bij het publiek aandacht voor het museum te houden. Toch is dat de periode dat
familiereünies worden georganiseerd en organisaties afspraken met touringcarbedrijven maken voor
uitstapjes in het voorjaar en de zomer. In de toekomst moeten meer items gevonden en benut
worden om ook in de winterperiode in de publiciteit te komen.
De folderverspreiding aan het begin van het seizoen blijft in handen van medewerkers van het
museum zolang hiertoe voldoende medewerkers bereid zijn. Het blijft de goedkoopste manier van
folderverspreiding en geeft ook de meeste kans op goede relaties met de mensen van de folder
uitgavenpunten.

8.2.6 Marketing mix
Zijn alle beschreven activiteiten bij de verschillende items voldoende en hebben ze voldoende
samenhang om de volgende 35 jaar met een gerust hart in te gaan? Het bestuur meent van wel. Het
toont meer dan in het verleden een gerichtheid naar buiten en het belang van een goede
evenwichtige en sprekende collectie ten behoeve van de bezoekers. Een uitbreiding van doelgroepen
en meer gericht zijn op de verscheidenheid van doelgroepen. Daarvoor worden nieuwe elementen
aan de collectie toegevoegd, wordt de collectie op een betere wijze getoond en wordt de
informatievoorziening belangrijk verbeterd. Vernieuwingen en resultaten van werkzaamheden
worden via pers en social media beter en gedurende het hele jaar voor het voetlicht gebracht.
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9. Presentatiebeleid
Het Industrieel Smalspoormuseum Erica wil middels vaste en tijdelijke collectieopstellingen,
activiteitenweekenden, rondleidingen, mobiele presentaties en digitale presentaties de bezoekers
informeren over de historie van industrieel toegepast vervoer over smalspoorbanen. Smalspoor
betreft alle spoorbreedtes kleiner dan normaalspoor (1435 mm),vanaf 0 mm (monorail). Industriële
toepassing betekent alles behalve personenvervoer

9.1 Vaste opstellingen
De vaste collectieopstellingen bevinden zich in het Museumgebouw, de Oude Remise, de
Locomotievenloods en de 600/700 mmloods. De collectieopstelling in het Museumgebouw blijft
vaak jaren onveranderd, vooral omdat door het grote gewicht van de objecten verplaatsen niet
zomaar gedaan is. Daarbij noopt het herhaalbezoek niet direct tot de grote inspanning die het
wijzigen van de opstelling vraagt. De huidige opstelling stamt uit 2012 en het wordt nu wel tijd een
nieuwe opstelling te maken. Hoewel dit stond voor een latere periode in het beleidsplan, is het
museum er nu reeds mee begonnen dankzij een subsidie de gemeente Emmen en het
Kickstartcultuurfonds in het kader van coronamaatregelen. De stalling- en depotruimten voor het
grootste gedeelte van de collectie bestaat uit mobiel erfgoed waardoor deze objecten al of niet op
eigen kracht eenvoudig in of uit de loodsen gereden kan worden. Daartoe zijn in deze loodsen de
sporen in de diverse breedtes, die het museum nu in haar collectie heeft (0mm, 500mm, 600mm,
700mm en 900mm), naast elkaar gelegd, met voor ieder spoor een eigen toegangsdeur.

9.2 Tijdelijke opstellingen
Tijdens het openingsseizoen worden op markante plaatsen op het buitenterrein verschillende
objecten opgesteld. Enerzijds met het doel om bezoekers te verleiden verder te kijken dan het
museumgebouw en de rondrit per smalspoortrein. Anderzijds omdat we met die opstellingen op het
buitenterrein de verschillende (historische) gebruikstoepassingen van industrieel smalspoor hopen
weer te geven. Zoals gebruik in het veenbedrijf, de betonindustrie, de bouw, de baksteenindustrie
en de mijnbouw. Industrieel smalspoor is vaak projectspoor om slecht begaanbare gebieden
eenvoudig en goedkoop snel te kunnen ontsluiten. Dat biedt het Smalspoormuseum ook de
mogelijkheid om het eigen sporenplan naar believen aan te passen of uit te breiden, wanneer
tentoonstellingen op het buitenterrein daar om vragen. Om de bezoekers te helpen hun weg op het
buitenterrein te vinden zijn overal op het buitenterrein richtingaanwijzers opgesteld (gerealiseerd in
2021) waarbij men om een goed overzicht te hebben een museumplattegrond met looppadenplan
bij de balie kan halen (te realiseren in 2022).

9.3 Mobiele presentaties
Het Smalspoormuseum is een museum van mobiel erfgoed en streeft er daarom ook naar om de
collectie zo veel mogelijk in beweging aan de bezoekers te presenteren. Het uitgestrekte terrein en
het uitgebreide sporenplan bieden daarvoor ook ruimschoots de mogelijkheden. De meest in het
oog springende mobiele presentatie is de rondrit met de smalspoortrein, hoewel de
personenwagens waarmee dat gedaan wordt eigenlijk geen industrieel smalspoor zijn (afkomstig uit
de vroegere Flevohof). Maar de rondrittreinen zijn geliefd bij de bezoekers en bieden een ideale
mogelijkheid om de bezoekers het gebied te laten zien en over de historie van smalspoor en over de
historie van dat gebied te vertellen. Voor kinderen die de reguliere rondrit te lang vinden rijdt er op
het middenterrein een voormalige parktrein. In eerste opzicht niet industrieel, maar wel origineel
gebouwd op industrieel smalspoormaterieel. Baanonderhoud wordt ook gedaan met objecten uit de
collectie en dat gebeurt ook op openingsdagen, waardoor bezoekers regelmatig een werktrein
voorbij zien komen of ergens aan het werk zien. Verder worden machinisten aangespoord om op
openingsdagen spontaan ritjes langs het perron bij het museumgebouw te maken met willekeurige
rijdende objecten uit de collectie. Tijdens het openingsseizoen worden enkele activiteitenweekenden gehouden (drie à vier per jaar). Deze weekenden zijn bedoeld om meer demonstraties
te geven van industrieel smalspoor waarvan de jaarlijkse Locomotievenparade de meest bekende is.
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Ieder jaar wordt voor de Locomotievenparade een andere spoorbreedte als uitgangspunt genomen
waarna alle rijvaardige objecten op die breedte in parade aan het publiek worden getoond. Met
ondersteuning van een moderator.

9.4 Digitale presentaties
Bij de objecten in de vaste opstellingen zijn informatieborden geplaatst met daarop de historische
informatie van dat object. In 2021 is begonnen met het voorzien van de borden in de
buitenopstellingen met een QR-code waarmee bezoekers via hun telefoon achtergrondinformatie
kunnen ophalen. Als tekst en afbeeldingen maar ook in gesproken tekst (om visueel gehandicapten
tegemoet te komen). Het streven is om dat voor alle borden te realiseren in het kader van het
project Mehrsprachigkeit van Interreg dat in 2022 wordt uitgevoerd. In dat project worden ook alle
informatieborden voor de binnenopstellingen vernieuwd en van geactualiseerde teksten in
Nederlands en Duits voorzien. Tevens zal dit project in 2022 een audiotour langs de
bezienswaardigheden van het museum realiseren en gaat het een volledige Duitse versie van de
publiekswebsite opleveren. De publiekswebsite is inhoudelijk nog helemaal actueel, maar kan wat
betreft presentatie gemoderniseerd worden. De collectie zelf is al langere tijd digitaal ontsloten via
de website van de Nederlandse Museummaterieel Database (NMLD). Daar is naderhand het Register
Mobiel Erfgoed bij gekomen,hoewel dat register minder toegankelijk is voor de reguliere bezoeker.
Om die tegemoet te komen stelt het Smalspoormuseum vanuit het eigen collectiesysteem een
afgeleide schil beschikbaar via de publiekswebsite. Met als extra een aansluiting op het
Documentatie/collectiesysteem ‘Hierkomjijweg’ van de gemeente Emmen. Zodat het publiek ook
via die ingang toegang heeft tot de collectie van het Smalspoormuseum. Het streven is om dat in
2023 gereed te hebben. Het Smalspoormuseum is tevens actief op social media, maar doet dat
vooral om het museum te promoten en daarmee extra bezoekers te trekken. En het eerste jaar nadat
dat op gang was gebracht zagen we meteen een sterke toename in het aantal bezoekers. Via de
social media worden echter vooral bezigheden en activiteiten gedeeld en nauwelijks iets over de
collectie.

9.5 Rondritten en rondleidingen
De rondritten worden gedaan per smalspoortrein waarbij de machinist tevens museumgids is.
Tijdens de rondleiding wordt regelmatig gestopt om iets over het gebied of over smalspoor te
vertellen. En er wordt gestopt bij de verschillende (museum)gebouwen langs het tracé om de
passagiers onder leiding van de museumgids dat gebouw te laten bekijken. Uiteraard uitvoerig
toegelicht met wetenswaardigheden over dat gebouw. Eén van die gebouwen is de Fijnfabriek:
industrieel erfgoed van omstreeks 1910. Het museum huurt het productiegedeelte van deze fabriek.
De deelnemers aan de rondrit krijgen een rondleiding door dit gedeelte van de fabriek waarin zij zien
hoe turfstrooisel werd gemaakt. Een deel van de machines werkt ook nog. Afhankelijk van de
groepsgrootte en de interessesfeer van de deelnemers aan de rondrit wordt ook een rondleiding
door de historische remise gegeven. Eveneens een gebouw van rond 1910 en het laat zien hoe vanaf
het begin van de vervening de smalspoorlocomotieven van Griendtsveen werden gestald en
onderhouden. Deze twee rijksmonumenten vertellen een belangrijk deel van het veenbedrijf waaruit
het Smalspoormuseum in 1984 is ontstaan. Ter verbetering van de luisterkwaliteit zijn in 2021
geluidsinstallaties in de rondrittreinen geplaatst, zodat de rondleiders de bezoekers per microfoon
kunnen toespreken.
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10. Educatiebeleid
Het Industrieel Smalspoor Museum verhaalt over twee historische lijnen waarmee het publiek kennis
maakt: de bijdrage die smalspoor heeft geleverd aan de industriële ontwikkeling van Nederland en
de verandering van het hoogveenlandschap van Zuidoost Drenthe in een cultuurlandschap met
kanalen, akkerland en veendorpen.
Tijdens de rondrit wordt veel aandacht besteed aan deze twee historische ontwikkelingen, waarbij
het verhaal van de rondleider zo veel mogelijk wordt afgestemd op de achtergrond en leeftijd van de
bezoekers in het personenrijtuig. Bij de rondleiding door de turfstrooiselfabriek zien de bezoekers
hoe turfstrooisel werd gemaakt. Een deel van de machines in de fabriek functioneert nog waardoor
de uitleg nog beter inzichtelijk wordt gemaakt. Voor de kinderen in de leeftijd van 4 t.m. 8 en
kinderen in de leeftijd van 8 t.m. 12 is er een spoortocht waarmee ze aan de hand van foto’s
kennismaken met locomotieven, lorries en met onderdelen van de veenhistorie. En jaarlijks neemt
het museum deel aan Oktoberkindermaand, waarin kinderen t.m. 12 jaar gratis toegang hebben.
Met deze kinderactiviteiten richt het museum zich op kinderen met hun ouders of andere
begeleiders komen. De onderwerpen én de bemensing van dit museum lenen zich niet zo zeer voor
educatieve projecten naar de leeftijdsgroep van de basisschool. Deze leeftijdsgroep is daar ook nog
niet erg ontvankelijk voor en dat is toch een belangrijke voorwaarde voor een leerproces. Met
scholen die zelf aangeven graag met een klas langs te willen komen wordt een programma gemaakt
dat past binnen de lesstof die in die periode met de klas wordt behandeld. Zoals uit het voorgaande
blijkt heeft het museum voor individuele kinderen te bieden, zeker omdat deze kinderen danook van
hun begeleider 1 op 1 uitleg krijgen. Juist voor deze doelgroep heeft het museum ook het unieke
‘machinistendiploma’ waarbij kinderen begeleiding zelf een locomotief mogen rijden.
Bij zo’n 20 objecten, binnen en buiten, is een informatiepaneel. Deze panelen worden in 2022
voorzien van een QR code waarmee de bezoeker op de website nog meer achtergrond informatie
over het object kan krijgen. Deze informatie is dan ook te beluisteren in zowel Nederlands als in het
Duits. Tevens komt er in 2022 een audiotour gericht op volwassenen met informatie over de
vervening en over het industrieel smalspoor. Deze projecten worden gefinancierd vanuit
Interreggelden in samenwerking met het Naturpark Moor/Veenland.
In de komende drie jaar vindt een herinrichting van het binnenmuseum plaats waarin meer
mogelijkheden voor de bezoeker komen om zijn of haar nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in het
smalspoor dan wel in de cultuurhistorie van het landschap te bevredigen. Dan komt er ook meer
aandacht voor de effecten die de vervening, en daarmee ook het gebruik van turfstrooisel, heeft op
het klimaat en op het milieu. De financiering van de herinrichting is mogelijk dankzij de steun van het
Kickstartcultuurfonds en de gemeente Emmen.
Het museum heeft in het verleden veel pogingen ondernomen om in samenwerking met middelbare
scholen projecten te ontwikkelen. In de praktijk blijkt dit uitermate moeilijk te zijn. Dit heeft vooral
praktische oorzaken: openingstijden van het museum en schooltijden lopen niet parallel,
stageperiodes en tijden komen niet overeenkomen e.d. Met de metaalafdeling van de Praktijkschool
in Emmen (PRO-Emmen, Voortgezet speciaal onderwijs) lukt dit wel en wordt al jaren goed
samengewerkt.
Het lukt ook goed met individuele jongeren die interesse tonen in de techniek van dieselmotoren en
de aanleg van spoor, het bouwen van wissels e.d. Het is duidelijk dat zij in die leeftijd wel
ontvankelijk zijn om te leren en het museum biedt hen dan ook alle ruimte om die kansen benutten.
Voor hen heeft het museum de zaterdag tot werkdag gemaakt. Zij restaureren locomotieven, gaan
de historie na van het object en informeren bij collega-musea naar bouwtekeningen, onderdelen e.d.
Het educatiebeleid van het museum is er op gericht hen zo veel mogelijk te faciliteren om kennis en
vaardigheden verder te ontwikkelen. De groep jonge medewerkers is zeer divers samengesteld, met
één gezamenlijk kenmerk: sterke motivatie om ‘te doen en te leren ‘. Onder hen zijn jongeren die
vanuit een begeleidingstraject komen en jongeren van MBO en HBO opleidingen. Er zijn weinig
musea die zich succesvol richten op jongeren. Ons museum prijst zich gelukkig om juist voor deze
doelgroep een aanbod te hebben dat bij hun interessesfeer past. Een belangrijk onderdeel van het
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educatiebeleid van het museum is zowel deze groep jongeren onderling goed te leren samenwerken,
als het bevorderen van de samenwerking tussen de oudere generatie medewerkers en de jongere
generatie medewerkers.
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11. INFORMATIEBELEID
Een van de kerntaken van het Smalspoormuseum is het ter beschikking stellen van de gehele
collectie aan een zo breed mogelijk publiek op actieve en passieve wijze. Daarbij wordt getracht zo
veel mogelijke een relatie te leggen tussen de collectie en de omgeving; smalspoor, het veen en de
historie van het veen in Zuid-Oost Drenthe.
Veel en steeds meer informatie wordt digitaal opgeslagen. Dit gebeurt wereldwijd, zo ook in het
Smalspoormuseum. Het museum is zich ervan bewust dat dit systematisch moet gebeuren en
zodanig dat dit goed toegankelijk moet zijn en ‘gezekerd’ is voor de toekomst. Bovendien moeten
wettelijke waarborgen over de bescherming van (persoons-)gegevens in acht worden genomen.
Dit proces is al in gang gezet maar blijft een continu proces dat nooit af is, alleen al vanwege nieuwe
mogelijkheden van digitale verbindingen en nieuwe technologische ontwikkelingen. Bovendien leidt
voortschrijdend inzicht tot aanpassingen in de collectie (verwezen wordt naar het collectiebeleidsplan), en daarmee uiteraard ook tot de informatie die hierover ter beschikking wordt gesteld.
Binnen de mogelijkheden van de huidige technieken en de beschikbare financiële middelen wil het
Smalspoormuseum proberen zoveel mogelijk informatie voor een breed publiek toegankelijk te
maken. Zoals gezegd; dit is ook een van de doelstelling van het Smalspoormuseum.
De gewenste toegankelijkheid van deze museale informatie probeert het museum op de volgende
manieren te bereiken:
-

-

Via de tentoonstelling in de diverse ruimten van het museum. Hierbij moet worden bedacht
dat het museum voor een deel openluchtmuseum is en een groot buitengedeelte heeft.
Onder de ruimten van het museum wordt uiteraard ook dit buitengedeelte verstaan.
Documenten (boeken, tijdschriften, afbeeldingen etc.), via (zo mogelijk) digitale opslag en
voor zover dit laatste niet mogelijk is, middels archivering in het museumarchief.
Informatie via de website van de gemeente.

Hierover kan nog het volgende worden vermeld:
Het museum heeft een digitaal systeem (database) waarin alle gegevens worden vastgelegd. Het
betreft zogenaamde “statistische” gegevens zoals bezoekersaantallen, gegevens van medewerkers
zolang deze binnen de organisatie actief zijn, agendagegevens over evenementen- en
openstellingsdagen enzovoorts.
Het beheer van dit “Content Management Systeem” is in handen van de webbouwer. De webbouwer
is een medewerker van het museum. Hij is het aanspreekpunt voor alles dat met de bouw en
inrichting van het systeem te maken heeft en ook voor het contact naar de provider. Het systeem
kent een dubbele back-up met een retentietijd van één maand. De back-up manager is: ‘IDERA’.
In hetzelfde systeem worden ook de gegevens van de collectie ingevoerd. Aan de inrichting van de
database wordt op het moment van het opstellen van dit plan nog gewerkt, maar naar verwachting
zal dit eind maart 2022 gereed zijn. Daarna zal deze in de daaropvolgende maanden gevuld gaan
worden met de op dit moment beschikbare informatie. In deze database wordt het volgende
geregistreerd: naam en nummer van het objectobject, naam van de fabriek die het object heeft
gemaakt, merk, fabrieksnummer, bouwjaar, soort motor en motornummer, motorvermogen,
gewicht, spoorwijdte, wel of niet rijvaardig, verwervingsdatum ISM, standplaats, gebruiks- of
museaal materieel of een combinatie daarvan. Ook wordt geregistreerd of het museum het object in
eigendom of in bruikleen heeft. Op een aantal van deze invoergegevens kan het publiek selecteren
met een filterzoeksysteem. Daarnaast wordt per project een voor publiek toegankelijke beschrijving
opgenomen met nadere informatie over het object zoals herkomst, toekomstperspectief, anekdotes
en verwijzingen naar gepubliceerde bibliografische informatie. Per object worden verder
opgenomen: foto’s van het object, technische en juridische informatie over het object,
verwervingsdocumentatie, en de onderhoudsgegevens. Deze laatste informatie is, om voor de hand
liggende redenen, niet voor het publiek toegankelijk.
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Het bestuur geeft aan welke medewerkers welke rechten krijgen om in dit systeem taken uit te
voeren. Deze medewerkers zijn beheerder van hun onderdeel in het systeem en kunnen
verschillende rechten hebben. Het betreft de rechten: ‘kijk/wijzig/verwijder/toevoegen. Deze
medewerkers zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de inhoud van hun deel van het systeem.
Het bestuur is, uiteraard, eindverantwoordelijk.
Bezoekers krijgen een selectief beeld van hetgeen in de database is opgenomen. Het bestuur bepaalt
waaruit deze selectie bestaat. Deze informatie heeft voornamelijk betrekking op gegevens uit de
collectie en niet op andere gegevens uit het systeem. Bezoekers kunnen dit inzien op schermen in
het museum, maar kunnen het niet kopiëren. Om een breder publiek te bereiken wordt ook een deel
van de gegevens naar ‘elders’ overgedragen. Dat kan analoog door bijvoorbeeld publicaties of
opname op informatiepanelen bij het betreffende object, maar ook digitaal met koppelingen naar
(bijvoorbeeld) de websites van het Nationaal Register Railerfgoed of de Nederlandse Materieel
Database. Zeker daar waar de informatie ook de historie van de regio Zuidoost Drenthe betreft zal
een koppeling plaatsvinden met “Hierkomjijweg”, de gemeentelijke website over de historie van de
gemeente Emmen.
Het digitaal beschikbaar stellen van collectiegegevens aan derden, t.b.v. ‘openbaar gebruik’ zal naar
verwachting in 2023 worden gerealiseerd en betreft in alle gevallen een selectie uit de beschikbare
gegevens.
Het bestuur en de webbouwer waarborgen dat genoemde websites, en ook de overige informatie die
wordt gedeeld met derden, voldoen aan hetgeen is bepaald in de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming), en aan overige relevante wettelijke bepalingen zoals de regels inzake het
auteursrecht en intellectuele eigendom.
Alhoewel niet direct gerelateerd aan de collectie, draagt het bestuur er ook zorg voor dat overige
informatie waarin privacygevoelige gegevens zijn verwerkt zoals overeenkomsten met leveranciers,
afnemers, verzekeraars, vrijwilligersovereenkomsten etc. voldoen aan hetgeen is opgenomen in de
AVG en aanverwante wet- en regelgeving. Het bestuur beschikt over de nodige juridische kennis en
het inzicht om dit laatste te kunnen waarborgen.
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12. Organisatie
Een goede organisatie is voorwaarde voor het voortbestaan van het museum. Met de vernieuwing
van de statuten in 2018 is de verantwoordelijkheidstructuur voor de organisatie veranderd. Het
vastgoed en de collectie zijn voorwaardenscheppend om publiek te krijgen en daarmee de exploitatie
financieel gezond te houden. Daarom zijn de bestuurders van de stichting Noord Nederlandse
Museum Spoorbaan (vastgoed) en van de stichting Industrieel Smalspoor Materieel (collectie en
spoortracé) medeverantwoordelijk voor de stichting Exploitatie Industrieel Smalspoor Museum.
Het beleid van de besturen, de uitvoering van dit beleid en de onderlinge samenwerking tussen de
besturen wordt getoetst door de Raad van Toezicht.
Voor de dagelijkse gang van zaken heeft momenteel de voorzitter van ‘Exploitatie’ een
coördinerende taak. Deze functie hoeft niet aan de voorzitter van deze stichting gekoppeld te zijn,
maar dit is op dit moment een gegeven. Het blijkt dat voor de uitvoering van deze functie veel tijd
geïnvesteerd moet worden, momenteel zeker zo’n vier dagen per week. Dit is ook nodig om zicht te
krijgen en te houden op de grote verscheidenheid aan werkzaamheden, uitgevoerd door een groep
van 70 onbetaalde medewerkers. Het is de vraag hoe dit in de toekomst ingevuld moet worden. De
kans dat dit weer door een onbetaalde medewerker met voldoende kwaliteiten vervuld kan worden
is klein. De huidige omzet laat een betaalde coördinator voor 32 uur per week niet toe. En het is niet
reëel te veronderstellen dat een betaalde coördinator leidt tot een omzettoename die financiering
van een dergelijke functionaris mogelijk maakt. De waardering van de gemeenschap van Zuidoost
Drenthe voor de culturele, maatschappelijke en economische waarde van dit museum kan een
dergelijke functionaris financieel wel mogelijk maken.
Natuurlijk moet niet voorbij worden gegaan aan de gevoelens van de vele onbetaalde medewerkers
die 35 jaar lang dit museum draaiend hebben gehouden en die met enig argwaan een betaalde
medewerker accepteren, of niet. Toch is dit een ontwikkeling die niet tegen te houden is en die ieder
professioneel museum heeft doorgemaakt of aan het doormaken is. Het bestuur prijst de dag dat er
een coördinator gevonden wordt die wederom voor vele jaren dit werk onbetaald wil doen. De kans
hierop acht het bestuur echter niet groot.
In het licht van bovenstaande vindt er wel een duidelijk actie plaats: een delegatie van taken en
werkzaamheden gekoppeld aan verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit gaat de komende
jaren door om daarmee de coördinatiefunctie lichter te maken en daarmee ook beter te kunnen
invullen: betaald of onbetaald. Deze ontwikkeling wordt ondermeer zichtbaar in het groeiend aantal
‘organisatiemedewerkers’. Niet gekoppeld aan de functiegroepen van werkplaats, baanonderhoud of
horeca, maar aan een taak die zij dikwijls alleen en zelfstandig uitvoeren en die onmisbaar is voor het
museum. Zo heeft het museum nu iemand voor de website, voor promotie, voor de reserveringen,
voor de archivering, voor de administratie, voor de horeca-inkoop enz. Voor het museum onmisbare
functies vervuld door onbetaalde, onmisbare medewerkers! Het verder uitsplitsen van taken gaat
ook in de komende jaren onverminderd door. Dit vraagt dan weer andere kwaliteiten van de
coördinator, maar kan ook leiden tot een kleinere tijdsinvestering binnen deze functie.
De organisatie van het museum staat als een huis. Natuurlijk kan van alles verbeterd worden, maar
de inzet van de medewerkers en de onderlinge sfeer maken het museum tot de huidige sterke
organisatie: inhoudelijk en financieel gezond. En vooral leuk voor bezoekers en medewerkers.
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13. Financieel (meerjarenraming)
In onderstaande meerjarenraming is de begroting 2020 en 2021 aangepast op de coronacrisis. Als
gevolg van de Corona crisis is de begroting voor 2022vrijwel gelijk aan de oorspronkelijke van 2020.
Ten gevolge van het voortduren van deze pandemie ook in 2021 is de doorlooptijd van het
beleidsplan, inclusief de meerjarenraming verlengd naar 2027.
Toelichting bij de uitgangspunten voor de prognose
- na 2022 jaarlijks 100 bezoekers erbij.
- Entreeprijs
- in verband met de corona-pandemie in 2020 en 2021, komen er in 2022 geen prijsverhogingen,
ook niet voor donateurs.
- in 2023 kinderprijs naar € 6,00 zodat het verschil met volwassenen overal € 1,50 wordt.
- in 2024 alle prijzen met € 0,50 omhoog en in 2027 met € 0,25 omhoog.
- De gemiddelde entreeprijs wordt gevormd door de ontvangen entreegelden gedeeld door het
aantal bezoekers. Door de gratis bezoekers, de kortingen en het grote aantal kinderen ligt de
gemiddelde entreeprijs nog onder de groepsprijs voor volwassenen.
- Museumshop en buffet een jaarlijkse stijging van 10%
- Giften jaarlijks € 1.200. Vermeerderd met donateurs met stijging van 3% per jaar.
Toelichting resultatenrekening
Een stijging van de jaarlijkse kosten met 3%
- promotiebudget: 7% van de omzet
- Huur gebouwen: Huur van eigen gebouwen is buiten beschouwing gebleven. Huur remise en
Fijnfabriek jaarlijks +3%.
- De rente op de lening van Griendtsveen is een vast bedrag.
- Gelet op de ambities in het beleidsplan wordt er van uitgegaan dat er zeker voor € 100.000 wordt
geïnvesteerd in nieuwe wagenloodsen en uitbreiding museumgebouw. Dit gebeurt met subsidies en
gesubsidieerde eigen uren. Daarom is de werkelijke uitgave laag. In het huidige project en ook in
nieuwe projecten zitten altijd niet-subsidiabele kosten en bijkomende projectkosten.
Toelichting bij de balansen:
Het onroerend goed stijgt in waarde in 2021 met 40% van de bouwkosten van de NRV-loods en de
600/700mm loods. Maar er wordt niet op afgeschreven.
- Op nieuw aangeschafte roerende zaken wordt afgeschreven, maar er wordt jaarlijks ook
geïnvesteerd. Er is van uitgegaan dat de jaarlijkse afschrijvingen en investeringen gelijk blijven aan
die van 2019+3%. Daarom verandert de hoogte van waarde in de balans niet.
- Het jaarlijkse resultaat wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen.
- Op de leningen wordt niet afgelost.
- Uitgegaan wordt dat het restauratiefonds (uitsluitend voor de veenkraan) in de komende jaren een
keer leeg komt.
- De voorzieningen bestaan uit
- het fonds voor groot onderhoud tot een maximum van € 25.000. Dit bedrag wordt de komende
jaren niet gehaald omdat gerekend is dat er jaarlijks € 2.500 in gaat en jaarlijks € 1.500 uitgaat
aan groot onderhoud uitgaat.
- het fonds voor herinvesteren in zonnepanelen en omvormers. Dit gaat tot een maximum van
€ 15.000. Dit bedrag wordt in de komende jaren wel gehaald.
- De hoogte van de liquide middelen wordt gevormd door het totaal van passiva te verminderen met
de waarde van de onroerende en roerende zaken.
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