
Jaarverslag 2020                 
1 

  
De Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg heeft als doel het in stand houden van het 
Stoomgemaal te Halfweg als monument met een werkende stoombemalingsinstallatie 
alsmede het inrichten en exploiteren van een museum. 

De organisatie bestaat uit een bestuur van acht leden en veertig (andere) vrijwilligers. Het 
bestuur heeft een verdeling van taken over voorzitter, secretaris, penningmeester en leden 
met portefeuilles op het gebied van communicatie, commercie, techniek en bouwkunde. 
Binnen de vrijwilligers is er een onderverdeling van functies op het gebied van 
balie/receptie/rondleiding/ techniek en stoken en andere functies.    

Het jaar 2020 was bijzonder vanwege de beperkende maatregelen van de overheid ten 
gevolge van Covid 19. De geplande opening van het seizoen begin april kon geen doorgang 
vinden. Pas in het weekeinde van 12/13 september kon het Stoomgemaal zijn deuren voor 
het publiek openen, overigens zonder officiële opening. Ook is het seizoen voortijdig 
afgebroken na het eerste weekend in oktober. 

De periode tot september is benut voor een aanpassing van de binnenruimte van het 
ketelhuis. Door deze verbouwing is een moderne receptie ontstaan met verkoop van koffie, 
thee, frisdrank en snacks. Tevens is een zitgedeelte ontstaan, waar bezoekers een 
consumptie kunnen nuttigen en tegelijkertijd een film over het Stoomgemaal kunnen 
bekijken.    

Bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar negen keer vergaderd. Op 8 mei is Ruud Wever 
toegetreden tot het bestuur. Hij was in zijn werkzame leven specialist op het gebied van 
communicatie. Hij heeft deze kundigheid meegebracht naar het bestuur en benut deze als 
portefeuillehouder communicatie.   

Vrijwilligers 
Het bestuur heeft in het verslagjaar moeten besluiten de samenwerking met twee vrijwilligers 
op te zeggen. In vervolg daarop is een aantal vrijwilligers vertrokken. Voorts zijn enkele 
vrijwilligers om gezondheidsredenen en vanwege het bereiken van een hoge leeftijd gestopt. 
In augustus hebben we afscheid moeten nemen van een toegewijde en bevlogen vrijwilliger 
die overleed. Op zijn verzoek, en daar heeft het bestuur gehoor aan gegeven, is zijn 
condoléancebijeenkomst gehouden in een stomend gemaal.  

In de loop van het verslagjaar hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld met belangstelling en 
kundigheden op diverse gebieden, waaronder de techniek. 
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In de maand juni heeft het bestuur verschillende gesprekken gevoerd met delegaties van de 
vrijwilligers. Dit resulteerde in de toezegging van het bestuur om een betere communicatie te 
bewerkstelligen. Het bestuur zegde toe na elke bestuursvergadering een digitale nieuwsbrief 
te laten verschijnen. Daarin wordt ingegaan op de door het bestuur genomen besluiten en 
worden actuele ontwikkelingen in het Stoomgemaal gemeld. Ook is afgesproken, dat één 
van de vrijwilligers deel kan nemen aan de bestuursvergaderingen. Op die manier kunnen de 
andere vrijwilligers beter op de hoogte komen van hetgeen speelt in het bestuur. De 
betreffende vertegenwoordiger is daarmee een soort link tussen bestuur en vrijwilligers. 
Cees Vernooij werd benoemd tot deze zogenoemde verbindingsman. Hij neemt deel aan de 
bestuursvergaderingen, maar is geen bestuurslid. 
Op 22 juli verscheen de eerste digitale nieuwsbrief. Deze werd door de vrijwilligers vol lof 
ontvangen en wordt zeer gewaardeerd. In het verslagjaar zijn in totaal vijf digitale 
nieuwsbrieven verschenen. Vrijwilligers die niet over een e-mailadres beschikken, ontvangen 
de nieuwsbrief per post.  

In verband met de uitbraak van het Covid 19 en de vanuit de regering steeds aangescherpte 
maatregelen zijn in het verslagjaar ook verschillende digitale mededelingen verschenen. Met 
name actuele zaken, waaronder de van kracht zijnde coronaprotocollen, werden hierin 
gecommuniceerd. 

Conservator Peter van Kaam heeft zijn functie na 7 jaar in mei neergelegd. In augustus heeft 
het bestuur op gepaste wijze afscheid van hem genomen. Hij blijft overigens wél beschikbaar 
voor een aantal hand- en spandiensten.  
Door de vacant komende functie is het takenpakket goed onder de loep genomen. Dit heeft 
geresulteerd in een naamswijziging van conservator naar beheerder. Voor deze functie is 
een nieuwe functiebeschrijving en takenpakket gemaakt. Een aantal taken dat voorheen 
onder de Conservator viel, is gesplitst en verdeeld onder de coördinatoren Techniek, 
Onderhoud en Rondleidingen. Voor de receptie is een aanspreekpersoon benoemd. 

Op dit moment is er nog geen nieuwe beheerder. Met kandidaten voor de functie van 
beheerder hebben enkele gesprekken plaatsgevonden, maar zonder resultaat. De vacature 
is aangemeld bij de vrijwilligerscentrales van Haarlemmermeer en Amsterdam. Bij deze 
organisaties staat de vacature op de website. 

Donaties 
De Stichting is voor wat betreft de exploitatie van het gemaal afhankelijk van subsidies, 
donaties, entreegelden en opbrengsten verkoop. 
De gemeente Haarlemmermeer heeft wederom een subsidie van € 2.750,-- beschikbaar 
gesteld. Het Hoogheemraadschap van Rijnland doneerde opnieuw € 10.000,--. De Rabo 
Club Support actie heeft € 2.484,39 opgebracht en R. Breure BV doneerde een bedrag van  
€ 1.000,- voor de aanschaf van nieuwe kolen. 
 
Werkgroep Toekomst Stoomgemaal 
In 2019 werd de werkgroep Toekomst Stoomgemaal ingesteld. Na het opstellen van het 
rapport en het besluit van het bestuur over de aanbevelingen, is in de loop van 2020 de 
uitvoering ter hand genomen. Dit hield onder meer in het verplaatsen van de receptie en het 
keukentje naar het centrum van het ketelhuis.  

Als gevolg van de aanbevelingen van de werkgroep werd de naam ‘draaidagen’ gewijzigd in 
‘stoomdagen’, omdat deze een betere attentiewaarde zou hebben. Tevens werd de slogan 
‘een stomende ervaring’ geïntroduceerd. 
Met het oog op een betere bekendheid bij het publiek heeft het bestuur besloten de 
stoomdagen te laten plaatsvinden gedurende elk eerste weekeinde van de maanden april tot 
november.  
De openstelling voor het publiek op woensdagmiddag en zaterdag is daarmee komen te 
vervallen. Een bezoek aan het stoomgemaal zonder stoom kan uitsluitend nog op afspraak. 
Met het oog op de dienstverlening en de coronamaatregelen is een betaalautomaat 
aangeschaft en is contante betaling niet meer mogelijk.  
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Werkgroep Educatie  
Het onderwerp educatie is bij het Stoomgemaal Halfweg, maar ook ten dele bij de algemene 
presentatie nog een onderbelicht onderwerp. Daarom heeft het bestuur een werkgroep 
Educatie ingesteld. Deze bestaat uit: Marion Groot, Ruud Wever, Frans de Haan, Peter van 
Kaam, Mary Knijn en Han Maas, 
De werkgroep kreeg de opdracht om een educatieplan te maken, waarin de bezoeker – jong 
en oud - een breed beeld krijgt waarom dit watergemaal ooit is gebouwd. Om dit beeld te 
kunnen vormen moet niet alleen worden gekeken naar de historie, maar ook naar het heden 
en de toekomst. Naast de zeer interessante stoomtechniek is het aspect water ook van groot 
belang.  

De werkgroep heeft in mei het Educatieplan uitgebracht. Het bestuur heeft aan de werkgroep 
machtiging gegeven tot uitvoering van het plan binnen een vastgesteld budget. Een deel is al 
uitgevoerd, zoals de aanschaf van een laptop, beamer en projectiescherm. Ook heeft de 
werkgroep een leerlijn Water & Dijken en Historie & Stoom uitgebracht met presentaties en 
werkbladen voor de groepen 7/8 van de basisscholen. De les Water & Dijken vindt op school 
plaats en wordt verzorgd door een vrijwilliger of door de docent zelf. De les Historie & Stoom 
wordt gegeven door vrijwilligers in een stomend gemaal. Beide lessen zijn vanaf april 2021 
beschikbaar. 

Bij het vervaardigen van de leerlijn heeft de werkgroep regelmatig contact gehad met 
verschillende docenten. Tijdens die contacten is de lesstof beoordeeld en is de feedback 
verwerkt. Ook is samenwerking gezocht met Pier K en KCOS (Kunst en Cultuur op School) 
in de gemeente Haarlemmermeer. In 2021 wordt een Erfgoedbrochure uitgebracht ten 
behoeve van het onderwijs in Haarlemmermeer en daarbuiten, waarin alle 
erfgoedinstellingen in de gemeente hun lespakketten presenteren.  

Leden van de werkgroep onderhouden warme contacten met de erfgoedinstellingen in de 
Haarlemmermeer. Er is een netwerk opgezet met onder meer Haarlemmermeer Museum 
Cruquius, Fort van Hoofddorp, Kunstfort bij Vijfhuizen, Historisch Archief Haarlemmermeer, 
en Nederlands Transport Museum.   

Werkgroep Rondleiden nu en in de toekomst 
Met het oog op de samenwerking die met ingang van januari 2021 wordt aangegaan met 
Amsterdam Event Park, en de ontwikkelingen rondom Covid 19, waarbij fysieke 
rondleidingen niet zijn toegestaan, heeft het bestuur een werkgroep ‘Rondleiden Nu en in de 
Toekomst’ benoemd.  
De werkgroep bestaat uit Wiebren Dijkstra, Frans de Haan, Willem Klut, Han Maas, Jaap 
Ruijgrok en Ruud Wever. Zij hebben een voorstel ontwikkeld voor de realisering van een 
audiotour. In januari 2021 is het voorstel goedgekeurd. De audiotour wordt in een 
afgeslankte werkgroep verder ontwikkeld en komt naar verwachting medio 2021 
beschikbaar. 
 
Erfgoed Bokaal 2020 
Het in mei 2020 verschenen Educatieplan was voor de gemeente Haarlemmermeer 
aanleiding om het Stoomgemaal te kandideren voor de Erfgoed Bokaal 2020. Andere 
kandidaten waren de Margaretha Hoeve in Nieuw-Vennep en de Landbouwschool in 
Hoofddorp. Alle inwoners van Haarlemmermeer konden gedurende een ruime periode hun 
stem digitaal uitbrengen. Het Stoomgemaal kreeg de meeste stemmen. De prijs is in 
september uitgereikt door de wethouder van Cultuur, mevrouw Ruigrok, aan bestuurslid 
Peter van Capelle. 

Groot onderhoud 
Het bestuur heeft besloten tot het laten opstellen van een plan groot onderhoud met het oog 
op de aanvrage van een SIM subsidie van het Rijk. Op advies van de gemeente is aan twee 
bedrijven offerte gevraagd: Bureau Polderman en Takarchitecten. Na ontvangst van de 
offertes in december c.q. januari 2021 zal een keuze worden gemaakt. De aanvrage moet 
per 1 april 2021 bij het Rijk ontvangen zijn. 
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Nieuw Logo 
Op aandringen van de werkgroep Toekomst Stoomgemaal heeft het bestuur besloten dat het 
tijd werd voor een nieuw logo. Het nieuwe logo zou beter moeten aansluiten bij de moderne 
tijd en geschikt moeten zijn voor de verschillende social media. De werkgroep Educatie 
ontwikkelde een aantal voorstellen, waaruit het bestuur een keuze heeft gemaakt. Vanaf 
september was het nieuwe logo zichtbaar in de communicatiemiddelen en kregen alle 
vrijwilligers een poloshirt met het nieuwe logo. Bij de opening van het stoomseizoen 2021 zal 
het nieuwe logo ook op de vlag te zien zijn. 

Veiligheid 

Wegens een wijziging van het interieur van het ketelhuis moest bij de Veiligheidsregio 

Kennemerland een nieuwe gebruiksmelding brandveiligheid worden gedaan. Deze melding 

is verzorgd door W3 Architecten. Het actualiseren van een nieuw ontruimingsplan is in 2020 

in gang gezet en wordt in 2021 afgerond. 

Samenwerking derden 

Met het oog op het vergroten van de bezoekersaantallen is besloten tot samenwerking met 

Event Park Amsterdam en B & D Catering Hospitality Support. De bedoeling is om de 

faciliteiten voor het houden van kleine congressen en bijeenkomsten te verbeteren via het 

aantrekken van professionele bemiddeling en ondersteuning, alsmede om meer toeristen te 

trekken.  

Verder vinden gesprekken plaats met de manager van Amsterdam The Style Outlets. De 

outlet is geopend in november is en ligt naast het Sugarcity terrein. Doel is om personeel en 

bezoekers te stimuleren het Stoomgemaal te bezoeken tijdens stoomdagen. Voor het 

houden van vergaderingen en meetings door de in Amsterdam The Style Outlets en de 

suikersilo’s  gevestigde bedrijven is het Stoomgemaal ook zeer geschikt.   

Wegens de perikelen rond Covid 19 heeft het bestuur besloten om de principebesluiten nog 

niet te effectureren in het verslagjaar 2020.  

Activiteiten 

Vanwege de beperkende maatregelen van de overheid ten gevolge van Covid 19 zijn er niet 

veel activiteiten geweest. Pas in september kon het Stoomgemaal zijn deuren voor het 

publiek openen, overigens zonder officiële opening. Ook is vanwege Covid 19 het seizoen 

voortijdig afgebroken na het eerste weekend in oktober. 

De open monumenten dagen waren op 12 en 13 september. Deze zijn goed bezocht: 117 

bezoekers op de zaterdag en 158 op de zondag. Het volgende stoomweekend was op 3 en 4 

oktober. Ook deze dagen werden goed bezocht. Het laatste stoomweekeinde van 31 

oktober/1 november kon niet doorgaan. 

Social Media/Website 

Social media zijn een steeds belangrijker communicatiemiddel. Het Stoomgemaal beschikt 

over een website en is zichtbaar op een eigen Facebookpagina en daarnaast ook op 

www.inzwanenburghalfweg.nl  en op een aantal andere websites, zoals die van Event Park 

Amsterdam en – binnenkort - Het Nationaal Monumentenportaal en Kunst en cultuur op 

school. 

De website wordt goed bezocht en de Facebookpagina van het Stoomgemaal heeft 

inmiddels veel ‘volgers’. De ‘homepage’ van de website is onlangs vernieuwd en heeft een 

helderder structuur gekregen. Facebook en website worden actief onderhouden door twee 

leden van het bestuur. 

Halfweg, 8 april 2020 

Bestuur Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg  

Ing. P.G.F. te Beest, voorzitter 

Mr. B.J. Huisman, secretaris 
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