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Algemeen 
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. 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de activiteiten, die vormgeven aan deze 

doelstelling. Het bestuur vergadert ongeveer acht keer per jaar. Het bestuur bestond in 2021 uit: 

Paul te Beest, voorzitter, Mary Knijn, penningmeester, Bart Huisman, secretaris, Peter Capelle, 

Gertjan van den Boogaard, Gé Nibbering, Ruud Wever en Bert Schalij, leden. Laatstgenoemde 

heeft in het verslagjaar opgezegd. Er is in 2021 niet in de vacature voorzien. 

Alle activiteiten worden verricht door de vrijwilligers. Zij hebben hun activiteiten onderverdeeld aan 

de hand van functies op het gebied van receptie/educatie/rondleiding/techniek en stoken.  

De vaste activiteiten zijn de openstellingen tijdens stoomdagen tijdens het eerste weekeinde van 

de maand in de periode van april tot en met november. Daarnaast zijn er losse activiteiten, al dan 

niet met stoom. Het betreft: 

• Ontvangst met rondleiding en informatie voor leerlingen van het basisonderwijs in de 

gemeente; 

• Ontvangst met rondleiding en informatie voor leerlingen van het beroepsonderwijs. Op 5 juli 

hebben vakdocenten van het Nova College het stoomgemaal bezocht met het oog op 

mogelijke samenwerking. Op 25 november hebben 20 leerlingen een bezoek gebracht voor 

kennismaking en het ophalen van een opdracht; 

• Faciliteren van incidentele stages van leerlingen beroepsonderwijs; 

• Deelname Open Monumentendagen 11 en 12 september 

• Deelname Molen en Gemalendagen 

• Ontvangst van groepen in het kader van losse verhuur. 

De opening van het seizoen vindt gewoonlijk begin april plaats, waarbij aan het stoomgemaal 

gerelateerde relaties en donateurs worden uitgenodigd. Vanwege de Corona beperkingen kon 

deze pas op 2 juli 2021 kleinschalig plaats vinden. Wethouder Marja Ruigrok verrichtte de opening 

door het opendraaien van de hoofdstoomafsluiter. 
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Vervolgens konden de stoomdagen het eerste weekeinde van de maand plaats vinden, de laatste 

keer op 6/7 november met op 7 november de slotavond waarbij het stoomgemaal feeëriek verlicht 

was.  

Gebouw 

Het bestuur heeft op verzoek van de VRK (Veiligheidsregio Kennemerland) een melding gedaan 

voor brandveilig gebruik. Het betreft de capaciteit van 100 personen. Deze is geaccepteerd door 

de VRK. Het Ontruimingsplan is geactualiseerd en met hulp van vrijwilligers omgezet in een meer 

integraal Veiligheidsplan.  

T-Mobile heeft de huur opgezegd van ruimte aan de schoorsteen voor een zendmast. Deze is in 

goed overleg verwijderd. Er is een WIFI versterker, beamer en projectiescherm aangeschaft met 

het oog op vergaderfaciliteiten.  

In het kader van onderhoud van de oven is een nieuwe bemetseling aangebracht. 

Groot onderhoud 

Het machinegebouw vertoont verzakkingen en is aan groot onderhoud toe. Daarom is aan een 

tweetal deskundige architectenbureaus offerte gevraagd voor het maken van een plan voor groot 

onderhoud. De opdracht is verstrekt aan Tak architecten te Delft. Zij hebben een plan opgesteld, 

dat is ingediend voor subsidie bij het Rijk (Cultureel Erfgoed). De subsidiabele kosten van de 

renovatie zijn geraamd op € 360.000,--  Het Rijk heeft op 30 augustus 2021 een bijdrage 

toegekend van € 116.000,--  Vervolgens heeft het bestuur met de provincie ambtelijk gesproken 

over een bijdrage van die kant. Er is een percentage van 40% genoemd door de provincie. 

Openstelling museum 

Aan de hand van de notitie: ‘Rondleiden nu en in de toekomst’ heeft een werkgroep geadviseerd 

over het optimaliseren en moderniseren van de apparatuur voor rondleidingen. Er is audiotour 

zowel in het Nederlands als Engels gemaakt voor dit doel. De audiotour kan gedownload worden 

via een smartphone. 

Ook is er een plan gemaakt voor het ontwikkelen van activiteiten voor kinderen. Bij de 

totstandkoming zijn vrijwilligers betrokken via een ingestelde werkgroep. 

Met het oog op het wekken van interesse voor het museum bij bezoekers van de Outlet, is een 

flyer gemaakt en beschikbaar gesteld. 

Subsidies en donaties 

De gemeente heeft voor 2021 geen subsidie beschikbaar gesteld. Het plan voor groot onderhoud, 

dat tijdens de aanvrage in 2020 beschikbaar was, vond men bij de gemeente onvoldoende actueel 

om het aanhouden van een bestemmingsreserve te rechtvaardigen. Het onderhoudsplan is 

inmiddels vernieuwd (zie boven).  

Het Hoogheemraadschap Rijnland doneerde opnieuw een bedrag van € 10.000,--.  

Voorts heeft de Rotary Amsterdam-Halfweg € 6.000,-- gedoneerd en heeft het Pieter Houbolt 

fonds  € 5.000,-- gedoneerd.  

De opbrengst van RaboClubSupport bedroeg dit verslagjaar € 403,04. 

Samenwerking 

Met Museum de Cruquius is de mogelijkheid van een combikaart besproken. Het bestuur is 

vertegenwoordigd in het Museum Platform Haarlemmermeer en levert een bijdrage aan het 

Erfgoed Journaal Haarlemmermeer. Met Event Park Amsterdam is een overeenkomst gesloten. 

Deze heeft, vanwege corona nog niet tot extra bezoekers geleid. 

De stichting heeft zich aangesloten bij de Nationale Monumentenorganisatie. Doel is een efficiënt 

beheer en behoud van monumenten. 

Het stoomgemaal was één van de locaties van het Dance Event. Dit hield verband met de Corona 

beperkingen: het dansen kon niet met publiek en werd gefilmd op diverse locaties. Het 

stoomgemaal heeft ook een lespakket beschikbaar gesteld aan de groepen 7 en 8 van de 

basisscholen. 
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Er is een begin gemaakt met het aftasten van mogelijkheden voor samenwerking met de 

Historische Vereniging Halfweg. Op 20 juli heeft burgemeester Schuurmans een werkbezoek 

gebracht aan het stoomgemaal. 

PR en communicatie 

Social Media is een belangrijk 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 Het Nationaal 

Monumentenportaal en Kunst en Cultuur op School (KCOS).  

De nieuwspagina van de website wordt regelmatig ververst en de Facebookpagina van het 

Stoomgemaal heeft inmiddels een aantal ‘volgers’. De ‘homepage’ van de website is onlangs 

vernieuwd en heeft een helderder structuur gekregen. Ten behoeve van de vrijwilligers wordt na 

iedere bestuursvergadering een nieuwsbrief uitgeven. In het verslagjaar zijn acht nieuwsbrieven 

verschenen. Facebook, website en nieuwsbrief worden actief onderhouden door twee leden van 

het bestuur. 

 

Vrijwilligers 

De slotavond voor de vrijwilligers op 27 november moest helaas worden afgelast vanwege de 

Corona beperkingen.  

Als extern adviseur voor het renovatieplan en project is Jannes Vos aangetreden. 

Er is een serieuze sollicitatie ontvangen voor de functie van beheerder.  

De functie van coördinator veiligheid is ingevuld door Willem Klut. 

In maart zijn er opleidingsdagen geweest voor nieuwe stokers.  

Er zijn enkele vrijwilligers gestopt vanwege het bereiken van een hoge leeftijd of anderszins. Dit 

zijn: Jaap Kortenoeven, Jannie Eijken en Maarten Vos. Overleden zijn: Gerhard Kotting, Frans van 

der Meij en Paul van den Brink. Nieuwe vrijwilligers zijn: Kees Kraaiveld, Riet Ruigrok en José den 

Enting.   

Halfweg, 12 juli 2022. 

Bestuur Stichting Vrienden Stoomgemaal Halfweg 

  

 

 


