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Samen met de vele vrijwilligers en de grote inzet van de vaste medewerkers en de 

tijdelijke flexmedewerkers is het PVM erin geslaagd ook in 2019 bezoekers van alle 

leeftijden op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met de belangrijke 

natuur- en milieuthema’s. 

Een taak, die ons op het lijf is geschreven en waarvoor we ons ook de komende jaren 

blijven inzetten!

Namens het bestuur,

Astrid Stellingwerf, vicevoorzitter

Geachte lezer,

Hierbij ontvangt u het jaarverslag over het jaar 2019 van de Stichting Pieter 

Vermeulen Museum (PVM). U vindt in dit jaarverslag een overzicht van alle 

activiteiten die het PVM, al dan niet in samenwerking met stichting Brak!, het 

afgelopen jaar heeft georganiseerd. 

2019 Is voor het museum een bewogen jaar geweest. In oktober bleek dat onze 

voorzitter, Joop Waijenberg, ongeneeslijk ziek was en zijn functie noodgedwongen 

moest neerleggen. Joop is 12 jaar verbonden geweest aan het Pieter Vermeulen 

Museum, waarvan 10 jaar als voorzitter van het bestuur. Hij heeft gedurende deze 

periode een grote bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van ons museum. 

Op zijn eigen innemende wijze heeft hij onvermoeibaar en altijd op een constructieve 

manier gewerkt aan het tot stand brengen van verbinding tussen het museum en 

de vele bij het museum betrokken partijen. Het bestuur, de medewerkers en de 

vrijwilligers zijn hem daar zeer dankbaar voor. 

Tot ons grote verdriet is Joop 10 februari 2020 overleden. 

In 2019 bleek eens te meer dat het Pieter Vermeulen Museum een belangrijke rol 

speelt bij de natuur- en milieueducatie van de jeugd in de gemeente Velsen en 

omstreken. We zijn zoveel meer dan ‘alleen’ een museum met een belangrijke unieke, 

natuurhistorische collectie. Kinderen nu bewust te maken van hun impact op hun 

omgeving en het milieu wordt cruciaal als ze de komende decennia volwassen zijn. 

In dat kader is er op bestuurlijk niveau intensief en veelvuldig overleg geweest over 

museum/science center Brak!, dat bezoekers op praktische en inspirerende wijze 

betrekt bij klimaatveranderingen en hoe daarmee om te gaan. Dat we daar als 

Pieter Vermeulen Museum een bijdrage aan mogen leveren is een groot avontuur en 

we doen er uiteraard alles aan om het museum zo goed mogelijk te ondersteunen en 

begeleiden. 
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1.3 Vrijwilligers

Gemiddeld waren er gedurende het jaar 30 vrijwilligers werkzaam bij het museum. 

Samen waren zij zo een 150 uur per week, 7200 uur per jaar, actief voor het museum.

Werkzaamheden: baliewerk, bestuurswerkzaamheden, ontvangst van bezoekers,

begeleiding van schoolgroepen, technische werkzaamheden/opbouw tentoon-

stellingen, beheerwerkzaamheden in en om het gebouw en buitenterrein, uitleen en 

beheer van leskisten, archiefwerkzaamheden, beheer museumwinkel, redactie nieuws-

brief, begeleiding bij knutsel-workshops, duurzaamheidsactiviteiten, administratieve 

werkzaamheden en vormgeving etc.

Eén keer werd een algemeen vrijwilligersoverleg georganiseerd en er werd door de 

verschillende secties regelmatig tussentijds overlegd.

De vrijwilligerscoördinator zorgde er mede voor dat er werd gewerkt volgens het 

‘Vrijwilligersbeleidsplan’. 

De coördinator past, indien noodzakelijk na overleg met de beleidsmedewerker, 

het plan gedurende het jaar aan. 

1.4 Financiën

In de jaarrekening vindt u een overzicht van de financiële situatie. De reserves van 

het museum leidden tot vertraging van goedkeuring van de jaarrekening 2018. 

Het museum draagt als elke organisatie risico’s en moet daarom de nodige 

reserveringen treffen om deze financiële risico’s op te vangen. Denk aan het eigen 

risicodragerschap van de WW en de gas- en elektrakosten die met de nodige 

vertraging eens in de zoveel jaar door de gemeente worden verrekend. In overleg 

met de gemeente en de accountant zijn maatregelen getroffen om deze vertraging 

in de toekomst te voorkomen.

1.1 Bestuur 2019

Joop Waijenberg (JW), voorzitter t/m oktober 2019

Astrid Stellingwerf, secretaris en vicevoorzitter

Sylvia Hamers, penningmeester

Gerda Zonneveld, algemeen bestuurslid

Fred van Dam, algemeen bestuurslid.

Het bestuur en vaste medewerker (HB) kwamen in 2019 officieel 10 keer bij elkaar 

voor bestuursvergaderingen. Naast deze bestuursvergaderingen werd vanuit het 

bestuur en het museum veel tijd gestoken in overleggen inzake Brak!, in wisselende 

samenstellingen en met de gemeente Velsen.

In oktober heeft Astrid Stellingwerf in haar rol van vicevoorzitter de leiding over-

genomen van Joop Waijenberg, die vanwege ziekte af trad als voorzitter van het 

bestuur van het PVM. Zij zal deze rol vervullen tot het moment dat een nieuwe 

voorzitter is gevonden.

1.2 Personeel

Vast personeel:

Hiske Brouwer (HB), Educatief beleidsmedewerker (0,67 fte, 24 uur)

Gerda Ransijn (GR), Educatief beleidsmedewerker (0,67 fte, 24 uur). I.v.m. ziekte is 

zij een groot deel van het jaar niet aanwezig geweest. In maart is besloten tot inhuur 

van een tijdelijke kracht.

Wim Bosch, Conservator (0,2 fte).

Tijdelijk personeel:

Rik Doornberg (RD), Museummedewerker (20 uur per week). Na een stage van 

2 maanden is Rik van eind mei t/m december in dienst als uitzendkracht. 

Emma van der Steen werd in maart aangesteld als projectleider voor het ‘Grijs naar 

groen’ project (+/- 10 uur per week). Emma is zzp’er en werd voornamelijk bekostigd 

uit projectsubsidies zoals de ‘DuurzaamDoor’ subsidie.
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Tijdelijk Brak!

Het Bestuur van de Stichting Pieter Vermeulen Museum participeert binnen de context 

van de kernwaarden van het Pieter Vermeulen Museum en vanuit de ideeën en het 

gedachtengoed van het Pieter Vermeulen Museum in de pilot ‘tijdelijk Brak!’ aan het 

IJmuiderstrand.

De educatieve medewerker participeerde in het overleg met het door de gemeente 

Velsen ingehuurde Brak!-team en nam een belangrijk deel van de organisatie en 

uitvoering van de activiteiten rond het Wikkelhuisje bij het Kennemermeer op zich. 

De  wisselingen bij de gemeente binnen het Brak!-team en de wijzigingen in de visie 

van wat Brak! zou moeten worden en de daarmee samenhangende koers en 

activiteiten zijn de laatste jaren behoorlijk aan verandering onderhevig geweest. 

Dat maakte het voor de medewerkers en vrijwilligers niet altijd gemakkelijk daar op te 

anticiperen.

De missie van het PVM (in de tijdelijke situatie) 

Het PVM stelt zich sinds 1952 nog steeds het volgende ten doel:

Een representatieve collectie, betrekking hebbend op de natuur in het Westelijk 

kustgebied, duurzaam beschikbaar te stellen ten dienste van informatie, educatie 

en onderzoek.

De doelstellingen van het PVM (in de tijdelijke situatie)

• Het vergroten van de bewustwording van haar doelgroepen over duurzaamheid, 

natuur en milieu, landschap, klimaatcrisis en klimaatadaptatie, energie, 

energie-transitie en de eigen invloed hierop alsmede het stimuleren van natuur- en 

milieuvriendelijk gedrag, gericht op een duurzame samenleving.

• Het verzamelen en beheren van een natuurhistorische collectie gericht op het 

Westelijk kustgebied.

1.5 Stichting Vrienden van het Pieter Vermeulen Museum

De stichting werd op 8 november 2002 opgericht.  Voor Vrienden geldt een minimale 

donatie van € 12,50 voor individuele personen en € 20,00 voor gezinnen. 

Alle Vrienden ontvingen zoals elk jaar, een aantal gratis toegangskaartjes en 

50% korting op de toegangsprijs. Middels de Nieuwsbrief werden ‘De Vrienden’ op de 

hoogte gehouden van alle actuele informatie m.b.t. het PVM. 

1.6 Toekomst en ambitie

In 2008 maakte het Pieter Vermeulen Museum een nieuwe start in de tijdelijke locatie, 

de voormalige Jan Campertschool aan de Driehuizerkerkweg. De belofte dat er snel 

een nieuw onderkomen voor het museum gerealiseerd zou worden is ook in 2019 nog 

niet ingelost. Het museum heeft ondanks de beperkingen van de huidige huisvesting 

een belangrijke functie binnen de gemeenschap. 

Voor veel Velsenaren is het museum een schakel tussen hen en belangrijke pijlers van 

de gemeente Velsen op het gebied van afval/zwerfvuil, duurzaamheid en klimaat-

adaptatie. Op een laagdrempelige manier kennis maken met de natuur maakt dat 

kinderen en mensen van alle leeftijden nadenken over deze thema’s en ontdekken 

hoe zij hier een rol in spelen. Het Pieter Vermeulen Museum biedt via activiteiten, 

tentoonstellingen en projecten de mogelijkheid voor verdieping bij deze thema’s. 

Verschillende organisaties werken daarom graag met het museum samen.

In 2019 kwamen meer dan 10.000 mensen voor een (groeps)bezoek naar het tijdelijk 

onderkomen van het Pieter Vermeulen Museum. Het totale aantal mensen dat gebruik 

maakte van het aanbod van het museum, zowel op de eigen, als op andere locaties 

is veel groter: rond de 20.000! Een resultaat om trots op te zijn binnen de 

mogelijkheden die de tijdelijke locatie biedt! 

Deze cijfers maken duidelijk dat er veel behoefte is aan het aanbod van het museum. 
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De ambitie voor het Pieter Vermeulen Museum in de nieuwe situatie

• Het museum is en blijft het Natuurhistorisch Museum en NME-centrum van de 

gemeente Velsen en groeit uit tot een kennis- en informatiecentrum voor het 

kustgebied en breidt haar doelgroepen uit, innoveert haar producten en diensten. 

• Op een goed bereikbare plek in de gemeente Velsen aanwezig zijn met de museum-

collectie en wisselende doe-tentoonstellingen met permanente gebruikmaking van 

de expertise van onze deskundige medewerkers en het enthousiasme van de vele 

vrijwilligers.

• Voortzetting van de overeenkomst tussen gemeente Velsen en het museum voor 

wat betreft afname van expertise en activiteiten op het gebied van natuur-, milieu- 

en klimaat- en duurzaamheidseducatie en het daartoe ter beschikking stellen van 

voldoende financiële middelen.

• Behoud van de museumstatus/Museumkaart vanuit de overweging dat dit vele 

voordelen biedt waaronder het deel uitmaken van een landelijk netwerk van musea 

en de mogelijkheid aan te haken bij landelijke activiteiten en campagnes. 

• Initiërende, coördinerende en verbindende rol vervullen met betrekking tot 

activiteiten gericht op bewustwording ten aanzien van klimaat- en energietransitie 

tussen alle betrokken partijen, waaronder diverse afdelingen van de gemeente Velsen. 
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de programma’s deelnamen samen met de leerlingen.

Het Pieter Vermeulen Museum houdt zich al 68 jaar bezig met het vergroten van 

bewustwording over natuur, milieu, landschap en de eigen invloed hierop alsmede het 

stimuleren van natuur- en milieuvriendelijk gedrag gericht op een duurzame samen-

leving, door het uitvoeren van een scala aan activiteiten, waaronder het aanbieden 

van laagdrempelige doe- en ontdektentoonstellingen. 

Steeds vaker pakt het Pieter Vermeulen Museum een initiërende en coördinerende rol 

op als het gaat om het ontwikkelen van activiteiten op het terrein van duurzaamheid, 

natuur en milieu, energie, klimaat-adaptatie en energie-transitie. Omdat de onder-

werpen die het museum behandelt een breed publiek aanspreken, worden de 

doelgroepen steeds verder uitgebreid. Het afgelopen jaar merkten we dat vooral het 

voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs op zoek is naar programma’s voor 

hun leerlingen/studenten met de thema’s die het PVM aanbiedt, maar ook een grotere 

groep particulieren is geïnteresseerd in programma’s met deze thema’s.

2.3 Innovatie van producten en diensten

Zoals aangegeven onder 2.1 gaat het Pieter Vermeulen Museum voort op de weg die 

ze de afgelopen jaren heeft ingezet m.b.t. het optimaliseren van de kwaliteit en 

professionaliteit van haar producten en diensten alsmede het verbeteren, vernieuwen 

en actualiseren van de totale dienstverlening aan het onderwijs en particulieren. 

In 2019 is op originele wijze bij de maatschappelijk relevante onderwerpen die 

spelen binnen de gemeente ondersteuning geboden bij projecten die een 

NME/duurzaamheidskarakter hebben.  

Nieuwe producten en diensten die hieruit zijn ontstaan kunnen daarna gemakkelijk 

opnieuw terugkeren of voor een andere afnemer worden aangeboden. 

In het jaaroverzicht leest u welke producten en diensten er in 2019 aangeboden en 

verzorgd zijn.

Het Pieter Vermeulen Museum heeft haar visie en beleid voor in het tijdelijke verblijf 

aan de Driehuizerkerkweg te Driehuis in hoofdlijnen vastgelegd. 

Naast deze beleidsvisie heeft het Pieter Vermeulen Museum een visie/beleid voor in 

de nieuwe situatie in een te ontwikkelen KIIC/Brak! geformuleerd.

2.1  Kerntaken en verbetering bestaande producten/diensten

De kerntaken van het Pieter Vermeulen Museum bestaan momenteel uit: 

• Het museum

Hieronder worden gerekend de vaste tentoonstelling en het beheer van de 

natuurhistorische collectie, tijdelijke tentoonstellingen, jaarlijks terugkerende 

evenementen en activiteiten gericht op duurzaamheid, natuur en milieu, klimaat, 

energie en afval.

• NME voor onderwijs en particulieren

Hieronder worden gerekend de lesprogramma’s bij de tentoonstellingen en een groot 

aantal klimaat- en duurzaamheidsactiviteiten, de leskisten en de lesprojecten.

Door het aanbieden, verbeteren, vernieuwen en actualiseren van de totale dienst-

verlening aan het onderwijs en particulieren gaat het Pieter Vermeulen Museum voort 

op de weg die ze de afgelopen jaren heeft ingezet m.b.t. het optimaliseren van de 

kwaliteit en professionaliteit van haar producten en diensten. De input daarvoor 

ontvangt het Pieter Vermeulen Museum van de afnemers van haar diensten. Door de 

vinger aan de pols te houden van alle maatschappelijk ontwikkelingen en van dat 

wat leeft in de maatschappij, richt het Pieter Vermeulen Museum zich op de onder-

werpen die bijdragen aan de bewustwording m.b.t. het belang van een duurzame 

samenleving. 

2.2 Informeren huidige doelgroepen/uitbreiding doelgroepen

In 2019 ontvingen we in ons tijdelijk onderkomen meer dan 10.200 bezoekers. 

Maar liefst 159 schoolgroepen volgden ter plaatse een educatief programma van het 

Pieter Vermeulen Museum. Dit jaar hebben 4118 leerlingen via zo een programma 

bewustwording over natuur, milieu, duurzaamheid, klimaatverandering en de eigen 

invloed hierop vergroot. Bij het overgrote deel wordt hierdoor ook gedragsverandering 

in gang gezet. Net als bij de 1100 begeleiders (docenten, ouders, stagiairs) die aan
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2.4 Verbreding van het financieel draagvlak

Het Pieter Vermeulen Museum ontvangt een budgetsubsidie van de gemeente Velsen. 

Het museum is altijd op zoek naar extra financieringsmogelijkheden om haar ambities 

waar te maken en om de afhankelijkheid van één subsidiegever te verminderen. 

Dit doet zij op de volgende manieren:

• Financieel draagvlak vergroten door meer bezoekers te trekken en daarmee meer 

inkomsten uit entreegelden te verkrijgen. De huidige tijdelijke huisvesting is niet 

geschikt voor grote bezoekersaantallen. Daarmee is de groei van het aantal 

bezoekers gelimiteerd.

• In kaart brengen van alle subsidiemogelijkheden (inclusief voorwaarden), zodat 

snel getoetst kan worden of een nieuw idee of product voor subsidie in aanmerking 

komt.

• Het werven van projectsubsidies in samenwerking met strategische partners. 

• De werving sponsorgelden en legaten. 

NB. Als meer zicht komt op ‘nieuwe’ huisvesting en daarmee de ligging, de ambities, 

mogelijkheden en ruimte kan het Pieter Vermeulen Museum grotere projecten 

ontwikkelen die in aanmerking komen voor subsidie/sponsoring. Ook voor het werven 

van projectsubsidies is meer duidelijkheid over de toekomst gewenst. 

In 2019 ontving het museum voor verschillende projecten en programma’s bijdragen 

van: Hoogheemraadschap van Rijnland, Rabodichtbijfonds, RVO, Gemeente Beverwijk, 

Gemeente Heemskerk, BUCH Gemeenten, Tata Steel, Wecycle, Bankgiroloterij.

 

|11| Er werd hard gewerkt



3
. H

et m
u

seu
m

 en
 h

aar aan
bod

3
. H

et m
u

seu
m

 en
 h

aar aan
bod

3.3 Officieel geregistreerd museum

Het Pieter Vermeulen Museum was één van de eerste musea die de officiële 

museumstatus kreeg toegekend. Aan het certificaat hecht het museum veel waarde. 

Dit certificaat staat garant voor het verantwoord omgaan met allerlei zaken, zoals de 

collectie, bezoekers, vrijwilligers, werknemers, financiële middelen, beleid enzovoorts. 

In 2012 werd het museum, met succes, herijkt.  Onder de huidige omstandigheden is 

het voldoen aan de voorwaarden niet eenvoudig, maar gelukkig niet onmogelijk. Ook 

in 2014 heeft de commissie beoordeeld, dat het Pieter Vermeulen Museum heeft 

aangetoond de museale taken op verantwoorde wijze te vervullen, en daarmee de 

museumregistratie verlengd. Regelmatig evalueert het museum of zij nog altijd aan de 

status voldoet en waar zo nodig moet worden bijgesteld.

3.4 Tijdelijke tentoonstellingen

Het museum organiseert minstens 2 tijdelijke tentoonstellingen per jaar rond een 

thema gericht op duurzaamheid/klimaatcrisis/energie etc. Bij elke tentoonstelling 

ontwikkelt het museum een lesprogramma en lessuggesties die worden aangeboden 

aan alle educatieve instellingen die een groepsbezoek bij het museum boeken. Het 

lespakket bevat lessen en lessuggesties welke gebruikt kunnen worden voorafgaand 

aan en/of na het tentoonstellingsbezoek. Tijdens het tentoonstellingsbezoek worden 

de groepen door één van de vrijwilligers ontvangen en begeleid. 

Als uitgangspunt voor een museum- of tentoonstellingsbezoek geldt dat de bezoeker 

zich amuseert en kennis opdoet, en verrijkt met kennis over het onderwerp van de 

expositie het museum verlaat. 

Elke tentoonstelling heeft een doe- en/of ontdekkarakter waarmee het plezier van 

een tentoonstellingsbezoek wordt vergroot en tevens de kans op het beklijven van 

informatie toeneemt. Om diezelfde reden worden er bij de verschillende onderdelen 

van de tentoonstelling opdrachten ontwikkeld.

Het museum wil met het aanbieden van de exposities rond dwingende actuele thema’s 

en de lespakketten een bewustwordingsproces t.a.v. klimaatcrisis, natuur en milieu, 

afval, energie en de noodzaak van een duurzame samenleving op gang brengen, maar 

ook handvatten aanreiken om het eigen gedrag te veranderen.

3.1  Collectie

De verzameling van Pieter Vermeulen, geschonken aan de gemeente Velsen door 

Frits Vermeulen, vormt de basis van de collectie die werd aangevuld met meerdere 

schenkingen. 

De collectie omvat ongeveer 10.500 objecten en nog eens duizenden monsters 

verdeeld over 4500 soorten. Ongeveer 98% hiervan is via automatische registratie 

(Adlib) ontsloten. 

Er zijn 600, door de professionele fotograaf Mark Sassen gefotografeerde, items van 

de collectie online beschikbaar. 

In 2019 is een aantal objecten afgestoten maar er zijn ook objecten aan de collectie 

toegevoegd. Het gaat dan vooral om in de omgeving gevonden, voorkomende of 

verzamelde objecten waaronder opgezette vogels, schelpen en schedels. 

Ter illustratie: één van de objecten die wij in 2019 ontvingen was een opgezette wilde 

kat. Onze preparateur weet via de boswachter, die hem opleidde, dat tot de jaren 40 

wilde katten leefden in de Kennemerduinen. Waar dit exemplaar vandaan komt, is 

nog niet bekend.

Wekelijks lopen er bij het museum mensen binnen met vragen over ‘gevonden’ flora 

en fauna objecten. Veel scholen en andere instellingen lenen objecten van het PVM 

om het verhaal dat zij willen vertellen te ondersteunen. Ook kinderen krijgen de 

mogelijkheid om voor bijvoorbeeld een spreekbeurt objecten te lenen. Tevens worden 

objecten geleend om tentoon te stellen bij themaopstellingen in verpleeghuizen, 

dagbestedingen etc. In 2019 werden o.a. objecten gebruikt bij de tentoonstelling over 

de kasteeltuin Assumburg in Heemskerk en hebben duizenden bezoekers van het

Centraal Station Amsterdam van collectiestukken kunnen genieten bij de opstellingen 

van ‘Buitenpoorten’.

3.2 Ontheffing Flora- en faunawet

Volgens de Flora- en faunawet is het niet toegestaan om eiercollecties, producten van 

beschermde plantensoorten en producten van beschermde diersoorten te gebruiken 

(bijv. tentoon te stellen). In 2014 is, vanwege de museale en educatieve functie voor 

het gebruik, ontheffing verleend aan het Pieter Vermeulen Museum.
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‘De Verborgen Vogeltuin’ september 2019 t/m oktober 2020

‘De Verborgen Vogeltuin’ is een leuke, leerzame tentoonstelling geschikt voor 

iedereen vanaf 4 jaar.  De bezoekers maken door het uitvoeren van 21 leuke 

spannende opdrachten, kennis met alle dieren die in tuinen leven: veel soorten vogels 

maar ook slakken, wormen, insecten, spinnen, pissebedden en duizendpoten, egels 

etc. We staan er vaak niet bij stil maar in groene tuinen wemelt het van de dieren, 

die als je goed kijkt, helemaal niet altijd verborgen zijn.

In de tentoonstelling kom je erachter dat, hoe meer variatie er in de tuin te vinden 

is hoe aantrekkelijker hij wordt voor allerlei dieren. In tuinen waar weinig planten en 

bomen te vinden zijn komen vogels, bijen, insecten en andere dieren niet graag. In de 

zomer kan het daar enorm heet worden en als er een grote regenbui voorbijkomt zal in 

deze tuinen ook wateroverlast ontstaan.

In ‘De Verborgen Vogeltuin’ ontdekt de bezoeker op speelse wijze de geheimen van de 

vogels, insecten en alle andere dieren die je in je eigen tuin tegen kunt komen en kom 

je erachter waarom het zo belangrijk is om je tuin te vergroenen: tegels eruit, groen 

erin! 

Als je bij alle opdrachten stil staat, ontdek je ook nog eens hoe je je huis en 

leefomgeving duurzamer en energiezuiniger kunt maken: handig om voorbereid te 

zijn op de gasloze toekomst en hoe het hoofd te bieden aan de gevolgen van klimaat-

verandering! 

Met deze tentoonstelling en het ‘Grijs naar groen’ project versterken de gemeente 

Velsen en het PVM elkaar in de boodschap die zij de Velsenaar willen meegeven en 

wat uiteindelijk gedragsverandering teweeg zal brengen mede door een groeiend 

verantwoordelijkheidsgevoel bij de burger.

In 2019 bood het museum twee tijdelijke tentoonstellingen aan: ‘De Afval-Experience’ 

en ‘De Verborgen Vogeltuin’. Verder werd met Hoogheemraadschap van Rijnland de 

mini expositie ‘Het Waterleven’ verzorgd.

‘De Afval Experience’ van september 2018 t/m augustus 2019

De tentoonstelling ‘De Afval Experience’ kon dankzij een extra bijdrage van Tata Steel 

en van de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Limmen, Akersloot en 

Castricum, door de scholen uit die gemeenten gratis worden bezocht. Daarmee 

benadrukten de gemeenten het belang dat ze hechten aan bewustwording en 

gedragsverandering t.a.v. het scheiden van afval en het opruimen van zwerfafval, 

het centrale thema van de expositie. Door de grote belangstelling vanuit het 

onderwijs werd besloten de tentoonstelling te verlengen t/m augustus 2019.

De vaste medewerker (HB) was met de afdeling openbare werken overeengekomen 

dat alle Velsense schoolklassen in het kader van ‘Velsen geen Bende’ 2 afvalgrijpers 

kregen na een schoolbezoek.

100 jaar Hoogovens/Tata Steel

Met medewerking van Tata Steel en de HVC werd eveneens aan de bezoekende 

leerlingen het recyclen van staal inzichtelijk gemaakt. Alle door de leerlingen bij 

een schoolbezoek meegebrachte lege blikjes werden ‘gecrushed’ en verzameld in de 

HVC-container. Deze was ten tijde van de tentoonstelling geplaatst voor het museum 

en uiteindelijk werd de inhoud door de HVC naar Tata Steel in IJmuiden gebracht. Hier 

werd alles, omdat staal 100% recyclebaar is, verwerkt en omgesmolten tot nieuwe 

rollen staal. Studenten van de Tata Academy maakten van staal uit de fabriek een 

skelter die werd verloot onder de schoolgroepen die de tentoonstelling hadden 

bezocht. 

Het museum gaf alle schoolklassen die het museum bezochten, als dank voor de 

waardevolle grondstoffen (de lege blikjes) die zij meebrachten een proefpakket met 

gezonde duurzame ‘vanBlik maaltijden’ en een metalen lepeltje voor elk kind. 
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3.6 Programma’s en projecten t.a.v. duurzaamheid, natuur en milieu, energie, 

klimaat-adaptatie en energie-transitie.

Het museum is in 2019 wederom actief geweest als initiator/aanjager, bemiddelaar 

en coördinator bij tal van activiteiten op het terrein van natuur- en milieu en 

klimaatcrisis. 

‘Velsen geen Bende’

Het samenwerkingsproject ‘Velsen geen Bende’ van de gemeente Velsen en het 

Pieter Vermeulen Museum wil Velsenaren, jong en oud, bewustmaken van de noodzaak 

van gedragsverandering t.a.v. het voorkomen, bestrijden en opruimen van zwerfvuil 

en het scheiden van afval. Zo’n 200 kinderen in Velsen ruimen regelmatig zwerfvuil 

op. De drijfveer is vaak de liefde voor alle soorten dieren. De posters en stickers 

met afbraaktijden die het Pieter Vermeulen Museum samen met de ‘Kinderen van de 

Beestbende’ maakte (2017) zijn door hen en de vrijwilligers van het museum op heel 

veel openbare prullenbakken en kliko’s aangebracht o.a. in park Velserbeek, Driehuis, 

Velserbroek, Velsen-Noord en langs het Noordzeekanaal. Ze zijn bedoeld gedrag t.a.v. 

zwerfvuil bespreekbaar te maken, positief te bevorderen en ten goede te veranderen. 

Het PVM biedt scholen en andere instellingen de mogelijkheid om educatief 

materiaal m.b.t. het onderwerp te lenen maar ook om gastlessen en workshops te 

boeken. ‘Velsen geen Bende’ is jaarlijks actief bij de ‘Nationale Opschoondag’, een 

jaarlijks zwerfvuil evenement in de gemeente Velsen en daar waar zich mogelijkheden 

voor doen om een actie te verzinnen/opstarten of aan te sluiten bij bestaande 

evenementen.

‘Grijs naar groen’

Nadat de educatief beleidsmedewerker (HB) het projectplan ‘Opgroeien, leren en 

meegroeien met klimaatadaptatie’ had geschreven en met haar collega had gepresen-

teerd bij ‘DuurzaamDoor’ (onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) 

werd hiervoor een projectsubsidie toegekend. Het project is erop gericht om het 

scholen gemakkelijker te maken gebouwen en schoolpleinen gefaseerd te vergroenen. 

Via contacten met de basisscholen in Velsen bleek dat hier enorme behoefte aan is.

Een schoolbezoek aan het Pieter Vermeulen Museum

Iedere (school)groep die het museum bezoekt ontvangt na het bezoek een enquête-

formulier. Voor het museum bieden de ingevulde evaluaties (ruim een kwart van de 

leerkrachten geeft terugkoppeling) handvatten om kritisch naar zichzelf te blijven 

kijken en tegemoet te komen aan de wensen van de bezoekers. De uitslagen van de 

enquêtes worden verwerkt in evaluatiedocumenten per tentoonstelling en door het 

team besproken. Zo nodig wordt er direct op een enquête gereageerd.

In 2019 werden de tentoonstellingen in alle enquêtes met voldoende, goed of heel 

goed beoordeeld. Het overgrote deel van de groepen stelt prijs op het bijgeleverde 

lesmateriaal en gebruikt dit ook voorafgaand aan een bezoek. De prijs/kwaliteit 

verhouding wordt als goed tot zeer goed beoordeeld. De begeleiding vanuit het 

museum wordt een enkele keer als voldoende maar voornamelijk als goed of zeer 

goed beoordeeld. Het werken met aparte opdrachtenkaarten voor de groepen die nog 

niet kunnen lezen wordt als een prettige aanvulling op het bezoek gezien zowel door 

schoolgroepen als door individuele bezoekers. 

Suggesties uit de enquêteformulieren worden ter harte genomen en indien mogelijk 

toegepast. Evaluatie van de tentoonstelling vindt ook plaats door het bespreken van 

reacties die individuele bezoekers en groepsbezoekers uiten bij schoolbegeleiders en 

baliemedewerkers. 

3.5 Vaste Tentoonstelling

Het museum is content dat zij ondanks de beperkte ruimte toch een klein deel van 

de collectie, die in 2012 in het kader van het 60-jarig bestaan werd samengesteld, 

vanuit de permanente tentoonstellingscollectie aan het publiek kan aanbieden. 

In het decor voor deze permanente tentoonstelling, het klasje van onderwijzer 

Pieter Vermeulen (die ten tijde van de kanaalgraving lesgaf), staan een aantal 

pronkstukken en curiositeiten uit de collectie centraal.
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inmiddels meer dan 1350 x gedownload, wat inhoudt dat hij door zeker 3000 mensen 

gebruikt en gelopen is!

Projectplan: Interactieve en educatieve wand milieu en industrie in het 

Pieter Vermeulen Museum

Bezoekers de invloed van de industrie, in onze regio Tata Steel, op ons milieu door de 

jaren heen en in de toekomst op toegankelijke wijze inzichtelijk maken, dat was de 

ambitie van het museum toen Tata Steel vorig jaar zijn 100-jarig jubileum in IJmuiden 

vierde. Met de interactieve wand zou het museum het spanningsveld tussen milieu/

natuur en industrie zichtbaar maken en op een laagdrempelige manier o.a. door het 

inzetten van spelelementen, laten zien welke invloed het eigen handelen daarop 

heeft. Samen met projectbureau ‘Het Proces’ heeft het museum een plan gemaakt om 

met een combinatie van analoge en digitale technieken enerzijds een fysiek 

aantrekkelijke installatie te maken en anderzijds een optimale spelbeleving aan te 

bieden. De wand moet geschikt zijn voor alle leeftijden en zal permanent in het 

museum staan. In 2018 is het eerste projectplan door de educatief beleidsmede-

werker (HB) geschreven en er zijn diverse sponsorbedragen voor binnengehaald. 

Helaas besloot Tata Steel dit jaar, in tegenstelling tot eerder gemaakte afspraken, 

de bij hen bekende cijfers over afval, uitstoot, energiegebruik, transport etc. in de 

verschillende periodes niet vrij te geven waardoor er nu gezocht wordt om op een 

andere manier de inhoud weer te geven.

‘Natuurpad’ en gps-route

In het nabijgelegen park Schoonenberg heeft het museum een leuk maar ook 

leerzaam ‘Natuurpad’ ontwikkeld. Gewapend met een tas vol materialen (verrekijkers, 

zoekkaarten etc.) en allerlei opdrachten die moeten worden uitgevoerd, wordt een 

speurtocht rond de vijver gemaakt: een mooie manier om de natuur in de omgeving 

van het museum beter te leren kennen. Tevens is er een ‘gps-bomenroute’ ontwikkeld 

waarbij deelnemers met behulp van een gps apparaat en een opdrachten boekje via 

de bomen van de Keltische bomenhoroscoop een wandeling door de Velsense land-

goederen maken. In 2019 namen er rond de 250 bezoekers deel aan deze activiteiten.

Verder maakt het ervaren en onderzoeken van de voordelen van de groene omgeving 

door leerlingen en gebruikers (i.s.m. Universiteit Leiden) het project tot een 

‘Citizens science project’ dat goed aansluit bij de doelstelling van de Gemeente Velsen 

om waar mogelijk te vergroenen en ook particulieren aan te sporen de eigen tuin te 

vergroenen. In 2019 werd de samenwerking met Tender College, de pilot school voor 

het project, een feit. Momenteel onderzoeken de school, de gemeente, PVM en Leiden 

Universiteit de vergroeningsmogelijkheden en voeren deze uit samen met leerlingen 

en relevante partners zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland. Na het vergroenen 

van de school zullen de leerlingen onderzoeken wat de voordelen zijn voor o.a. de 

biodiversiteit.

Adopteer een kerstboom

Het PVM was dit jaar wederom uitgiftepunt voor kerstbomen die na de feestdagen 

weer werden ingeleverd zodat zij opnieuw geplant konden worden bij de biologische 

kwekerij om het volgende jaar, een beetje groter, de kerstdagen opnieuw bij hun 

adoptiefamilie door te kunnen brengen.  Het PVM biedt op deze manier Velsenaren 

de kans om een duurzame kerstboom in huis te nemen. De bomen worden ieder jaar 

populairder en waren nu op de eerste dag zo goed als allemaal geadopteerd.

Natuur- en klimaatexpeditie- app

De natuur- en klimaatexpeditie-app werd ontwikkeld door het PVM. Met de 

Smartphone-app, die iedereen gratis kan downloaden, kunnen wandelaars kennis 

maken met en van alles te weten komen over de natuur en het klimaat in het 

natuurgebied rond het Kennemermeer, het IJmuiderstrand en de Noordpier. 

De wandeling start bij het Brak!-Wikkelhuisje. De vragen en routepunten kunnen 

worden aangepast waardoor het ook voor specifieke groepen/gelegenheden op maat in 

te zetten is. Wanneer het in het natuurgebied (bijv. door broedseizoen) niet wenselijk 

is om een bepaalde route te lopen, is de route aan te passen. In maart 2019 werd de 

app gelanceerd en veelvuldig ingezet bij educatieve programma’s. 

Gedurende het hele jaar werd de route geëvalueerd, verbeterd en aangepast. Het 

ontwikkelen, lanceren en onderhouden van de app was erg intensief en heeft heel veel 

inspanning gekost. Dankbaar werk, want de ervaringen zijn zeer positief en de app is

|19| |20|



3
. H

et m
u

seu
m

 en
 h

aar aan
bod

3
. H

et m
u

seu
m

 en
 h

aar aan
bod

verhaal aangepast. Wanneer dat is gebeurd, is de ambitie een boekje uit te geven en 

het programma beschikbaar te stellen.

Leskisten/NME

In 2019 zijn er, los van de lespakketten met educatief materiaal dat ter voorbereiding 

op het bezoek aan de tentoonstellingen wordt gebruik door scholen, 22 educatieve 

lesprojecten met verschillende leskisten uitgeleend: 63 groepen, 1600 leerlingen 

werkten met deze materialen op school. Er werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

om leskisten, lesmateriaal en lesprojecten te lenen door scholen en andere instanties 

in Velsen en omliggende gemeenten. Uiteraard vormde net als vorig jaar de ligging 

van de tijdelijke locatie voor een aantal leerkrachten een belemmering. Er is geen 

parkeergelegenheid voor het gebouw en de meeste leskisten bestaan uit meerdere, 

vaak behoorlijk zware dozen. 

De laatste jaren merken wij ook dat het voor leerkrachten steeds moeilijker wordt om 

in het volle jaarprogramma verbredende/extra lessen toe te voegen terwijl de onder-

werpen van de leskisten maatschappelijk gezien juist in de belangstelling staan. Het 

Pieter Vermeulen Museum probeert de kisten/lessen daarom zo compleet mogelijk aan 

te bieden. 

De afgelopen jaren is er opvallend meer interesse in leskisten en lesprojecten 

vanuit naschoolse opvang en er wordt ook meer interesse getoond vanuit het voort-

gezet onderwijs. 

De leskisten en lesprojecten die worden uitgeleend, zijn altijd voorzien van een 

evaluatieformulier die de gebruiker na afloop kan invullen. De evaluatieformulieren 

worden bij ontvangst gedocumenteerd om door het team per periode besproken te 

worden. De conclusies en trends worden meegenomen in het te voeren beleid. 

Indien noodzakelijk wordt er direct actie ondernomen op een evaluatieformulier. 

De NSO/BSO instellingen maken met verschillende groepen van de opvang gebruik 

van de kisten/projecten waardoor het lastiger is om te bepalen hoeveel kinderen met 

de leskisten hebben gewerkt.

Naast leskisten en lesprojecten werden er ook veel losse materialen gehuurd zoals: 

skelet, torso, schepnetjes, loeppotjes, grondboren, windmeters en visnetten.

‘Wetenschapspunt Velsen’ i.s.m. Universiteit Leiden

Het ‘Wetenschapspunt Velsen’ is een samenwerking tussen het Pieter Vermeulen 

Museum, Science Center Brak! en de Universiteit Leiden. Wetenschappers denken 

actief mee over hoe we de klimaat vragen die spelen in onze gemeenschap kunnen 

beantwoorden, waar mogelijk door scholieren en anderen actief te betrekken via 

‘Citizens science projecten’. De contacten met Leiden liepen in 2019 via het Pieter 

Vermeulen Museum.

Kabouter tentoonstelling/ Kabouter Pietertje

Sinds december is in het museum een prachtige kabouterwand met diorama’s te 

bewonderen. Het museum had de basis diorama’s uit een nalatenschap ontvangen 

en er is door vrijwilligers en medewerkers enorm hard gewerkt om de opstelling, 

geïnspireerd op het boek ‘Kabouterkinderen’ van de Zweedse schrijfster Elsa Beskow, 

zo te maken dat jonge kinderen op een zeer toegankelijke manier kennis maken met 

de natuur en de seizoenen. Vrijwilligster Riny Bouwmeester herschreef het verhaal uit 

1910 voor de kleuters van nu. De tijdelijke tentoonstellingen staan steeds meer in het 

teken van klimaatverandering, klimaatadaptatie en onze rol hierin maar de aller-

kleinsten zullen eerst moeten kennismaken met de natuur en zich hierover 

verwonderen voordat zij de volgende stap krijgen aangeboden. De kaboutertentoon-

stelling is daarom een zeer waardevolle aanvulling in het aanbod. Hiske Brouwer en 

vrijwilligerscoördinator Trudi Bos ontwikkelden met hulp van o.a. schrijfster Martine 

Winkel en Riny Bouwmeester het karakter Pietertje. Pietertje wordt ingezet om 

thema’s rond klimaat in de eigen omgeving uit te leggen, te onderzoeken of met 

andere ogen te bekijken. 

Er zijn inmiddels zo een 80 Pietertjes in omloop, aangeschaft door bezoekers van het 

museum en schoolklassen in de omgeving.  In ‘Pietertje gaat voor groen’, 

gelanceerd op de ‘Dag van de Duurzaamheid’, wordt aandacht besteed aan het belang 

van een groene omgeving. Met een serie platen wordt het verhaal, geschikt voor alle 

basisschool groepen, van Pietertje verteld, die ontdekt dat we ons in een groene 

omgeving beter kunnen wapenen tegen (veranderende) klimaat invloeden. 

Inmiddels hebben 8 schoolgroepen met 200 leerlingen deelgenomen aan een 

‘Pietertje gaat voor groen’ programma. De ervaringen worden geëvalueerd en het 
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3.8 Stages

In 2019 bood het Pieter Vermeulen Museum in het kader van ‘maatschappelijke 

stages en snuffelstages’ 5 leerlingen uit het voortgezet onderwijs een stageplek. 

Luca Versteege, 4e jaars studente toegepaste biologie, liep haar eindstage bij het 

Pieter Vermeulen Museum. De stage verliep zo goed dat Luca daarna tijdelijk 

voor Brak!/PVM aan de slag ging. Vanaf september was zij gemiddeld 2 uur per week 

inzetbaar voor PVM-activiteiten. Zij kon met behulp van kennis/relaties en materialen 

van het PVM een aantal activiteiten verzorgen bij Brak!. Stagebegeleider voor alle 

stagiairs was  de vaste medewerker (HB).

3.9 Bereik

Bezoekers museum (tentoonstellingen ‘Afval Experience’, ‘De Verborgen Vogeltuin’, 

‘Het Waterleven’ en vaste opstelling) 10.271.

Educatief programma voor (school) groepen 159 groepen +/- 5200 deelnemers.

‘Natuurpad’/gps-route +/-250 deelnemers.

Wandel app +/- 3000 deelnemers.

‘Velsen geen Bende’ activiteiten +/- 400 deelnemers.

‘Grijs naar groen’ +/- 200 deelnemers (incl. toehoorders bij presentaties en netwerk-

dagen).

Kabouterwandopening, bezoek en/of Pietertje programma +/- 400 deelnemers.

Poppenkast met natuur/milieu/klimaat boodschap +/- 380 deelnemers.

Workshops +/- 580 deelnemers.

NME-overleg

In 2019 nam het museum deel aan bijeenkomsten van de gezamenlijke NME-centra 

IJmond en Zuid-Kennemerland. Met de deelnemende organisaties wordt een website 

www.nmewijzer.nl beheerd met het actuele aanbod aan leskisten en activiteiten. 

Via deze website kunnen de leskisten worden gereserveerd. De gezamenlijke centra 

geven een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit om basisscholen te informeren over 

actuele zaken/activiteiten van de verschillende organisaties.

3. 7 Leerlijn Erfgoededucatie Velsen

Het Pieter Vermeulen Museum heeft met diverse scholen en erfgoedinstellingen 

binnen de gemeente Velsen een doorgaande leerlijn ‘Cultuureducatie’ opgezet die is 

opgenomen in het cultuurbeleidsplan van de deelnemende scholen. 

In de 8 schooljaren maken leerlingen m.b.v. thematische leskisten en een bijbehorend 

bezoek aan een culturele instelling kennis met de verschillende culturele instellingen 

in de gemeente Velsen. 

In 2019 werd door 10 schoolgroepen met 250 leerlingen op school gewerkt met onze 

leskist ‘Bijzondere Vondsten’, gevolgd door een workshop ‘Erfgoed’ en een rondleiding 

in het Pieter Vermeulen Museum. 

In 2019 is de leskist ‘Dino’s’ voor de kleutergroepen 1 en 2 aangepast en 

geactualiseerd op basis van de ervaringen opgedaan in voorgaande jaren. Er werkten 

6 kleutergroepen met 120 leerlingen op school met de leskist ‘Dino’s’. Zij kwamen 

vervolgens naar het museum voor een workshop ‘Dino’s’ en een rondleiding. Via 

spelletjes en het bekijken en voelen en praten over collectiestukken, krijgen de jonge 

leerlingen inzicht in het leven van lang geleden. Het animo voor deelname door 

scholen uit Velsen is de afgelopen jaren afgenomen. Een aantal scholen van buiten 

de gemeente hebben aangegeven graag het programma bij het PVM te willen volgen. 

De planning van de bezoeken gebeurt in eerste instantie extern wat bij wijzigingen, 

die regelmatig voorkomen, juist extra werk oplevert. Dit zou voorkomen kunnen 

worden door scholen rechtstreeks bij het PVM een programma te laten boeken.
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Leskisten en materialen +/- 1800 deelnemers incl. begeleiders. 

Erfgoededucatie +/- 370 deelnemers.

Activiteiten buiten het museum (‘PET’, ‘Havenfestival’, ‘Duurzaamheidsmarkt’ etc.) 

+/- 1000 bezoekers/deelnemers.

Door PVM bij Wikkelhuis georganiseerde activiteiten +/- 900 deelnemers.

Opstellingen elders ruwe schatting, aantallen kunnen veel hoger liggen (Buiten-

poorten, Assumburg, dierenarts etc.) +/- 5000. 

Website jaarlijks gemiddeld 15.000 individuele gebruikers; 45.000 pagina weergaven.

Facebook +/- 1000 volgers, 49 berichten met bereik tussen de 200 en 11.400 

weergaven.

Twitter +/- 260 volgers, 37 berichten met bereik tussen de 500 en 5000 weergaven.

Pieter Vermeulen Museum stond gemiddeld 1 maal per 2 à 3 weken in de 

belangstelling via artikelen in plaatselijke dag- en weekbladen. Een paar keer 

werden items opgepikt door regionale en landelijke pers.
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In dit jaaroverzicht ziet u welke activiteiten er zijn georganiseerd voor de 

uiteenlopende doelgroepen van het museum. De vrijwilligerscoördinator heeft voor 

al deze activiteiten de roosters en indelingen gemaakt in overleg met de vaste 

medewerker (HB). Deze vaste medewerker en vrijwilligerscoördinator hebben op basis 

van de input van de vaste medewerker hiervoor de communicatie via persberichten, 

social media, interviews, advertenties, netwerken etc. verzorgd. De voorbereiding 

op al deze activiteiten van de vaste medewerker bestond ook uit overleg met diverse 

partijen en werkgroepen met collega’s van buiten het museum zoals de gemeente 

Velsen. In sommige periodes was er wekelijks een Brak!-overleg en het laatste 

kwartaal vond er tweewekelijks Brak!-overleg plaats. 

Verder deze maand:

• Vaste medewerker (HB) verlengt tentoonstelling ‘Afval Experience’ wegens succes.

• Vaste medewerker (HB) heeft overleg met de gemeentes, deze blijven bijdragen na      

verlenging.

• Nieuwe flyers en mailingen met de scholen na verlenging tentoonstelling door vaste  

medewerker (HB) en vrijwilligerscoördinator.

• Vaste medewerker (HB) gaat actief of zoek kandidaten voor museale ondersteuning   

en projectleider ‘Grijs naar groen’ en voert gesprekken met mogelijke kandidaten.

Locatie Activiteit Frequentie/
Deelnemers

Voorbereiding/
begeleiding

Aanwezig

PVM Educatief programma ‘Afval 
Experience’ met tentoon-

stellingsbezoek. 
Bewustwording vergroten over 

afval scheiden, zwerfvuil, 
recyclen en hergebruik.

+/- 21 groepen +/- 
600 deelnemers + 

begeleiding.

PVM-medewerkers en 
vrijwilliger.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Inleveren adoptie kerstbomen. 
Velsenaren mogelijkheid bieden 

duurzaam kerst te vieren.

3 middagen, 
150 personen.

Vrijwilligers coördina-
tor, vrijwilligers PVM 

en overleg 
PVM-medewerker (HB) 

voor organisatie.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Workshop NOVA-college om 
studenten inzicht te geven 

in duurzaamheid in het 
algemeen en hoe je dit op 

school kan aanbieden. 
Daarnaast het gesprek aan te 
gaan over welke onderwerpen 

volgens studenten in het 
museum moeten worden 

aangekaart.

22 studenten en 
2 begeleiders

Op maat gemaakt voor 
deze groep studenten 

door vaste mede-
werker (HB)die de 
groep leidde. Losse 

onderdelen door vrij-
willigers en ‘Energiek 

Velsen’. 

Vaste mede-
werker (HB), 

‘Energiek Velsen’, 
vrijwilligers.

PVM Poppenkastvoorstelling: 
‘Rommel in het bos’. 

Via een voorstelling leren over 
zwerfvuil, de gevolgen en wat 

wij kunnen doen.

1 voorstelling, 
40 deelnemers.

Vrijwilliger in overleg 
met vaste mede-

werker. Opbouw en 
inrichting vrijwilli-

ger met hulp andere 
vrijwilligers en vaste 

medewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Museumopenstelling: leer over 
natuur in de eigen omgeving 

en in de ‘Afval Experience’ alles 
over afval, zwerfvuil, recyclen 

en hergebruik.

14 middagen, inloop
Deze maand 

bezochten in totaal 
rond de 500 

particulieren bezoe-
kers het museum.

Vrijwilligers in overleg 
met PVM-medewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

 

PVM Workshops met afval. 7 middagen, 
99 deelnemers.

Vrijwilliger in overleg 
met PVM-medewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

Wikkel-
huis

Bouwatelier. 16 deelnemers. Brak!, uitnodigen 
contacten PVM, via 
PVM-medewerker 

(HB).

PVM-medewerker 
(HB)en bestuurs-
lid PVM, directeur 
Brak!, consultant 

Procap en 
2 zzp’ers Brak!

Januari 2019

.
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Verder deze maand:

• Voor een aantal activiteiten bij Brak! verzorgde PVM o.a. meubilair en aankleding         

net als de rest van het jaar.

• Op 14 februari ontvingen de vrijwilligers van het museum uit handen van D66 de     

Valentijnstaart!

• Beleidsmedewerker (HB) nam deel aan cursus financieel beheer via NMF.

• Overleg vaste medewerker (HB) met Leiden Universiteit over vervolg Science shop.

• Bestuurslid (JW) en vaste medewerker (HB) voorzien Fred de Ruiter van informatie      

en beeldmateriaal t.b.v. zijn boek ‘Natuurschatten’ over natuurhistorische musea.

Locatie Activiteit Frequentie/
Deelnemers

Voorbereiding/
begeleiding

Aanwezig

PVM Educatief programma ‘Afval 
Experience’ met tentoonstel-
lingsbezoek. Bewustwording 

vergroten over afval scheiden, 
zwerfvuil, recyclen en 

hergebruik.

+/- 750 deelnemers, 
24 groepen met 

begeleiding. 

PVM-medewerkers en 
vrijwilliger.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Poppenkastvoorstelling: 
Rommel in het bos. Via een 

voorstelling leren over zwerf-
vuil, de gevolgen en wat wij 

kunnen doen.

2 voorstellingen, 
37 deelnemers.

Vrijwilliger in overleg 
met vaste mede-

werker. Opbouw en 
inrichting vrijwilli-

ger met hulp andere 
vrijwilligers en vaste 

medewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig). 

PVM ‘Warme truiendag’.
Aandacht voor vormen van 

energiebesparing stilstaan bij 
Kyoto-verdrag. Wat kan de 

leerling zelf doen?

2 schoolgroepen 
met begeleiding, 
60 deelnemers.

PVM-medewerker 
in overleg met 

vrijwilliger.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig). 

PVM Museumopenstelling: leer over 
natuur in de eigen omgeving 

en in de ‘Afval Experience’ alles 
over afval, zwerfvuil, recyclen 

en hergebruik.

14 middagen inloop. 
Deze maand 

kwamen rond de 
500 particulieren 

bezoekers het 
museum.

Vrijwilligers in overleg 
met vaste mede-

werker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Workshops met afval. 6 middagen, 
81 deelnemers.

Vrijwilliger in overleg 
met vaste mede-

werker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

 

Februari 2019
4
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Locatie Activiteit Frequentie/
Deelnemers

Voorbereiding/
begeleiding

Aanwezig

PVM Educatief programma ‘Afval 
Experience’ met tentoonstel-
lingsbezoek. Bewustwording 

vergroten over afval scheiden, 
zwerfvuil, recyclen en 

hergebruik.

35 schoolgroepen 
+/-, 1000 

deelnemers 
+ begeleiding. 

PVM-medewerkers en 
vrijwilliger.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig). 

PVM Erfgoedprogramma:
‘Bijzondere vondsten’.

3 schoolgroepen 
+/- 75 deelnemers.

Vrijwilligers in over-
leg met vaste mede-
werker. Opbouw en 

inrichting vrijwilliger 
met hulp andere 

vrijwilligers en vaste 
medewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig). 

PVM Erfgoedprogramma: 
‘Dino’s’.

3 schoolgroepen +/- 
75 deelnemers 
+ begeleiding.

Vrijwilligers in over-
leg met vaste mede-
werker. Opbouw en 

inrichting vrijwilliger 
met hulp andere 

vrijwilligers en vaste 
medewerker.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Museumopenstelling: 
‘Leer over natuur in de eigen 

omgeving’ en in de ‘Afval 
Experience’ alles over afval, 

zwerfvuil, recyclen en 
hergebruik.

14 middagen inloop. 
Deze maand 

kwamen rond de 
700 particulieren 

bezoekers het 
museum.

Vrijwilligers in overleg 
met vaste 

medewerker.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig). 

PVM Workshops met afval. 6 middagen, 
81 deelnemers.

Vrijwilliger in overleg 
met vaste mede-

werker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

 
PVM ALV ‘Energiek Velsen’. 31 personen 

aanwezig.
‘Energiek Velsen’ ver-

zorgt programma,
klaarzetten opstelling 
etc. door vrijwilligers 
na overleg met mede-

werker PVM.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

Wikkel-
huis

Voorlichting educatief materiaal 
museum. De studenten infor-
meren over de verschillende 
materialen en hoe dit in te 

zetten in de klas.

10 studenten van 
het NOVA-college 
opleiding klasse 

assistent en docent.

Vaste medewerker PVM 
(HB) heeft met de 

vrijwilligers besproken 
hoe zij materiaal bij 
de studenten kunnen 

toelichten.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

Maart 2019

‘
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Locatie Activiteit Frequentie/
Deelnemers

Voorbereiding/
begeleiding

Aanwezig

Wikkel-
huis

Lancering wandel-app. Omdat 
het wikkelhuis vaak niet 

bemand is en we wel willen dat 
er altijd activiteiten kunnen 

plaatsvinden is de wandelapp 
ontwikkelt. Helaas was het weer 

slecht waardoor een aantal 
activiteiten deze dag vervielen.

Rondleiding door 
Marc Janssen van 
‘Duinbehoud’ en 
‘Vrienden van het 

Kennemermeer’. Er 
waren rond de 18 

deelnemers 
ondanks het slechte 
weer. De app is een 

succes. Hij is 
inmiddels 1350 maal 
gedownload en dus 

door 
duizenden mensen 

gelopen.

Vaste medewerker 
museum (HB); 

briefing vrijwilligers, 
testen app, praatje 

voorbereiden,
materialen brengen. 
Maken doorlinksite 
door vrijwilligers, 

coördinator en vaste 
medewerker (HB). 

Maken algemene voor-
waarden (HB)

zzp’er Brak! logistiek, 
hapjes. Vrijwilligers 
PVM-rondleiding en 
informatie/vermaak 

onderweg.

Vaste mede-
werker museum 

(HB), bestuurslid 
museum, zzp’er 

Brak!,
 vrijwilligers 

museum.  

Wikkel-
huis

‘Nationale Opschoondag’
Programma waarbij opgeruimd 
werd rond het Kennemermeer 
en waarbij educatieve spellen 

m.b.t. het onderwerp aanwezig 
waren.

18 kinderen van de 
Beestenbende na-

men deel. Naar idee 
van het 

museum (HB) 
werden ook de 

nieuwe rauw aan 
zee vuilnisbakken 
van de gemeente 

door de wethouder 
tijdens deze 
gelegenheid 

gepresenteerd.

Het programma is uit-
gevoerd en uitgedacht 
door PVM-medewerker 
(HB) in overleg met 
de gemeente Velsen/ 

Petra Bodestaff. 
Brengen van 

materialen e.d. 
door PVM.

Vaste mede-
werker (HB), 

stagiairs PVM, 
beleidsmede-

werker 
gemeente, 

zzp’er Brak!, 
wethouder.

Wikkel-
huis

Presentatie ontwerpen 
duurzame klaslokaal. Na een 

uitgebreid programma voor 100 
3e klassers over wat 

duurzaamheid inhoudt, 
in het PVM vorig jaar, hebben 

de leerlingen met deze 
informatie ontwerpen gemaakt.

De beste ontwerpen 
door technasium 

leerlingen gemaakt 
werden 

gepresenteerd.
Aanwezig 40 
leerlingen 

+ begeleiding. 

Het programma (een 
opdracht namens het 
science center met 
een looptijd van 3 

maanden) was 
volledig gemaakt en 
uitgevoerd door het 

PVM (HB). 
De technasium 

afdeling deed voor-
heen opdrachten voor 
‘science center NEMO’.

PVM-medewerker 
(HB), consultant 

Procap, 
wethouder.

Maart 2019
4
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Verder deze maand:

• Museummedewerker Rik Doornberg start bij het PVM middels een stage.

• Emma van der Steen (EvdS) start als projectmedewerker ‘Grijs naar groen’ bij het 

PVM.

• Beleidsmedewerker (HB) en projectleider (EvdS) nemen deel aan VVM-cursus 

‘Citizens science’.

• Beleidsmedewerker (HB) maakt afspraken over deelname NS-buitenpoortenproject     

en treft voorbereidingen.

• Kwartiermaker/directeur Brak! Maarten de Wolff stopt. 

• Contract communicatiemedewerker Marleen Paping bij Brak! loopt af.

• Er start een tweede Procap consultant Marieke van der Vlugt bij Brak!.

• Voorbereidingen programma en tentoonstelling i.s.m. Rijnland voor ‘Week van 

ons water’. 

• I.v.m. de staking in het basisonderwijs op 15 maart, was het museum deze dag       

vanaf 10.00 ’s ochtends geopend voor bezoekers. Er kwamen deze dag meer dan 100 

bezoekers naar het museum om te ontdekken en leren over afval en de natuur in de 

eigen omgeving.

• Deelname toeristische agenda door vaste medewerker (HB).

• Gesprekken vaste medewerker (HB), Brak!, gemeente en Ecoshape voor ‘Citizens 

science project’ ‘Zandige Kusten’.

• Nadat in de kerstvakantie de ruiten waren ingegooid waardoor er schade was 

ontstaan aan het projectiescherm en de zonwering, werden in maart de banners 

aan de voorkant van het museum kapotgesneden. ‘Folkerts Design and Printing’ uit 

IJmuiden heeft de doeken gratis gerepareerd. 

|33| |34|



Locatie Activiteit Frequentie/
Deelnemers

Voorbereiding/
begeleiding

Aanwezig

PVM Educatief programma 
‘Afval Experience’ met 

tentoonstellingsbezoek. 
Bewustwording vergroten over 

afval scheiden, zwerfvuil, 
recyclen en hergebruik.

6 schoolgroepen 
+/- 180 deelnemers 

+ begeleiding.

PVM-medewerkers en 
vrijwilliger.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Erfgoedprogramma:
‘Bijzondere vondsten’.

1 schoolgroep 
+/- 25 deelnemers.

Vrijwilligers in over-
leg met vaste mede-
werker. Opbouw en 

inrichting vrijwilliger 
met hulp andere 

vrijwilligers en vaste 
medewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Erfgoedprogramma: 
‘Dino’s’.

3 schoolgroepen +/- 
75 deelnemers. 

Vrijwilligers in over-
leg met vaste mede-
werker. Opbouw en 

inrichting vrijwilliger 
met hulp andere 

vrijwilligers en vaste 
medewerker.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Museumopenstelling: 
leer over natuur in de eigen 

omgeving en in de ‘Afval 
Experience’ alles over afval, 

zwerfvuil, recyclen en 
hergebruik.

10 middagen inloop. 
Deze maand 

kwamen rond de 
500 particulieren 
bezoekers naar 
het museum.

Vrijwilligers in overleg 
met vaste mede-

werker.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig). 

PVM Workshops met afval. 5 middagen, 
49 deelnemers.

Vrijwilliger in overleg 
met vaste mede-

werker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

 
PVM Poppenkastvoorstelling: 

‘Rommel in het bos’. Via een 
voorstelling leren over 

zwerfvuil, de gevolgen en wat 
wij kunnen doen.

1 voorstelling, 
24 deelnemers.

Vrijwilligers in over-
leg met vaste mede-
werker. Opbouw en 

inrichting vrijwilliger 
met hulp andere 

vrijwilligers en vaste 
medewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Tentoonstelling in het kader 
van ‘de Week van ons water’: 
Het Waterleven met spellen, 
quiz en slootwater aquarium.

80 bezoekers op 
de eerste dag.

Vaste medewerker en 
2 medewerkers van 

Hoogheemraadschap 
van Rijnland. Onder-
houd aquarium door 
Rijnlandmedewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

April 2019
4
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Bestuur is trots op nieuwe kantoren



Locatie Activiteit Frequentie/
Deelnemers

Voorbereiding/
begeleiding

Aanwezig

A’dam
CS

Op CS is een ‘Tiny Forest’
ingericht om passanten een

voorproefje te geven van wat 
Santpoort aan natuur te 

bieden heeft.

Duizenden bezoe-
kers die dagelijks 

langs het ‘Tiny 
Forest’ lopen en het 

bekijken.

Vaste medewerker PVM 
(RD) heeft dieren uit-
gezocht en inrichting 

in het ‘Tiny 
Forest’ verzorgd.

Medewerker PVM 
aanwezig bij de 
opening (RD) 
in de trein.  

Wikkel-
huis

Gemeenteraad inloop om 
vragen te stellen over 

voortgang.

4 geïnteresseerden 
langs geweest.

Vaste medewerker 
PVM, 2 consultants 
Procap en project-

ondersteuner 
gemeente verzorgen 
aankleding, materia-

len en informatie.

2 consultants 
Procap en 

projectonder-
steuner

Gemeente Velsen.

Wikkel-
huis

Rondleiding met de klimaat-app 
om kinderen bewustwording 
over klimaat bij te brengen 
en om de natuur in de eigen 

omgeving te leren kennen. Een 
van de gidsen is ook vrijwilliger 
bij het Bunkermuseum waardoor 
hij hier veel informatie over de 

bunkers die je onderweg 
tegenkomt kan geven. 

8 leerlingen 
speciaal voortgezet 
onderwijs. Door met 
gidsen te werken die 

ook wat te 
vertellen hebben 
over de bunkers, 

de natuur, de zee-
boerderij etc. houd 
je de aandacht van 
de leerlingen vast.

Vaste medewerker 
(HB) heeft met 

vrijwilligers/gidsen 
het programma 

samengesteld en 
besproken.

2 vrijwilligers 
van het museum.

Tender
college

Bijenles, telling en zaaien met 
imker rond ‘Nationale zaaidag’ 
om de leerlingen belang van 
bijen en biodiversiteit bij te 

brengen in het kader van ‘Grijs 
naar groen’ project.

12 leerlingen 
2 docenten.

Projectmedewerker 
‘Grijs naar groen’ in 
overleg met vaste 
medewerker PVM 

(HB).

 Projectmedewer-
ker ‘Grijs naar 

groen’ en vaste 
medewerker 
(HB), imker.

April 2019
4
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Verder deze maand:

• Studente toegepaste biologie Luca Versteege begint haar eindstage bij het museum.

• De kantoren in het museum worden opnieuw ingericht. Bestuursleden Joop en Fred  

en natuurlijk de technische vrijwilligers knappen de kantoren geweldig op.

• De beleidsmedewerker (HB) plant ‘Mad science kamp’ voor de zomer maar 

organisatie twijfelt of de Braklocatie voldoende deelnemers zal trekken. 

• Museummedewerker (RD) bezoekt bijeenkomst provincie over verduurzaming en       

toegankelijkheid culturele instellingen.

• Afgelopen maanden zijn de voorbereidingen gestart voor de stranddagen en 

zwerfvuilevenement Velsen-Noord door de vaste medewerker (HB).

|37| |38|
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Locatie Activiteit Frequentie/
Deelnemers

Voorbereiding/
begeleiding

Aanwezig

PVM Educatief programma ‘Afval 
Experience’ met tentoonstel-
lingsbezoek. Bewustwording 

vergroten over afval scheiden, 
zwerfvuil, recyclen en 

hergebruik.

17 schoolgroepen 
+/- 510 deelnemers  

+ begeleiding. 

PVM-medewerkers en 
vrijwilliger.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Erfgoedprogramma:
‘Bijzondere vondsten’.

1 schoolgroep 
+/- 25 deelnemers.

Vrijwilligers in over-
leg met vaste mede-
werker. Opbouw en 

inrichting vrijwilliger 
met hulp andere 

vrijwilligers en vaste 
medewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig). 

PVM Museumopenstelling:
‘Leer over natuur in de eigen 

omgeving’ en in de ‘Afval 
Experience’ alles over afval, 

zwerfvuil, recyclen en 
hergebruik.

15 middagen inloop. 
Deze maand 

kwamen rond de 
600 particulieren 
bezoekers naar
het museum.

Vrijwilligers in overleg 
met vaste medewer-

ker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Workshops met afval. 5 middagen, 
63 deelnemers.

Vrijwilligers in overleg 
met vaste medewer-

ker.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Poppenkastvoorstelling: 
‘Rommel in het bos’. Via een 
voorstelling leren over zwerf-
vuil, de gevolgen en wat wij 

kunnen doen.

1 voorstelling, 
25 deelnemers.

Vrijwilligers in over-
leg met vaste mede-
werker. Opbouw en 

inrichting vrijwilliger 
met hulp andere 

vrijwilligers en vaste 
medewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

 

PVM Tentoonstelling in het kader 
van ‘Week van ons water’: 

Het Waterleven met spellen, 
quiz en slootwater aquarium.

Rond de 600 
bezoekers.

Vaste medewerker 
(HB) en 2 

medewerkers van 
Hoogheemraadschap 
van Rijnland. Onder-
houd aquarium door 
Rijnlandmedewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig). 

PVM Tentoonstelling in het kader 
van de  ‘Week van ons water’: 
Het Waterleven met spellen, 
quiz en slootwater aquarium.

80 bezoekers op 
de eerste dag.

Vaste medewerker en 
2 medewerkers van 

Hoogheemraadschap 
van Rijnland. Onder-
houd aquarium door 
Rijnlandmedewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

Mei 2019

|39| ‘Velsen geen Bende’ bord geplaatst bij het strand
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Locatie Activiteit Frequentie/
Deelnemers

Voorbereiding/
begeleiding

Aanwezig

PVM Onderzoek de kwaliteit van 
(meegebracht) slootwater

en lezing waterleven. 

2 middagen 
40 deelnemers.

Voorbereiding door 
Rijnland in overleg

met vaste medewerker 
PVM (HB). 

Hoogheemraad-
schap Rijnland 
en stagiair PVM 
(vaste mede-

werker en vrijwil-
liger aanwezig.

A’dam
CS

‘Duindiorama’
Op CS een voorproefje geven 

van wat Santpoort aan natuur 
te bieden heeft.

Duizenden 
bezoekers die 

dagelijks langs het 
Duindiorama lopen 

en het bekijken.

Medewerker PVM (RD) 
heeft dieren uitge-
zocht en inrichting 
in het duindiorama 

verzorgd.

Medewerker PVM 
(HB) heeft met 
NS gesproken 

over samenwer-
king en de evt. 

vervolgmogelijk-
heden. 

PVM Romeinenweek. 
Dit jaar was het thema: waar 

zijn de vrouwen? Via een speur-
tochtje komen deelnemers meer 

te weten over de Romeinen.

Ongeveer 200 
deelnemers.

Vaste medewerkers 
PVM met veel 

vrijwilligers werd aan 
de aankleding en 
inhoud gewerkt.

Vrijwilligers 
(vaste mede-
werker PVM 
aanwezig).

PVM ‘Vissenloop’ heeft dit jaar een 
stempelpost bij PVM. Er is een 
amusementskoor en voor alle 

deelnemers zijn versnaperingen 
beschikbaar.

Ongeveer 250 
deelnemers komen 
bij het PVM langs. 

Vaste medewerker 
(HB) voor organisatie, 

bezetting en 
aankleding.

Vaste mede-
werker en 

vrijwilligers.

Wikkel-
huis

Tweemaandelijks ‘Opschoon 
dag’ bij Wikkelhuis. In welke 
tijd van het jaar vind je het 
meeste kleine zwerfvuil? Er 

wordt een ‘Velsen geen Bende’-
bord geplaatst bij de 

strandopgang.

Op de dag zelf 
slechts 3 maar 
veel publiciteit 
die veel mensen 
heeft bereikt en 
ook het bord met 
de boodschap bij 
de strandopgang 
bereikt veel men-

sen. O.a. NHnieuws, 
IjmuiderCourant etc.

Vaste medewerker PVM 
(HB) heeft het voor-
bereid (publiciteit en 

maken bord), 
vrijwilliger PVM heeft 
het bord gemonteerd.

Vaste medewer-
ker PVM (HB), 

stagiair PVM en 
zzp’er van Brak!.

Wikkel-
huis

In het kader van week van ons 
water gelijktijdig met de 

waterproefjes aan de slag. 
In het museum slootwater 

testen bij Brak! werken met 
Hemlab.

Voorbereiding zzp’er 
Brak!. PVM-mede-
werker (HB) helpt 

mee met materialen 
aankleding. Hemlab 

ingehuurd 
door Brak!.

zzp’er Brak!.

Mei 2019  

Verder deze maand:

• Matthea de Jong start als directeur bij Brak!.

• Medewerker (RD) en vrijwilliger PVM nemen samen met consultant en zzp’er Brak!      

deel aan de ‘Hollandse Luchten training’. Het doel van deze training is drievoudig.      

Ten eerste is het een moment van kennismaking, zowel voor jullie onderling als tussen 

de Hollandse Helden en Waag. Ten tweede leer je in deze training verschillende dingen 

over burgermetingen, luchtkwaliteit en de sensoren van het project. Vrijwilliger PVM 

is technisch goed onderlegd en kan de sensoren voor PVM en Brak! maken en straks 

deelnemers helpen die er niet uitkomen.

• Medewerker PVM (HB) volgt in het kader van de maand van het meekijken van de        

Nederlandse Vereniging voor Science Center (VSC) een programma bij Museum 

Boerhaave. 

• Projectleider ‘Grijs naar groen’ vertelde bij de ‘DuurzaamDoor’ bijeenkomst in 

Utrecht over de voortgang van het project.

• ‘We Make the City’ benadert het PVM (HB) voor de organisatie van ‘Beach Battle 

evenement’.

• Vaste medewerker (RD) maakt zich de poppenkastvoorstelling eigen zodat hij 

afwisselend met de vaste vrijwillig de voorstelling kan spelen en zodat er een 

achterwacht is bij uitval.
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Deelnemers
Voorbereiding/

begeleiding
Aanwezig

PVM Educatief programma 
‘Afval Experience’ met tentoon-
stellingsbezoek. Bewustwording 
vergroten over afval scheiden, 

zwerfvuil, recyclen en 
hergebruik.

3 schoolgroepen 
+/- 90 deelnemers 

+ begeleiding. 
Stichting Welzijn 

bezoekt het museum 
met 15 cliënten. 

PVM-medewerkers en 
vrijwilliger.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Aanbieden 3000 lege blikjes 
aan Tata namens scholieren 

die de tentoonstelling hebben 
bezocht. Uitreiking recycle prijs 

aan schoolklas.

1 schoolgroepen 
+/- 25 deelnemers 
+ 5 begeleiders. 
Verder aanwezig 
HVC (container 

legen) Tata + Tata 
academy, wethou-
der, medewerkers 
openbare werken, 

journalisten.

Vaste medewerker 
(HB)programma, 
contact school, 

AVG-verklaringen, 
uitnodigingen etc. 

Voorbereiding/klaar-
zetten, 

Indeling werkzaam-
heden in overleg met 

vrijwilligers.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

 

PVM Erfgoedprogramma
‘Bijzondere vondsten’.

2 schoolgroepen 
+/- 60 deelnemers 

(25 per groep + 
5 begeleiders per 

groep).

Vrijwilligers in over-
leg met vaste mede-
werker. Opbouw en 

inrichting vrijwilliger 
met hulp andere 

vrijwilligers.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Museumopenstelling: 
‘Leer over natuur in de eigen 

omgeving’ en in de ‘Afval 
Experience’ alles over afval, 

zwerfvuil, recyclen en 
hergebruik.

12 middagen inloop. 
Deze maand 

kwamen rond de 
200 particulieren 
bezoekers naar
het museum.

Vrijwilligers in 
overleg met vaste 

medewerker.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Workshops met afval. 1 middagen, 
6 deelnemers.

Vrijwilliger in 
overleg met vaste 

medewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

 
PVM/

Wikkel-
huis

Programma op maat voor het 
Vellesan College Havo 2 klassen. 
Leren over duurzame energie, 
afval etc. in het museum. Bij 

Brak! met gidsen de natuur en 
klimaatexpeditie-app lopen. 

56 leerlingen en 
4 begeleiders.

Vaste medewerker 
(HB) heeft het 

programma opgesteld 
en samen met stagiair 
uitgewerkt. Briefing 

vrijwilligers door vaste 
medewerker en 

stagiair. Klaarzetten 
spullen door vrijwilli-

gers en vaste 
medewerker.

Stagiaire, 
vrijwilligers 

(vaste mede-
werker aanwezig) 

Juni 2019

Blik voor Tata



Locatie Activiteit Frequentie/
Deelnemers

Voorbereiding/
begeleiding

Aanwezig

PVM Tentoonstelling 
‘Het Waterleven’ met spellen, 
quiz en slootwater aquarium 

bleef vanwege het succes staan.

Rond de 200 
bezoekers.

Vaste medewerker en 
2 medewerkers van 

Hoogheemraadschap 
van Rijnland. Onder-
houd aquarium door 
Rijnlandmedewerker.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

Wikkel-
huis

‘Stranddagen’. Leerlingen uit 
de bovenbouw basisonderwijs 

leren over het strand (wat leeft 
er, reddingsbrigade, klimaat, 

omstandigheden etc. 
Via strandkar, klimaatapp en 

bezoek reddingsbrigade.

In totaal wordt dit 
4 dagen georgani-
seerd en nemen er 
6 klassen deel aan 
het programma. Er 
zijn in totaal 138 

deelnemers.

Stagiair en vaste 
medewerker (HB) 

bereiden alles voor 
en vormen program-
ma om zodat het bij 
de brak locatie kan 
plaatsvinden. Logis-

tiek, voorbereidingen, 
lunch etc. door PVM 
vaste medewerker, 

stagiair en 
vrijwilligers.

Stagiair, vrij-
willigers, vaste 

medewerker (HB) 
komt langs bij 

iedere uitvoering 
voor evaluatie/

evt. vragen.
 

Wikkel
huis/
Refter

(gebouw
naast

Wikkel-
huis)

Aftrap ‘Hollands Luchten’. 
Wie wil er meewerken en 

metingen verrichten t.b.v. het 
monitoren van de luchtkwaliteit 

in de IJmond?

Ongeveer 40 
deelnemers.

Voorbereiding door de 
Waag, Brak!-directeur, 

Brak!-zzp’ers en 
Procap consultants.

Vaste mede-
werker PVM (HB), 

Project-
leider ‘Grijs naar 

Groen’, 
directeur Brak!, 
zzp’ers Brak!.

Juni 2019
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Deelnemers
Voorbereiding/

begeleiding
Aanwezig

Haven 
IJmuiden

‘Havenfestival’
Info over het museum, Brak!, 

klimaat etc. 
Museum heeft collectiestukken 
en activiteitjes voor kinderen. 

Brak! biedt een luisterend 
groen oor.

Ongeveer 130 
personen zijn actief 

bij onze kraam 
betrokken geweest 

deze 2 dagen. 

Plan gemaakt door 
de vaste medewerker 
(HB) in overleg met 

vrijwilligers. 
Op en afbouw voor 
Brak! door PVM.

Vrijwilligers PVM, 
stagiairs PVM, 
vaste mede-

werker PVM (RD) 
voor opbouw. 

Consultant Brak!, 
zzp’ers Brak!, 

directeur Brak!.

Brak! ‘We Make the city’ vanuit 
metropoolregio Amsterdam 

georganiseerd met honderden 
partners gericht op de 
stad van de toekomst. 

Programma Brak! is gericht. 

Aanwezig rond 
de 40 (8 PVM/ 

Brak!) personen 
inclusief beleidsme-

dewerkers
gemeente Velsen, 

sprekers en 
genodigden

uit eigen kring.

Programmaonderdeel 
Brak! is samengesteld 

door consultant en 
directeur.

3 vrijwilligers 
PVM-project-

leider ‘Grijs naar 
groen’, bestuurs-

lid PVM, 
2 consultants 

Procap, directeur 
Brak!, project-
ondersteuner 

gemeente.
 

Juni 2019  

Verder deze maand:

• Vaste medewerker (RD) neemt deel aan ‘Cultuurvisie IJmond’.

• Eerste gesprekken door vaste medewerker (HB) met HvA om in het nieuwe 

collegejaar onderzoeksopdrachten door studenten toegepaste psychologie uit te 

laten voeren.

• Gesprekken door de vaste medewerker (HB) met de gemeente over het gebruik van 

de proeftuinen.

• Voor het maken van een gezamenlijk Brak!/PVM-verhaal hebben vaste medewerker 

(HB) en bestuurslid eerst gesprekken met 2 verschillende bureaus. Als de opdracht is 

verstrekt, volgen er veel gesprekken tussen vaste medewerker (HB) en de schrijver van 

het verhaal en met Brak!-afgevaardigden en PVM-medewerker (HB) onderling en met 

schrijver, PVM’ers (HB en RD) en Brak!-medewerkers. 

• Het museum ontvangt via de wethouder de ‘Wecycle’ prijs, een bedrag van € 1000,-.  

• Alle PVM’ers ontvangen vanwege het succes van de ‘Afval Experience’ een 

thermosbeker. Zij zullen deze gebruiken i.p.v. wegwerpbekers bij activiteiten buiten 

het museum.

• Helaas kan de beachbattle voor ‘We make the City’ niet doorgaan. PVM heeft wel 

scholen gevonden die willen deelnemen maar datum is door de organisatie bepaald 

en valt voor alle Velsense middelbare scholen in de proefwerkweek. Vaste medewerker 

(HB) en vrijwilligerscoördinator hebben contact gehad met de VO scholen.

• Vaste medewerker (HB) maakt i.s.m. vormgeefster een nieuwe flyer zodat deze al 

tijdens het ‘Havenfestival’ ingezet kan worden.

|47| |48|



4
. Jaaroverzich

t - Ju
li
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Deelnemers

Voorbereiding/
begeleiding

Aanwezig

PVM Educatief programma 
‘Afval Experience’ met tentoon-
stellingsbezoek. Bewustwording 
vergroten over afval scheiden, 

zwerfvuil, recyclen en 
hergebruik.

3 schoolgroepen en 
1 BSO groep 

+/- 120 deelnemers 
+ begeleiding. 

PVM-medewerkers en 
vrijwilliger.

Vrijwilligers 
(vaste 

medewerker 
PVM aanwezig).

PVM Museumopenstelling:
‘Leer over natuur in de eigen 

omgeving’ en de ‘Afval 
Experience’ alles over afval, 

zwerfvuil, recyclen en 
hergebruik.

18 middagen inloop. 
Deze maand 

kwamen rond de 
250 particulieren 
bezoekers naar 
het museum.

Vrijwilligers in overleg 
met vaste 

medewerker.

Vrijwilligers 
(vaste 

medewerker 
PVM aanwezig).

 

PVM Workshops met afval. 8 middagen, 
52 deelnemers.

Vrijwilliger in overleg 
met vaste 

medewerker.

Vrijwilligers 
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM/
Wikkel-

huis

Programma op maat voor het 
Panta Rhei College VMBO 4 
klassen. Leren over duur-

zame energie, afval etc. in het 
museum. Bij Brak! met gidsen 
de natuur en klimaatexpeditie- 

app lopen. 

96 leerlingen en 
8 begeleiders voor 
ieder programma.

De school was liever 
met alle klassen 

gekomen, maar het 
was logistiek niet 

mogelijk 400 
leerlingen gelijk-

tijdig te ontvangen.

Vaste medewerker 
(HB) heeft programma 
vastgesteld en daarna 

met stagiair 
uitgewerkt en 
vrijwilligers 

geïnstrueerd en 
gebriefd.

Stagiaire, 
vrijwilligers 

(vaste 
medewerker 
aanwezig).

PVM Tentoonstelling 
‘Het Waterleven’ met spellen, 
quiz en slootwater aquarium 

bleef vanwege het succes staan.

Rond de 250 
bezoekers.

Vaste medewerker en 
2 medewerkers van 

Hoogheemraadschap 
van Rijnland. Onder-
houd aquarium door 
Rijnlandmedewerker.

Vrijwilligers 
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

 

PVM Poppenkastvoorstelling: 
‘Rommel in het bos’. Via een 

voorstelling leren over 
zwerfvuil, de gevolgen en

 wat wij kunnen doen.

Verschillende mid-
dagen, 

52 deelnemers.

Vrijwilliger in overleg 
met vaste mede-

werker. Opbouw en 
inrichting vrijwilli-

ger met hulp andere 
vrijwilligers en vaste 

medewerker.

Vrijwilligers 
(vaste 

medewerker 
aanwezig). 

Wikkel-
huis

‘Hollandse Luchten’
Bewonersbijeenkomst sensoren 

& ophanging.

Ongeveer 30 
deelnemers.

De Waag leidt deze 
bijeenkomst.

Technische vrij-
williger PVM, vas-

te medewerker 
PVM (RD) aanwe-
zig. Consultant 

Procap. 

Juli 2019  

Verder deze maand:

• ‘Mad science zomerkamp’ wordt definitief afgezegd. Locatie is voor deelnemers niet 

geschikt (ver weg en parkeerkosten, volgend jaar liever weer bij het PVM).

• PVM (HB en vormgever) maakt na overleg met ‘werkgroep Afval’ evenement Velsen-

Noord de posters en beeldmateriaal voor de promotie van dit evenement. 

• Vaste medewerker (HB) en stagiair (inmiddels Brak’!-zzp’er) nemen door welke 

activiteiten bij Brak! georganiseerd kunnen worden de komende tijd.

• Tijdens de opstellingen van het ‘Buitenpoortenproject’ zijn er een aantal 

eigendommen/collectiestukken van het museum beschadigd. De vaste medewerker 

(RD) zorgt dat de stukken worden hersteld en vaste medewerker (HB) zoekt uit wie 

hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld/hoe de stukken vergoed kunnen worden.

• Vaste medewerker (HB) PVM ontwerpt met vormgever posters/beeldmateriaal 

voor de nieuwe tentoonstelling.

• De winnende schoolklas ontvangt uit handen van de Tata academy de voor hen 

gemaakte skelter die verloot werd onder de schoolgroepen die de ‘Afval Experience’ 

bezochten.
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Deelnemers
Voorbereiding/

begeleiding
Aanwezig

PVM Educatief programma 
‘Afval Experience’ met tentoon-
stellingsbezoek. Bewustwording 
vergroten over afval scheiden, 

zwerfvuil, recyclen en 
hergebruik.

3 BSO groep 
+/-  40 deelnemers 

+ begeleiding.

PVM-medewerkers en 
vrijwilliger.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig). 

PVM Museumopenstelling:
‘Leer over natuur in de eigen 

omgeving’ en in de 
‘Afval Experience’ alles over 

afval, zwerfvuil, recyclen 
en hergebruik.

18 middagen inloop. 
Deze maand 

kwamen rond de 
500 particulieren 
bezoekers naar
het museum.

Vrijwilligers in 
overleg met vaste 

medewerker.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig).  

PVM Workshops met afval. 8 middagen, 
64 deelnemers.

Vrijwilliger in 
overleg met vaste 

medewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).  

PVM Tentoonstelling 
‘Het Water leven’ met spellen, 
quiz en slootwater aquarium 

bleef vanwege het succes staan.

Rond de 500 
bezoekers.

Vaste medewerker en 
2 medewerkers van 

Hoogheemraadschap 
van Rijnland. Onder-
houd aquarium door 
Rijnlandmedewerker.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig). 

PVM Poppenkastvoorstelling: 
‘Rommel in het bos’. Via een 

voorstelling leren over 
zwerfvuil, de gevolgen en 

wat wij kunnen doen.

7 voorstellingen, 
121 deelnemers.

Vrijwilliger in overleg 
met vaste mede-

werker. Opbouw en 
inrichting vrijwilli-

ger met hulp andere 
vrijwilligers en vaste 

medewerker.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

 

Wikkel-
huis

‘Mad science’ middag. Omdat 
het PVM vorig jaar het ‘Mad 

science’ kamp hoste, had zij een 
workshop naar keuze te goed. 

PVM koos ervoor deze workshop 
aan te bieden in het wikkelhuis 
om zo kinderen te laten kennis-
maken met natuur en techniek.

12 deelnemers. Voorbereiding ‘Mad 
science’ en PVM.

Logistiek productie-
medewerker Brak!.

Productiemede-
werker
Brak!.

 

Augustus 2019
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Wikkel-
huis

‘Strandjutten’. 15 deelnemers. Zzp’er Brak!. In over-
leg met medewerker 
PVM zijn materialen 

bekeken en meegeno-
men voor gebruik.

Wikkel-
huis

Tweemaandelijkse opschoon-
actie. Het museum wilde in het 
kader van ‘Velsen geen Bende’ 
zien of de hoeveelheid klein 
afval die je in een uur vindt 

verschilt in verschillende 
periodes van het jaar.

2 stagiairs PVM, 
752 peuken 

gevonden, veel meer 
dan in maart en 
mei tijdens de 

acties. 

Materialen PVM en 
voorbereiding PVM. 

Brak! besluit dit 
initiatief niet meer te 
ondersteunen omdat 

het te veel tijd en 
energie kost en te 
weinig oplevert.

zzp’er Brak!, 
stagiair museum.  

A’dam
CS

‘Duindiorama’
Op CS een voorproefje geven 

van wat Santpoort aan natuur 
te bieden heeft.

Duizenden bezoe-
kers die dagelijks 

langs het 
Duindiorama lopen 

en het bekijken.

Vaste medewerker PVM 
heeft dieren 

uitgezocht en 
inrichting in het duin-

diorama verzorgd.

Augustus 2019  

Verder deze maand:

• Omdat ISDN niet meer door KPN wordt aangeboden, verandert het museum van 

provider en wordt een nieuwe telefooncentrale geïnstalleerd.

• Er wordt na veel werk duidelijk dat Tata geen informatie omtrent bepaalde gegevens 

wil delen. Er worden nieuwe plannen en voorstellen voor de interactieve wand 

gemaakt.

• PVM is deelnemer werkgroep ‘Hollandse luchten’ en heeft een faciliterende rol; 

locatie wordt gebruikt voor bijeenkomsten, medewerker PVM (RD) is aanwezig bij deze 

bijeenkomsten en technische vrijwilliger kan ondersteuning bieden. PVM zou graag, 

wanneer metingen ook na 2020 door kunnen gaan en gegevens beschikbaar blijven, 

de metingen integreren in een lesprogramma en/of de interactieve wand.

• Vaste medewerker (HB) en projectleider ‘Grijs naar groen’ zijn bij opening Uitmarkt 

A’dam waar o.a. gedeputeerde aanwezig is, medewerkers van de Provincie, 

verschillende museumdirecteuren en NH-archief.  

• Vaste medewerker (HB) neemt deel aan werkgroep ‘Velsen 75 jaar bevrijd’.

• Bij het Brak!-Wikkelhuis is een kunstwerk ‘Groen luisterend oor’ geplaatst zodat 

mensen zorgen, ideeën etc. wat betreft klimaat kunnen delen. PVM-vrijwilliger maakt 

na overleg met vaste medewerker (HB) een ‘mobiel’ groen oor zodat wij ook op andere 

plekken de behoeften en zorgen t.a.v. klimaat kunnen inventariseren.
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Wikkel-
huis

‘Vogelsafari’. 
Via de contacten van het PVM 

heeft de oud-stagiair PVM 
de safari georganiseerd.

Vaste medewerker PVM 
(HB) heeft inhoud 

doorgenomen met de 
medewerker net als 
PVM-materialen die 

hier gebruikt kunnen 
worden.

Brak!-mede-
werker/ 

voormalig 
PVM-stagiair.

Wikkel-
huis

Presentatie gezamenlijke 
verhaal voor gemeenteraad en 
anderen. Helaas zal hiervoor, 

tot teleurstelling van het PVM, 
niet het verhaal van de 

hiervoor ingehuurde partij 
worden gepresenteerd. Er wordt 
een presentatie gegeven van de 
vorderingen tot nu toe en het 
belang van circulariteit in het 

algemeen.

Naast alle 
betrokkenen en 
sprekers zijn er 

zo een 15 
belangstellenden.

Brak!-consultants, 
directeur Brak!, 

projectondersteuner 
gemeente, 

‘Space and Matter’, 
HvA.

Bestuursleden 
PVM, vrijwilligers 
PVM, directeur 
Brak!, consul-
tants Brak!, 

projectonder-
steuner 

gemeente. 

Wikkel-
huis

Opening ‘Fab City Nature’. 
Vanaf het wikkelhuis bieden we 
de appwandeling aan met gids 
en verder ligt er informatie met 
het aanbod van Brak! en PVM.

Op de opening van 
de campsite zijn 
zeker 200 man 

afgekomen vooral 
het bezichtigen van 

tiny houses is in 
trek. Actieve info 
vragen omtrent 

Brak!/PVM zijn er 
rond de 20 net als 

deelnemers voor de 
wandelroute.

PVM vaste medewer-
ker (HB) o.a. briefing 

vrijwilligers. 
Vrijwilligers PVM, 
consultants Brak!, 

communicatiemede-
werker Brak!.

Consultant Brak!, 
communicatie-

medewerker 
Brak!,

vrijwilligers PVM.
  

A’dam
CS

‘Duindiorama’
Op CS een voorproefje geven 

van wat Santpoort aan natuur 
te bieden heeft.

Duizenden 
bezoekers die 

dagelijks langs het 
‘Duindiorama’ lopen 

en het bekijken.

Vaste medewerker 
PVM heeft dieren 

uitgezocht en 
inrichting in het 

‘Duindiorama’ ver-
zorgd.

September 2019
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Voorbereiding/
begeleiding

Aanwezig

Velsen-
Noord

‘Velsen-Noord geen 
Bende’ zwerfvuil evenement. 
De voorbereidingen van dit 

evenement dat PVM samen met 
Gemeente Velsen en maatschap-

pelijke partners organiseert 
startte al in maart. PVM zorgt 

voor stempelposten, 
inrichting en info over zwerfvuil 

op 6 verschillende plekken in 
de wijk zodat in alle delen van 
Velsen-Noord inwoners kunnen 

deelnemen, worden geïnfor-
meerd en de bewustwording 

wordt vergroot via aantrekke-
lijke spellen en opdrachten. Bij 
alle stands van het PVM werd de 
vrijwilliger gekoppeld aan een 

vrijwilliger uit de wijk (stichting 
Welzijn, de Stek etc.). Bij elke 
post stond een dier centraal 

en werd uitgelegd hoe de afval 
overlast voor en door de dieren 

veroorzaakt.

Er zijn minstens 
135 kinderen actief 
betrokken geweest 
bij de PVM spellen 

(zoveel ‘Velsen geen 
Bende’ tatoes zijn er 

gezet!)
Waarschijnlijk is het 

bereik rond de 
350 inwoners.

Alle betrokken 
instanties hebben veel 
voorbereiding in het 
evenement gestoken. 

Vaste medewerker 
(HB) maakt 
infoborden. 

Inrichten kramen 
vervoeren de dieren 
en materialen door 
vaste medewerkers 
PVM en vrijwilligers.

Ontzettend grote 
bezetting met 

sociaal wijkteam, 
HVC, gemeente 

Velsen, Stichting 
Welzijn. Namens 
PVM 2 medewer-
kers (HB, RD) en 
7 vrijwilligers + 

Brak!-medewerk-
ster (voormalig 
stagiair PVM).

PVM Museumopenstelling:
‘Leer over natuur in de eigen 

 omgeving’, de dieren in je tuin 
en de voordelen van groene 

tuinen m.b.t. klimaatadaptatie. 
Hoe kan jij je eigen om-

geving (huis en tuin) 
duurzamer maken?

3 middagen 
openstelling. 

Er kwamen 112 
particulieren 
bezoekers.

Vrijwilligers in 
overleg met vaste 

medewerker.

Vrijwilligers 
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

September 2019  

Verder deze maand:

• Presentatie door PVM bij de HvA om studenten te enthousiasmeren voor onderzoek 

en stage van verschillende projecten.

• Rijnland geeft aan te willen bijdragen aan het ‘Grijs naar groen’ project. Het 

Hoogheemraadschap wil een bijdrage doneren voor het ontwikkelen van de 

proeftuintjes en ze willen een bedrag beschikbaar stellen voor het vergroenen van 

de pilotschool.

• In het museum wordt hard gewerkt aan de nieuwe tentoonstelling ‘De Verborgen 

Vogeltuin’.

• Het museum wordt door klimaatverbond benaderd met de vraag of zij de 

‘Kinderklimaattop 2020’ willen hosten. De vaste medewerker (HB) neemt hierover 

direct contact met gemeenteambtenaren.

• Vaste medewerker (HB) woont Techport bijeenkomst voor partners ‘PET’ bij.

• Het ‘Buitenpoorten project’ met de NS wordt afgesloten.

• Met het vrijwilligersoverleg worden alle vrijwilligers voorbereid op het 

zwerfvuilevenement (HB) en de nieuwe tentoonstelling (RD). Bestuur informeert hen 

over de voortgang samenwerking met Brak!. Vrijwilligers zijn teleurgesteld over het 

feit dat zij wel bij Brak! activiteiten helpen/aanwezig zijn maar dat zij nooit iemand 

van Brak! bij het museum of museumactiviteiten zien behalve oud stagiair Luca. 

We zullen vanaf heden de Brak!-medewerkers ook uitnodigen voor vrijwilligers 

bijeenkomsten om zo kennismaking te bevorderen.

• Suzanne Leguijt start als communicatiemedewerker bij Brak!.

• Mareile Zuber start bij Brak! voor programmering.
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Voorbereiding/
begeleiding

Aanwezig

PVM Educatief programma
 ‘Verborgen Vogeltuin’ met 
tentoonstellingsbezoek. 

Bewustwording vergroten over 
groene tuinen, afwatering, 

biodiversiteit en hittestress.

5 BSO groepen 
+/- 100 deel-

nemers. 

PVM-medewerkers 
en vrijwilliger.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig). 

PVM Museumopenstelling:
‘Leer over natuur in de eigen 

omgeving’ en ‘Verborgen Vogel-
tuin’ Bewustwording vergroten 
over groene tuinen, afwatering, 

biodiversiteit en hittestress.

12 middagen inloop. 
Deze maand 

kwamen rond de 
1.000 particulieren 

bezoekers naar
het museum.

Vrijwilligers in 
overleg met vaste 

medewerker.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig). 

 

PVM Workshops 
‘Verborgen Vogeltuin’.

7 middagen, 
115 deelnemers.

Vrijwilligers in 
overleg met vaste 

medewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Poppenkastvoorstelling: 
‘Niels en de kriebelbeestjes’, 
over het belang van groene 
tuinen voor dieren groot en 

klein maar ook voor het 
opvangen van (extreem) weer.

7 voorstellingen, 
121 deelnemers.

Vrijwilliger in 
overleg met vaste 

medewerker. Opbouw 
en inrichting vrijwil-
liger met hulp andere 
vrijwilligers en vaste 

medewerker.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Opening ‘Verborgen Vogeltuin’ 
tijdens ‘Dag van de Duurzaam-
heid’. Verhaal ‘Pietertje gaat 
voor groen’ voorgelezen door 
wethouder. Theater vogels te 
gast die de kinderen attent 
maken op het belang van 

groen etc.

50 leerlingen en 
begeleiders groep 

5/6 van de 
Westbroek en

 andere genodigden.

Programma samen-
stelling door vast 

medewerkers (GR, RD, 
HB) uitwerking tek-

sten, planning, inhu-
ren. Intro door vaste 
medewerker (HB) rest 
van programma door 
vaste medewerkers 

(GR, RD).

Vaste mede-
werkers, 

vrijwilligers, 
collega’s 

duurzaam Velsen 
gemeente.

 

Bosbeek
Jan 

Campert

Verhaal ‘Pietertje gaat voor 
groen’ wordt in verschillende 

schoolklassen voorgelezen 
tijdens de ‘Dag van de Duur-
zaamheid’. Hiermee denken 
kinderen na over de eigen 

omgeving (tuin en schoolplein) 
en hoe de inrichting helpt bij 

het opvangen van o.a. 
(extreem) weer.

150 leerlingen en 
de docenten. 

Voorbereiding, 
verhaal, maken van 
de platen, logistieke 
planning vaste mede-

werker PVM (HB).

Vaste medewer-
ker PVM (HB), 

schrijfster, 
2 stagiairs, 

collega’s duur-
zaam Velsen. 

Bij de Bosbeek 
leest wethouder 
Verwoort voor en 

verzorgen de
stagiairs het 

beeldmateriaal.  

Oktober 2019

Pietertje
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Walvis
Techport

‘Dag van de Duurzaamheid’ 
enquête voor wetenschapspunt 

kinderen in de IJmond 
en klimaatzorgen.

Er zijn 80 leerlingen 
geïnterviewd.

PVM-medewerkers 
en vrijwilliger.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig). 

Walvis
techport

‘PET dagen’, PVM-programma 
bij het Techport event. Kennis 
maken met duurzame energie. 

De kinderen maken onder bege-
leiding van PVM-vrijwilliger een 

huisje of een klokje.

Rond de 400 
leerlingen zien en 
ervaren duurzame 
energie middels 

zonnepaneeltjes en 
aardappels die func-
tioneren als batterij.

Materialen PVM en 
voorbereiding PVM 
vaste medewerker 

(HB) in overleg met 
vrijwilligers.

3 vrijwilligers 
PVM vaste 

medewerker 
(HB) komt langs 
locatie voor evt. 
bijzonderheden.

 

Ruïne 
Brede-
rode

Bij de ‘Archeologiedagen’ die bij 
de Ruïne van Brederode plaats-
vinden, presenteert het PVM de 
watertafel. Welke invloed heeft 

de bodem op de afwatering? 
Hier zie je het direct en ook dat 

jij verschil kan maken.

Rond de 80 mensen 
zien de demonstra-
tie bij de watertafel 

en verschillende 
bezoekers ‘spelen’ 
mee voor dijkgraaf, 
particulier, boer of 

burgemeester.

Voorbereiding vindt 
plaats in overleg met 
de vaste medewerker 
(HB) en vrijwilligers 
coördinator. Na be-

zetting door 2 vrijwil-
ligers zorgen zij voor 
vervoer en verplaat-
sing van de spullen.

2 vrijwilligers 
PVM.

Tender
College

Kick-off ‘Grijs naar groen’.
Tijdens de ochtend workshops 
voor de leerlingen waarbij het 
citizens science project wordt 

toegelicht en leerlingen aange-
ven wat zij belangrijk vinden en 
zouden willen. ‘s Middags wordt 

dit met docenten en experts 
herhaald waarbij input van de 
leerlingen wordt meegenomen.

40 leerlingen, 
20 volwassenen 

waaronder 
docenten, 
wethouder, 

afgevaardigden van 
Rijnland, 

Universiteit Leiden.

Voorbereiding was in 
handen van de pro-
jectleider ‘Grijs naar 
groen’ en de collega 
van Leiden Universi-
teit. Tussendoor was 

er overleg met de PVM 
vaste medewerker 

(HB) en collega van 
de gemeente Velsen 
die bij het project 

betrokken is.

Projectleider 
‘Grijs naar 

groen’,
 wetenschaps-
punt collega 

Leiden universi-
teit, 

vaste medewer-
ker PVM (HB), 
projectonder-

steuner 
gemeente Velsen.

Wikkel
Huis

‘Zandige kusten’. 
Henk Nieboer van ‘Ecoshape’ 

geeft uitleg over wat er 
mogelijk onderzocht kan 

worden. Deelnemers kunnen 
aangeven hoe zij willen 

bijdragen. PVM ziet 
mogelijkheden om via de 

wandelapp data te verzamelen.

25 deelnemers 
(incl. Brak! en 

PVM-deelnemers).

Brak!. Vaste mede-
werker PVM (HB) 

2 vrijwilligers 
PVM.

Oktober 2019

|61| Klimaatzorgen bij kinderen tijdens ‘PET-dagen’
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PVM ‘Week van ons water’. 
Tijdens deze week worden de 

activiteiten als museum 
openstelling, poppenkast en 

knutselen aangepast aan week 
van ons water.

Rond de 500 
deelnemers.

Vaste medewerker 
heeft in overleg met 

betrokken vrijwilligers 
de bestaande 

activiteiten hierop 
aangepast zoals 
poppenkast en 

tentoonstelling.

 Vrijwilligers.

De Die-
renarts 
Kenne-
merlaan

Inrichting vitrine met info 
over dieren in de herfst.

Dagelijks rond de 
30 personen.

Vaste medewerkers 
PVM. 

Vaste medewerker 
PVM (RD) verzorgt 

inrichting.

 

Wikkel-
huis

Vogelsafari. 
Via contact PVM verzorgt Luca 

de vogelsafari. Hierbij 
gebruiken ze materiaal van 

PVM. Deelnemers ontvangen 
gratis toegang tot ‘Verborgen 

Vogeltuin’ tentoonstelling 
in PVM.

16 deelnemers
/bezoekers.

Vaste medewerker 
(HB) heeft overleg/
planning met Brak!- 
uitvoerder gemaakt 

en materialen 
aanbevolen.

zzp’er Brak!.

Oktober 2019  

Verder deze maand:

• Nadat er al regelmatig overleg is geweest met ‘Space and Matter’ over een nieuw 

gebouw, komen medewerkers van het architectenbureau tijdens de vakantie in het 

museum kijken, waarna zij tot de conclusie komen dat de grootte van het gebouw 

naar boven moet worden bijgesteld. Medewerker van het museum (RD) en tevens oud 

museumconsulent heeft dit al meerdere malen aangegeven.

• Medewerker Brak! (oud stagiair PVM) neemt deel aan de ‘DuurzaamDoor’ 

bijeenkomst vanwege verhindering van projectleider.

• Vaste medewerker PVM (RD) is actief in de werkgroep ‘Hollandse luchten’. Deze 

maand was er tweemaal een bijeenkomst in het PVM.

• Jacqueline van Gils, projectleider Brak!, consultant Procap geeft aan te stoppen 

bij Brak!.

• Matthea de Jong, directeur Brak!, geeft aan te stoppen bij Brak!.

• Joop Waijenberg legt wegens ernstige gezondheidsproblemen per direct zijn 

voorzitterschap bij het bestuur van het PVM neer.

|63| |64|
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PVM Educatief programma
 ‘Verborgen Vogeltuin’ met 
tentoonstellingsbezoek. 

Bewustwording vergroten over 
groene tuinen, afwatering, 

biodiversiteit en hittestress.

17 schoolgroepen 
groepen 

+/- 480 deelnemers 
en begeleiders.

PVM-medewerkers 
en vrijwilliger.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig). 

PVM Museumopenstelling:
‘Leer over natuur in de eigen 

omgeving en ‘Verborgen 
Vogeltuin’. Bewustwording 

vergroten over groene tuinen, 
afwatering, biodiversiteit 

en hittestress.

13 middagen inloop. 
Deze maand 

kwamen rond de 
250 particulieren 
bezoekers naar
het museum.

Vrijwilligers in 
overleg met vaste 

medewerker.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

 

PVM Workshops 
‘Verborgen Vogeltuin’.

4 middagen, 
20 deelnemers.

Vrijwilligers in 
overleg met vaste 

medewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM ‘Energiek Velsen’ opleiding 
energie coach. PVM heeft een 

vrijwilliger bij deze cursus 
aanwezig laten zijn zodat PVM 
in haar educatieprogramma’s 

kan overdragen wat een 
energiecoach precies doet.

21 deelnemers 
werden door 

‘Energiek Velsen’ 
opgeleid als 

energiecoach. 

Vrijwilliger in overleg 
met vaste mede-

werker (HB). Opbouw 
en inrichting vrijwil-
liger met hulp andere 
vrijwilligers en vaste 
medewerker. Voor-
bereiding algemeen 
‘Energiek Velsen’.

Vrijwilliger PVM. 

Wikkel
Huis

Escaperoom om aanwezigen 
meer te leren over het belang 
van (wilde) bijen en met spel 

element moeten zij binnen uur 
de bijenpopulatie redden.

2 maal uitgevoerd 
in totaal 

33 deelnemers.

Brak!-zzp’er. 
Escaperoom is 

gebruiksklaar aange-
leverd door TU Delft. 
Wel overleg met vaste 
medewerker PVM (HB) 

over wat toe te 
voegen en welke 
materialen PVM 
gebruikt kunnen 
worden hierbij.

Brak!-zzp’er.

November 2019

|65| ‘De Verborgen Vogeltuin’
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Wikkel
Huis

‘Recycle Sint’ / 
verborgen impact lezing.

10
Jammer, was een 
leuke lezing maar 
lastige locatie in 

het donker.

Lezing en evenement 
door Brak!, PVM-

medewerker (HB) en 
vrijwilligers ook actief 

bij klaarzetten en 
inrichting (vrijwilli-

gers PVM hebben nog 
Sintzakken gemaakt 
en cadeautjes inge-
pakt ter decoratie).

PMV-medewerker 
(HB).

Wikkel-
huis

‘Ser-Vies’ workshop zelf oogsten 
van (fijn) stof en deze als basis 

gebruiken voor glazuur waar 
staaltjes en servies mee worden 
gemaakt. Vooraf lezing over het 
gebruik van stof als basis voor 

glazuur.

7 deelnemers 
waaronder de 3 

PVM/Brak!- 
medewerkers.

Voorbereiding door 
Brak!-consultant en 

zzp’er. Kosten 
gedragen door Brak!. 
PVM interesse om te 

zien of we dit zelf met 
leerlingen kunnen 

doen en of/hoe we dit 
bij de wand zouden 

kunnen betrekken en 
hoe we hier met 

‘Hollandse luchten’ 
mee verder kunnen.

Medewerkers PVM 
(HB, RD) 

en zzp’er Brak!.
 

Telstar
Stadion

‘Duurzaamheidsmarkt’. 
Om inwoners van Velsen te 

informeren over wat er 
mogelijk is, geven gemeente 

en PVM voorlichting over 
waarom aanpassingen 

noodzakelijk zijn en hoe de 
jeugd/inwoners Velsen hierover 
geïnformeerd kunnen worden 

via PVM.

Tussen de 
50 en 100 
bezoekers. 

In overleg met 
contactpersonen bij 

gemeente maakt vaste 
medewerker opstelling 

en touchscreen met 
informatieve filmpjes. 

Vaste medewerkers 
PVM (HB, RD) 

vervoeren de spullen 
en maken de 
opstelling en 

verzorgen afbouw.

Medewerkers 
gemeente 

Velsen beheren 
de PVM-

opstelling.

November 2019  

Verder deze maand:

• Bij het PVM ontvingen de vaste medewerkers (HB, RD) met de collega’s van het 

gemeentelijke ‘Duurzaam Velsen’-team, medewerkers van ‘Klimaatverbond’ en 

‘The missing chapter foundation’ om te bespreken waarom de ‘Kinderklimaattop’ in 

Velsen zou moeten plaatsvinden en hoe we deze zouden kunnen inrichten. Later deze 

maand liet ‘Klimaatverbond’ weten gekozen te hebben voor een ‘Kinderklimaattop’ in 

Velsen i.s.m. de gemeente en het Pieter Vermeulen Museum.

• Het PVM is deze maand druk met de voorbereidingen voor de kaboutertentoon-

stelling/Pietertje project en de adoptiekerstbomen die begin december worden 

gebracht.

• De wandel-app is uitgebreid met geluid, heel prettig als je met groepen loopt maar 

ook een aanvulling voor jonge kinderen die enthousiast op zoek gaan naar het 

volgende vosje. De app loopt daarna vast en moet door vaste medewerker (HB) 

veel opnieuw getest en gedownload worden.

|67| |68|
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PVM Educatief programma 
‘Verborgen Vogeltuin’ met 
tentoonstellingsbezoek. 

Bewustwording vergroten over 
groene tuinen, afwatering, 

biodiversiteit en hittestress.

6 schoolgroepen 
groepen 

+/- 179 deelnemers 
en begeleiders.

PVM-medewerkers 
en vrijwilliger.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Museumopenstelling: 
‘Leer over natuur in de eigen 

omgeving’ en 
‘Verborgen Vogeltuin’. 

Bewustwording vergroten over 
groene tuinen, afwatering, 

biodiversiteit en hittestress.

14 middagen inloop. 
Deze maand 

kwamen rond de 
350 particulieren 
bezoekers naar
het museum.

Vrijwilligers in 
overleg met vaste 

medewerker.

Vrijwilligers
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

 

PVM Workshops 
‘Verborgen Vogeltuin’.

1 middag, 
8 deelnemers.

Vrijwilliger in 
overleg met vaste 

medewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Poppenkastvoorstelling: 
‘Niels en de kriebelbeestjes’ 
over het belang van groene 
tuinen voor dieren groot en 

klein maar ook voor het 
opvangen van (extreem) weer.

1 voorstelling, 
22 deelnemers. 

Vrijwilliger in overleg 
met vaste mede-

werker. Opbouw en 
inrichting vrijwilli-

ger met hulp andere 
vrijwilligers en vaste 

medewerker.

Vrijwilliger
(vaste 

medewerker 
aanwezig).

PVM Ruilbeurs boeken en speelgoed. 
Na de ‘Recycle Sint’ bij Brak!, 
willen we voor Kerst mensen 

ook de mogelijkheid geven om 
spullen te ruilen die zij zelf niet 
gebruiken zodat een ander het 
cadeau kan doen. Wordt goed 

ontvangen maar is laat georga-
niseerd waardoor we er weinig 
publiciteit aan hebben kunnen
geven. Volgend jaar eerder op 
de agenda zetten want er is 

wel vraag naar. 

25 deelnemers 
(incl. Brak!- en 

PVM-deelnemers)

Brak!-zzp’er in 
overleg met vaste 
medewerker PVM 

(HB). 

Brak!-zzp’er, 
PVM-vrijwilligers 

en vaste 
medewerker 

(HB).

December 2019

|69| Fotograaf Mark Sassen geeft uitleg
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PVM Opening Kabouter opstelling, 
lancering Pietertje voor 

particulieren. Fotograaf Mark 
Sassen geeft uitleg over hoe 

je Pietertje het beste kan 
fotograferen. Schrijfster 

Martine Winkel is aanwezig om 
het Pietertje verhaal voor te 

lezen en n.a.v. de reacties zal 
het verhaal door vrijwilliger en 
vaste medewerker (HB) worden 
aangepast. Met de kabouter-
opstelling wil het museum 

jonge bezoekers kennis laten 
maken met de natuur en de 

seizoenen. Middels Pietertje wil 
het museum mensen naar de 
natuur in de eigen omgeving 

laten kijken.

Rond de 100 
bezoekers kwamen 
op de opening van 
de kabouterwand 
af. Er werden deze 
eerste dag al rond 
de 20 Pietertjes 
zelf gemaakt in 

de workshop en/
of kant en klaar 

verkocht. 
Inmiddels zijn er 

rond de 80 
Pietertjes in omloop 

in Velsen en 
omgeving.

Vaste medewerkers 
(RD, HB) organisatie 
over hoe de dag eruit 

komt te zien, 
opstellen voorwaar-
den fotowedstrijd. 

Briefing Brak!-zzp’er 
die verder de afspra-
ken met de fotograaf 

maakt. Opstellen 
kabouterdiorama, 

begeleiding 
vrijwilligers met 

aankleding, maken 
boek aanpassen ver-
haal etc. Vrijwilligers 
bereiden in overleg 

met vaste medewerker 
de workshop Pietertje 
maken en zij maken 
kant en klare Pieter-
tjes voor de verkoop.

Vaste mede-
werkers (HB, RD) 

o.a. voor de 
opening, 

toespreken en 
uitleg. 

Vrijwilligers 
zzp’er 

(ex stagiair PVM) 
Brak!.

PVM ‘Adopteer een kerstboom’.
Via dit initiatief biedt het 
museum mensen uit de 

omgeving de mogelijkheid om 
een alternatief voor de 

wegwerp en kunstkerstboom. De 
adoptiekerstboom wordt ieder 
jaar populairder waaruit blijkt 

dat steeds meer mensen naden-
ken over de gevolgen van hun 

gedrag (ook feestgedrag) t.a.v. 
natuur/milieu/klimaat. 

De vraag was dit jaar voor het 
eerst veel groter dan het 

aanbod.

3 dagen 
140 bezoekers om 
71 kerstbomen op 

te halen.
In totaal bleken er 

maar 71 kerstbomen 
beschikbaar voor 

verhuur en deze zijn 
ook allen verhuurd. 
Vanwege een wisse-
ling in de landelijke 
organisatie die voor 

hiaten in de 
administratie 

zorgde waren niet 
de beloofde 100 

bomen beschikbaar. 
Ook dat zou te 

weinig zijn geweest.

De werkzaamheden 
rondom de 

adoptiekerstbomen 
worden jaarlijks 
worden door de 

vrijwilligers 
coördinator (in 

overleg met vaste 
medewerker HB) 

geïnitieerd dit jaar 
heeft zij e.e.a. 
gedelegeerd bij 

andere vrijwilligers.

Vrijwilligers 
aanwezig voor 
vragen indien 
nodig vrijwilli-

gerscoördinator 
of vaste 

medewerker.
 

December 2019  

Verder deze maand:

• Vaste medewerker (HB) legt contacten met maatschappelijke partners voor 

deelnames en/of bijdragen ‘Kinderklimaattop’.

• Projectleider en vaste medewerker (HB) bekijken mogelijkheden, strategieën en 

fondsen voor voortgang en financiering ‘Grijs naar groen’. In de loop van 2020 zullen 

verschillende fondsen een bijdrage toekennen.

• Contact vaste medewerker (HB) met UWV t.b.v. uitleg reserveringen jaarrekening.

• Bestuur heeft intensief contact met gemeente voor vaststelling en aanvraag 

subsidie en daarmee samenhangend de samenwerking met Brak!. 

• Vaste medewerker (HB) nomineert Riny Bouwmeester (en daarmee alle vrijwilligers 

van het PVM) voor de verkiezing van de ‘IJmonder van het jaar’.

• Het jaar wordt afgesloten met een duurzame kerstborrel, georganiseerd door 

vrijwilligerscoördinator en vaste medewerker (HB) voor alle medewerkers, bestuurs-

leden, vrijwilligers, Brak!-medewerkers (helaas allen verhinderd) en partners bij ‘Bos 

Kookt’. Alle aanwezige en afwezige Brak!- en PVM-medewerkers ontvangen namens 

PVM een door de medewerker (HB) samengesteld kerstpakket voorzien van 

gebruiksartikelen met een zo klein mogelijke klimaatbelasting.
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Betaalde medewerkers

• Door gemeente Velsen

Medewerkers BRAK! 2019, geen PVM-werkzaamheden

Marleen Paping  (communicatie tot maart)

Krista van Dalen  (productie/programmering tot juli)

Maarten de Wolff  (directeur Brak!/kwartiermaker tot april)

Jacqueline van Gils  (consultant Procap, projectleider tot en met december)

Marieke van der Vlugt  (consultant Procap vanaf maart)

Frits Schutte   (consultant Procap, projectleider vanaf november)

Matthea de Jong  (directeur Brak! van mei t/m november)

Ilona de Kraker   (communicatie van mei t/m september)

Suzanne Leguijt  (communicatie vanaf begin september)

Luca Versteege   (productie vanaf eind juli)

Marjolein van Wijk  (project ondersteuner gemeente Velsen)

Mareile Zuber   (productie/programmering vanaf begin september)

• Door Pieter Vermeulen Museum

Medewerkers PVM 2019

Hiske Brouwer  (educatief beleidsmedewerker)

Wim Bosch   (conservator, administratie, geen Brak!-werkzaamheden)

Gerda Ransijn  (educatief beleidsmedewerker, afwezig wegens ziekte)

Emma van der Steen  (projectleider ‘Grijs naar groen’ vanaf maart geen    

      PVM-werkzaamheden en geen Brak!-werkzaamheden)

Rik Doornberg  (algemeen museummedewerker vanaf eind mei)
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YouTube ‘Duurzaam Velsen’ | Klimaatverandering

Artikel Rijnland Magazine

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=b8hvnuwKdE4

http://nieuwsbrief.rijnland.net/mei-2019?utm_source=Groep%3A+Rijnland+Magazine&utm_
medium=email&utm_campaign=Rijnland+Magazine+mei+2019+-+alle+aandacht+voor+e-

ducatie+263616#!/ontdek-het-waterleven

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=b8hvnuwKdE4
http://nieuwsbrief.rijnland.net/mei-2019?utm_source=Groep%3A+Rijnland+Magazine&utm_medium=email&utm_campaign=Rijnland+Magazine+mei+2019+-+alle+aandacht+voor+educatie+263616#!/ontdek-het-waterleven_source=Groep%3A+Rijnland+Magazine&utm_medium=email&utm_
http://nieuwsbrief.rijnland.net/mei-2019?utm_source=Groep%3A+Rijnland+Magazine&utm_medium=email&utm_campaign=Rijnland+Magazine+mei+2019+-+alle+aandacht+voor+educatie+263616#!/ontdek-het-waterleven_source=Groep%3A+Rijnland+Magazine&utm_medium=email&utm_
http://nieuwsbrief.rijnland.net/mei-2019?utm_source=Groep%3A+Rijnland+Magazine&utm_medium=email&utm_campaign=Rijnland+Magazine+mei+2019+-+alle+aandacht+voor+educatie+263616#!/ontdek-het-waterleven_source=Groep%3A+Rijnland+Magazine&utm_medium=email&utm_
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Artikel Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap
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Jaarverslag 2019

Pieter Vermeulen Museum

Driehuizerkerkweg 34 d

1985 EL  Driehuis

0255  536726


