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1. Voorwoord
  
“Het geheugen is de toekomst van het verleden” las ik in Ezinge op een plastiek dat de ontwikkeling van 
dit dorp in het hoge noorden verbeeldde.

Deze uitspraak van dichter-filosoof Paul Valery (1871-1945) inspireerde mij bij het voorwoord van het 
jaarverslag 2021 van het Biesbosch MuseumEiland.

Het jaar 2021 zullen we niet makkelijk vergeten. Het was het tweede jaar dat COVID-19 de samenleving 
en dus ook ons museum verlamde. We misten onze bezoekers die gewoonlijk het nodige leven in de 
brouwerij brengen en we misten dus ook onze inkomsten. Toch zijn we niet kopje onder gegaan dankzij 
de steunmaatregelen van de overheid en onze sponsors.

Wel ging 600 jaar geleden een groot deel van West-Brabant kopje onder door de Sint-Elisabethsvloed. 
Om deze ingrijpende gebeurtenis in ons geheugen goed vast te leggen, werd dit jaar een 
overzichtstentoonstelling ingericht in samenwerking met Rijkswaterstaat en vijf waterschappen. 
Niet alleen het verleden wordt in de expositie mooi verbeeld, ook de toekomstige waterveiligheid 
in Nederland krijgt volop aandacht. Helaas kon de officiële opening op de herdenkingsdag om de 
bekende reden geen doorgang vinden. Tot ver in 2022 zal de tentoonstelling in ons museum blijven en 
we hopen dat veel bezoekers kennis kunnen nemen van verleden, heden en de toekomst hoe we kunnen 
en moeten leven met water.

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn in 2021 onverdroten aan de slag gebleven om het museum en 
bezoekerscentrum binnen en buiten tip-top in orde te houden. Hulde daarvoor, want zowel het gebouw 
en de gastvrije medewerkers zijn ons visitekaartje voor al die bezoekers die we tussen de coronagolven 
door wel mochten ontvangen.

Yves de Boer- voorzitter Stichting Biesbosch MuseumEiland



Pagina 7Pagina 6

NP NP

2. Samenvatting
  
Ook in 2021 is de cultuursector enorm geraakt door de coronapandemie. Leidde dit in 2020 al tot 19 weken 
gedwongen sluiting, in 2021 bleven de musea maar liefst 24 weken gesloten. Pas op 5 juni konden de eerste 
bezoekers van het jaar 2021 verwelkomd worden. Niettemin stond de teller aan het eind van het jaar op bijna 
30.000 betalende bezoekers waarvan ruim de helft het museum in combinatie met een rondvaart bezocht. 

Nog eens bijna 30.000 mensen kwamen in het bezoekerscentrum informatie over de Biesbosch halen of een 
bezoek aan de horeca brengen.

3. Overzicht activiteiten 2021
  
Verzorgingshuis Goezate 
Verzorgingshuis Goezate in Werkendam heeft in 2021 een dementievriendelijke tuin met vissteiger voor haar 
bewoners gerealiseerd. Omdat veel haar bewoners als griendwerkers in de Biesbosch gewerkt hebben, is het 
museum gevraagd wat gereedschap, een “kooikist” (die de mannen meenamen als ze heel de week van huis 
gingen) en andere leuke items ter decoratie beschikbaar te stellen.

Op 3 maart werd een aantal hoogbejaarde bewoners in het museum ontvangen en rondgeleid door 
conservator Alfons van Bokhorst. 

Onthulling monument Broodcrossings op het Biesbosch MuseumEiland.
Maar liefst drie burgemeesters (Marian Witte van Geertruidenberg, Egbert Lichtenberg van Altena en 
Dirk Heijkoop van Hardinxveld-Giessendam) toonden zich op 30 april 2021 bereid om een monument ter 
gelegenheid van de broodcrossings op het museumeiland te onthullen. Op het stalen lichaam staan broden 
afgebeeld en een replica van de plaquette, die na de oorlog door de bevolking van Hardinxveld en Giessendam 

aan de burgerij van Geertruidenberg is 
geschonken. 

Bij deze gelegenheid ontvingen de drie 
burgemeesters tevens een exemplaar van het 
door Alfons van Bokhorst en Leen Fijnekam 
geschreven boek ”De Biesbosch in de Tweede 
Wereldoorlog” een uniek boek over het 
belang van de Biesbosch tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 

Concert Jeroen Kant
Tijdens de corona crisis vertoefde muzikant Jeroen Kant veel op zijn boot in de Biesbosch. Hij schreef het Album’ 
Water’ en nam het op zijn boot in de Biesbosch op. Het gehele album is geïnspireerd op de natuur om hem 
heen. Vanuit zijn management kwam het verzoek de release van de CD in het Biesbosch MuseumEiland plaats 
te laten hebben. Op zaterdag 27 november; één dag voor het ingaan van nieuwe lockdownmaatregelen werd 
de CD in het museum gepresenteerd aan circa 70 aanwezigen.

Nieuwe kamerleden
Op 11 juni bezocht een twintigtal leden van de nieuw gekozen Tweede Kamer die natuur in hun portefeuille 
krijgen tijdens een introductiedag op uitnodiging van overkoepelende natuurbeschermende organisaties onder 
meer het museum.

Herdenkingsjaar 600 jaar Sint-Elisabethsvloed
  
Het herdenkingsjaar 2021 bleek een inspiratiebron voor velen. Het jaar was voor 
het museum aanleiding een thema-expositie samen te stellen waarover later in 
dit verslag meer. 

Thema-expositie 600 jaar Elisabethsvloed, de Kracht van het Water

In 2021 is het 600 jaar geleden dat de Sint-Elisabethsvloed de Grote of Zuid-Hollandse Waard overstroomde 
en indirect leidde tot het ontstaan van de Biesbosch.

In de gemeenten rond de Biesbosch werd gewerkt aan een programma om de Sint-Elisabethvloed van 1421 
te herdenken (zie voor het programma: https://600jaarelisabethsvloed.nl). Vanwege corona is besloten het 
herdenkingsjaar te verlengen tot september 2022.

De herdenking was aanleiding om in het museum een wisselexpositie te organiseren. 

1421
-

2021
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om kunnen gaan met grilligere waterafvoeren, ten gevolge van hoogwater pieken in de rivier die 
samenvallen met hoogwater op zee. 

- Op 21 november was een speciaal activiteitenprogramma georganiseerd. Kinderen konden die dag:
• luisteren naar een Sint-Elisabethsvloedverhaal verteld door Nico van Lent;
• een speciale vloedspeurtocht doen;
• het zolderspel spelen: wat neem je mee naar zolder als er hoog water aankomt?;
•  in een grote waterbak zelf een overstroming maken en zien wat er gebeurt als de stad of het dorp 

waar je woont onder water dreigt te lopen.

Daarnaast was het museum meermaals het decor van de volgende ter gelegenheid van de herdenking 
georganiseerde activiteiten:

Presentatie Biesbosch Streekpad
Hans Kuijpers stelde een Biesbosch Lange Afstandswandelpad samen door het gebied. De route vertelt 
het interessante verhaal van de Biesbosch en de Sint-Elisabethsvloed van 1421 met informatie over het 
erfgoed in het gebied en over de strijd tegen en met het water.

Het pad is op vrijdag 24 september bij 
het Biesbosch MuseumEiland officieel 
in gebruik genomen. Ankie van Dijk, 
directeur Wandelnet, overhandigde de 
nieuwe wandelgids Biesboschpad aan 
Anne Koning, gedeputeerde van de 
provincie Zuid-Holland.

Een ‘beweegvriendelijke omgeving’ 
is wat gedeputeerde Koning, met 
ruimtelijke ordening, wonen, recreatie 
& sport in haar portefeuille, voor 
ogen staat. Het Biesbosch wandelpad 
draagt daar zeer aan bij.

Haar collega Stijn Smeulders, gedeputeerde Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed van de provincie 
Noord-Brabant, merkte op dat het Biesboschpad de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van 
Brabant voor eigen inwoners én voor bezoekers van buiten de provincie vergroot.

Boekpresentaties:

- Op 15 juni is in het museum het boek 
‘Biesbosch 600 jaar’ gepresenteerd. 
Het boek, samengesteld door 
voormalig directeur van Sovon 
Vogelonderzoek Nederland en 
Biesboschkenner Frank Saris, geeft een 
beeld van wat er precies gebeurde 
toen het water de Groote Waard 
overspoelde in 1421. Hij werkte hiervoor 

In het historische deel wordt onder meer aandacht besteed aan een theorie waarin door onderzoekers Gerrit-
Jan Schiereck en Paul Visser bewezen wordt dat het door de jaren heen steeds verder afgeschaalde aantal 
van 2.000 slachtoffers in de Groote of Zuid-Hollandse Waard ook nog aan de hoge kant is. Zij tonen aan dat 
het om enkele tientallen gaat. Ook een in 2021 gecompleteerde reconstructiekaart van de Groote Waard, 
gemaakt door Willem Janssen, is opgenomen in de expositie.

Het tweede deel van de expositie, genaamd ‘Key of Life’, volgt de 
‘reis’ van helden van vlees en bloed, die iets voor elkaar willen 
krijgen. Zij streven hetzelfde doel na: met water leren leven, zonder 
water geen leven! 

Voor het derde deel van de expositie zijn al in 2020 Rijkswaterstaat, 
de waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
benaderd. Hen is gevraagd wat de opgave tot 2050 is als het 
gaat om het bieden van waterveiligheid in Nederland. Samen met 
hen is een deelexpositie gerealiseerd waarin heel duidelijk wordt 
gepresenteerd wat er nodig is om Nederland te wapenen tegen de 
gevolgen van klimaatverandering. 

Bezoek gratis de tentoonstelling 
Waterschap Hollandse Delta bood in de periode vrijdag 19 
november tot en met zondag 28 november via het Algemeen 
Dagblad een voucher aan waarmee gratis toegang verkregen werd 
tot de tentoonstelling ‘600 jaar Elisabethsvloed, de kracht van het 
water. 

Educatie 600 jaar Sint-Elisabethsvloed
- Miranda van Bragt heeft in de periode mei-december 2021 op 

freelancebasis een aantal educatieve programma’s 
ontwikkeld die aansloten op de thema-expositie 
600 jaar Biesbosch. Daarbij lag de focus op 
de doelgroep van het middelbaar 
onderwijs.

- Project Creatieve 
Watermeesters van de Biesbosch

Stichting Blauwe Lijn heeft in samenwerking met 
het Biesbosch Museum en het Waterschap Rivierenland 

een onderwijsprogramma aangeboden aan circa 50 studenten van 
de Hogeschool Rotterdam opleiding Civiele Techniek en de Willem de Kooning 

Academie. 25 kunststudenten kregen de opdracht om voor de Biesbosch een plan te bedenken bij een 
zeespiegelstijging van 1-3 meter. Na cross-over presentaties kregen 25 studenten civiele techniek een vervolg-
wateropdracht om de extra mogelijkheden voor waterberging rondom de Biesbosch en het Haringvliet 
of verder in de Delta te onderzoeken. Op deze wijze dachten de studenten mee hoe wij in de toekomst 

De storm Ciara
In februari zorgt de storm Ciara, samen met springtij en veel rivierwater, voor een 

bijzondere situatie. Hoogwater dreigt. Om ons hiertegen te beschermen worden 

maar liefst drie van de vijf stormvloedkeringen gesloten: de Hollandsche IJsselkering, 

de Oosterscheldekering en de Haringvlietsluizen. Op maandag 10 februari 2020 zorgt 

het hoge water bovendien voor een primeur: de Noordwaard overstroomt. Dit gebied 

tussen de Nieuwe Merwede en de Biesbosch is binnen het project ‘Ruimte voor de 

Rivier’ ontpolderd en doet nu voor het eerst waar het voor bedoeld is: overtollig water 

opvangen. Het waterpeil in de Merwede daalt met 30 centimeter en een stad als 

Gorinchem blijft droog.

23002300

Zonder plan B kan Nederland er met de huidige 

voorspelde klimaatveranderingen in 2300 - 2500 zo uitzien.

                                       Springtij

Deltaplan W a ter veilig
heid

Kraaiennes t d ag

                    S t ra teg ische verkenningen

20202020
20212021

Extreem hoogwater

In juli 2021 krijgt Nederland opnieuw te maken met extreem hoogwater in de 

rivieren. Hevige regenval in Limburg, Duitsland en België stuwt het waterpeil 

in de Maas en haar zijr
ivieren en -beken naar recordhoogtes. Op 15 juli 2021 

bereikt de Maas bij Sint Pieter een piek. De Maaswerken voorkomen veel sch
ade. 

Plaatsen als Borgharen en Itteren, in 1993 en 1995 nog zwaar getroffen door het 

hoogwater, blijven dit keer droog. Veel plaatsen langs de Maas worden uit voorzorg 

geëvacueerd. De schade langs de Maas beperkt zich
 hoofdzakelijk to

t buitendijkse 

gebieden. Langs de zijriv
ieren, zoals de Geul, is d

e schade veel groter en worden 

plaatsen als Valkenburg, Meerssen en Bunde zwaar getroffen. In Nederland vallen 

geen dodelijke slachtoffers. In
 Duitsland en België zijn helaas meer dan 200 doden 

te betreuren.

Storm Ciara. 

Scan de QR-code

Geen  s lachtoffers in Neder land!

Deltaplan Waterveiligheid

In het Deltaplan Waterveiligheid staan alle 

onderzoeken, maatregelen en voorzieningen om 

Nederland te beschermen tegen overstro
mingen. 

Het plan is voor de komende zes jaar ingevuld en 

voor de zes jaar daarna op hoofdlijnen. Het biedt ook 

een doorkijk tot 2050.

Strategische verkenningen

De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Er doen zich tal van 

maatschappelijke ontwikkelingen voor en technische innovaties volgen elkaar 

snel op. Daarbij veranderen ook de verwachtingen van mensen. Het programma 

Strategische verkenningen is permanent alert op trends en ontwikkelingen. 

Eens per twee jaar brengt het team Strategische verkenningen de interne en 

externe belanghebbenden bij elkaar tijd
ens de open dag van het programma: de 

Kraaiennestdag. Op deze dag ontmoeten en inspireren mensen van binnen en buiten 

Rijkswaterstaat elkaar. Collega’s, partners en andere geïnteresseerden discussiëren 

en denken mee over actuele vraagstukken in de lopende verkenningen.

Werken aan water is nooit klaar. 

Want er komt nogal wat op ons af.

De zeespiegel stijgt, de bodem zakt, we hebben vaker te 

maken met extreem weer en hoge waterstanden in de 

rivieren. En dan moeten we ook nog eens zorgen voor 

voldoende zoet water. Wetenschappers werken met 

berekeningen en modellen. Maar hoe zeker kunnen we 

weten hoeveel de zeespiegel over 200 jaar stijgt? Dat 

hangt van veel factoren af. Hoe verder je vooruit kijkt, 

hoe meer onzekerheden er zijn, dus hoe meer modellen er 

zijn. Daarom werken de waterbeheerders met scenario’s. 

Zo kunnen we op tijd maatregelen nemen om ons land 

veilig en leefbaar te houden. Bouwen we dijken steeds 

hoger en zetten we grotere pompen in, of geven we rivieren 

de ruimte die ze vroeger ook hadden? Krijgt de zee een stuk 

land terug of bouwen we een enorme dijk om de Noordzee? 

Denk mee over plan B! Leer van het verleden, leef in het 

heden met water en bereid je voor op de toekomst.

Waterstanden in juli in de Maas: 48,1 meter boven 

NAP (een normaal gemiddelde in juli is r
ond 

44,2 meter boven NAP). Per seconde wordt 

3.260 kubieke meter afgevoerd (een normaal 

gemiddelde afvoer in juli is m
inder dan 100 kuub 

per seconde). Daarmee blijven de standen nét onder 

de veiligheidsnorm van 3.275 kubieke meter per 

seconde.

Nederland telt 
vanaf nu nog  21 
waterschappen.

2020

20
21

2030 2050

25XX25XX

203
0

203
0 Wonen op het water

in de toekomst?
Scan de QR-code

Ontwerpers schetsen 

Nederland in 2300. 

Meer weten?
Scan de QR-code

Meedoen met het 

klantenpanel? 
Scan de QR-code

Meer weten over de 

strategische verkenningen?

Scan de QR-code
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samen met een aantal auteurs die veel kennis hebben over het unieke natuurgebied. Niet alleen de 
karakteristieke flora en fauna, maar ook de cultuurhistorie van de Biesbosch komt uitgebreid aan bod.

- Op 1 oktober was het museum 
toneel van de boekpresentatie van 
‘Biesbosch en Haringvliet, natuur van 
wereldklasse’, een coproductie van 
oud-Biesbosch-boswachter Jacques 
van der Neut en auteur Wim van Wijk, 
die onder meer de Biesbosch Atlas 
samenstelde.

‘Natuur van wereldklasse’ gaat over 
de reactie van de natuur op de vele 
veranderingen die het gebied de 

afgelopen dertig jaar heeft ondergaan. Zo staan de Haringvlietsluizen sinds 2019 op een kier en is veel 
landbouwgrond omgezet in natuurgebied. De Nieuwe Dordtse Biesbosch werd aangelegd en de polder 
Noordwaard werd als Ruimte voor de Rivier project getransformeerd tot een doorstroomgebied voor de 
rivier bij hoogwater. 

4. Bezoekersaantallen 2021

Museum 2019 2020 2021

Volwassenen  5.452 4721 4.480

Kinderen 1.342 947 836

65+ 1.413 628 724

CJP 70 75 49

Volwassenen groep 3.608 621 1.316

Kinderen groep 868 893 251 

Speciale acties - - 80

Gratis toegang 2.508 190 220

Vrienden Biesbosch MuseumEiland 218 69 74

Peuters 706 499 394

MJK 7.385 5560 5211

MJK kind 1.066 743 664

Subtotalen 24.828 14.946 14.287

Museum + rondvaart       

Volwassenen individueel 13.028 7.563 8.860

Kinderen individueel 1.736 932 986

Volwassenen groep 5.698 457 753

Kinderen groep 646 100 157

MJK 6.827 3.655 4.195

MJK kind 668 550 545

Gratis toegang  5 2 3

Subtotalen 28.608

Totaal museum+museum/rondvaart 53.436 28.205 29.786

Onderverdeling naar categorie 2019 2020 2021

Volwassenen individueel 36.906 22.463 23.884

Kinderen individueel 5.518 3.671 3.425

Volwassenen groep 9.498 1.078 2.069

Kinderen groep 1.514 993 408

  53.436 28.205 29.786

Het aantal betalende bezoekers is vanwege de coronapandemie logischerwijs opnieuw sterk achtergebleven bij de voorgaande 

jaren. Naast de gedwongen periodieke sluiting zorgde de afgekondigde maatregel om 1,5 meter afstand te houden ervoor dat 

op de momenten dat het museum geopend was, de rondvaartboten maar met maximaal 20 personen mochten varen, tegen 

normaal gesproken 45 personen aan boord.

De coronapandemie heeft vooral geleid tot het uitblijven van veel groepsbezoek. Het museum is doorgaans opgenomen in 

verschillende dagtochten van touroperators en ook vaak toneel van familiereünies en personeelsuitjes.

Naar de Brabantse Natuurpoort met het gratis toegankelijke restaurant en informatiecentrum kwamen 30.000 bezoekers. 

Die bevestigen het beeld dat bezoekers van de Biesbosch het Biesbosch MuseumEiland zien als ideaal startpunt voor een 

wandeling of fietsroute.

Onze website www.biesboschmuseumeiland.nl is in 2021 door ruim 104.000 mensen geraadpleegd.
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In 2021 zijn onder het oog van de camera drie eieren in dit nest met succes uitgebroed. In totaal 
zorgden vijf broedparen in de Biesbosch voor acht nakomelingen.

HLF8
Op 28 oktober was de bever uit ons depot te gast bij het SBS-programma HLF8 van Johnny de Mol. 
Hij figureerde prominent bij een programma-item over de successen in de Nederlandse natuur. 
Boswachter Arjan Postma vertelde over de wilde dieren in de Nederlandse natuur. https://www.kijk.nl/
programmas/hlf8/esuTFHnpruw 

Publiciteit 600 jaar Sint-Elisabethsvloed
Over het herdenkingsjaar is veel gepubliceerd in allerlei media. 

Vroege vogels
Het herdenkingsjaar van de Elisabethsvloed was voor het radioprogramma ‘Vroege Vogels’ aanleiding 
de uitzending van zondag 29 augustus van 07.00 tot 10.00 uur op locatie vanuit het Biesbosch 
MuseumEiland te verzorgen.

Presentator Menno Bentveld sprak onder meer met historicus Valentine Wikaart over de geschiedenis 
van ‘De Grote Vloed’. Daarnaast waren er gesprekken over 40 jaar vogelinventarisatie in de Biesbosch, 
het salicetum [arboretum voor wilgen] dat de Biesbosch rijk is en het oprukken van de honingbij. 
Maarten Kleinhans van de Universiteit van Utrecht werd gevraagd naar de gevolgen van de 
klimaatverandering voor de toekomst van de Biesbosch en de omliggende gebieden.

In het gebied bezocht verslaggever Henny Radstaak met boswachter Thomas van der Es het nieuwste 
deel van de Biesbosch. Jeanette Parramore interviewde boswachter Harm Blom, daarbij geflankeerd 
door een langs het eiland zwemmende bever. De uitzending is terug te luisteren via: 
https://www.nporadio1.nl/podcasts/vroegevogels/58460/29-augustus-2021-29-augustus-2021 

Een Vandaag
Op 10 december besteedde het televisie actualiteitenprogramma Een Vandaag op NPO 1 aandacht aan 
de herdenking van de Sint-Elisabethsvloed. Daarbij werd belicht wat we als land geleerd hadden van 
een overstroming die zich 600 jaar eerder voltrok. Voor dit item zijn opnamen gemaakt in het museum.

5. Promotie en publiciteit
  
Hier moet je zijn 
Met de campagneleus ‘Hier moet je zijn’ vestigde VisitBrabant extra aandacht op de vrijetijdssector in 
de provincie. Een 5,5 meter hoge en 7.000 kilo zware ‘Brabantrode’ pijl maakte in juni een ‘reis’ van ruim 
350 kilometer door Brabant. 

Het Biesbosch MuseumEiland was één van de tien uitverkoren plekken waar de pijl een week bleef 
staan. Op 8 juli 2021 werd de pijl vanaf het Noordbrabants Museum in Den Bosch aangevoerd en een 
week lang op het voorterrein opgesteld om vervolgens naar Breda door te reizen.

Perfecte Plaatje
Een van de afleveringen van het populaire RTL 4 programma het Perfecte Plaatje speelde zich af in de 
Biesbosch waarbij het Biesbosch MuseumEiland als uitvalsbasis fungeerde. In het programma strijden 
tien bekende Nederlanders weer voor de winst en proberen ze de kijker te verrassen met spectaculaire 
foto’s. De opnames van het programma hadden plaats op 23 juni en het programma is op woensdag 3 
november uitgezonden. Dit jaar namen presentatrice Bridget Maasland, oud-voetballer John Heitinga, 
presentator Patrick Martens, zangeres Ruth Jacott, actrice Abbey Hoes, presentator Frits Sissing, danser/
acteur Juvat Westendorp, zanger Jaap Reesema, rapper Donnie en actrice Georgina Verbaan deel. 

De visarend 
Vogelbescherming en Staatsbosbeheer hebben het initiatief genomen om via een livestream 
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/visarend de ontwikkelingen op het nest van de 
visarend op de voet te volgen. 

Dit kon ook op een scherm in ons bezoekerscentrum. Op vrijdag 26 maart arriveerde de eerste visarend 
op het nest, vijf dagen later gevolgd door een vrouwtje. De visarenden leggen op weg van Afrika naar 
Nederland per dag circa 260 kilometer af. 



Pagina 15Pagina 14

NP NP

6. Samenwerkingsverbanden

Het Biesbosch Museum is aangesloten bij de Nederlandse Museumvereniging.

Het museum is agendalid van Erfgoed Altena. Hierin hebben de Historische Verenigingen Werkendam 
en Historische Kring ‘Het Oude Land van Heusden en Altena’, de Stichting Historische Reeks, het 
streekarchief en de Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena en de bibliotheek zitting.
Het initiatief Ons Water van het Ministerie van I en W wil komen tot een samenwerkingsverband tussen 
een aantal landelijke aan water gerelateerde musea, om langs dit kanaal het belang voor de aandacht 
van goede waterkwaliteit en waterbeheer ook buiten de twee landelijke ‘Weken van Ons Water’ te 
verspreiden. De deelnemende musea zijn het Baggermuseum Sliedrecht, Zuiderzeemuseum Enkhuizen, 
Waterliniemuseum Bunnik, Nieuw Land Erfgoed Centrum Lelystad, Haarlemmermeermuseum De 
Cruquius, Nederlands Watermuseum Arnhem, Woudagemaal Lemmer, Watersnoodmuseum Ouwerkerk, 
Biesbosch MuseumEiland Werkendam en het Fries Museum Leeuwarden.

Het Biesbosch 
MuseumEiland is 
aangesloten bij het 
Brabantse Natuurpoorten 
Netwerk. Elke Natuurpoort 
heeft een eigen folder en 
een samenwerkingsverband 
met Route NL. Deze 
organisatie geeft elk 
jaar een speciale gids 
met de deelnemende 
Natuurpoorten uit inclusief 
vermelding op de website.

Het netwerk maakt zich op 
verzoek van de provincie 
Noord-Brabant ook sterk 
voor toegankelijke natuur in 
de buurt van de Brabantse 
Natuurpoorten. Doel is het 
treffen van voorzieningen 

waardoor mensen met een beperking ook de natuur in kunnen gaan. 

Global Network of Water Museums van UNESCO-IHP.
UNESCO-IHP Venetië is initiatiefnemer voor een Global Network of Water Museums. Deelnemende 
musea zijn niet allemaal musea met een gebouw en een collectie om naar te kijken; er zijn zogenaamde 
‘open air’ musea bij en er is zelfs een geheel virtueel museum bij.
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8. Personeel & Organisatie

Bestuur Biesbosch Museum

In 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Y.C.M.G. de Boer
R. van Diem
H.J.A. Verhagen
G.L. van Hiele
H. Blom-Postma

De heer H.J.A. Verhagen trad op 1 januari 2021 officieel af als bestuurslid van de Stichting Biesbosch 
MuseumEiland. Hij maakte sinds 2010 deel uit van het bestuur en ontving op 13 september tijdens een 
vaartocht ter gelegenheid van zijn afscheid een bronzen bever uit handen van voorzitter Yves de Boer.

Mevrouw M.H. Hakkers uit Gorinchem trad per 17 mei 2021 toe tot het museumbestuur.
Het bestuur vergaderde in 2021 op 18 januari, 15 februari, 8 maart, 19 april, 17 mei, 21 juni, 19 juli, 
13 september, 18 oktober en 15 november.

Comité van Aanbeveling
In 1996 is bij de oprichting van de Vereniging Vrienden een Comité van Aanbeveling aangezocht. 

Het Comité bestaat uit de volgende leden:
Dhr. J.K. van Oord - voorzitter 
Mevr. mr. I.R. Adema- Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant
Dhr. J. Heijkoop - burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht
Dhr. D.C.H. Verheijen - oud-directeur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Dhr. P.J. Schoon - algemeen directeur Dordrechts Museum
Dhr. E.B.A. Lichtenberg- burgemeester van de gemeente Altena 

Personeel Biesbosch MuseumEiland
De stichting Biesbosch MuseumEiland heeft 5,5 fte in dienst. In totaal zijn 8 personen werkzaam op het 
terrein van:
-  financiële en personeelsadministratie. (0,88 fte)
-  fondsen- en sponsorwerving ter ondersteuning van de directie (0,44 fte)
-  beheer en ontvangst bezoekers (2,7 fte)
-  verzorging interieur (0,38 fte)

De heer P.C.H. van Beek is in dienst van de Stichting Biesbosch MuseumEiland als directeur (1,11 fte). 
Via MidZuid wordt op structurele basis 0,78 fte afgenomen.

Vrijwilligers
Het Biesbosch MuseumEiland beschikt verder over een trouw en meelevend team van vrijwilligers. Voor 
zowel grote als kleine musea zijn vrijwilligers onmisbaar. In 2021 waren er zo’n vijfentwintig vrijwilligers op 
structurele basis actief met onder meer:
-  ondersteuning bij baliewerkzaamheden;
-  archiefwerkzaamheden;
-  beleidsadvisering;
-  activiteiten op PR- en promotiegebied;

Opbrengsten verkopen museum 632.743,00

Sponsorinkomsten 39.382,00

Fondsenwerving Expo 600 jaar BB 132.800,00

Overige inkomsten 192.710,00

  

Totaal opbrengsten 997.635,00

Resultaat  +20.980

Opbrengsten verkopen museum

Loon- en personeelskosten                                    348.804

Kosten inkoop 99.291

Huisvestingskosten 298.659

Collectie 149.937

Promotiekosten 16.722

Overige kosten 63.242

  

  

Totaal kosten 976.655

Inkomsten Uitgaven

7. Exploitatierekening 2021

De aanvankelijke hoop dat de Corona-crisis in 2021 af zou zwakken, is ijdel gebleken. In 2021 was de 
periode van gedwongen sluiting zelfs nog langer dan in 2021 en konden de deuren van het museum pas 
op 5 juni voor het eerst geopend worden.

Het is gelukt om met behulp van de verschillende steunmaatregelen extra inkomsten te genereren. Er is 
met succes een beroep gedaan op een aantal overheidsmaatregelen en ook de aanvragen bij enkele 
particuliere fondsen hadden resultaat. 

Hierdoor is in tegenstelling tot 2020 uiteindelijk een positief exploitatiesaldo ontstaan. Daarmee bleek 
de in het vorige jaarverslag uitgesproken hoop dat de aangekondigde steunmaatregelen van het Rijk 
voor cultuurinstellingen de nood in 2021 enigszins zouden kunnen verlichten, realiteit te zijn geworden.
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-  het (dagelijks) beheer van de installaties in/om het gebouw (o.a. biomassakachels);
-  het terreinonderhoud;
-  specifiek onderhoud aan de Biesbosch Beleving.

Verder bemant een team van 13 schippers de fluisterboten ‘Oh So Still’ , ‘Whisper’ en ‘Silence’, allen eigendom 
van Biesbosch Fluistertours B.V.

Gebouw
-  In 2021 zijn uitgebreide onderhoudswerkzaamheden aan het dak uitgevoerd.

-  Als één de Brabantse Natuurpoorten zijn wij in 2021 door Bureau Ongehinderd gecheckt op onze 
toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Onderaan onze pagina op de website 

 https://natuurpoorten.nl/natuurpoort/biesbosch-museumeiland/ staat de widget met alle gegevens 
 over de toegankelijkheid. 

9. Green Key

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Biesbosch MuseumEiland

Onze doelstelling is om duurzaamheid steeds verder te integreren 
in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten. Als hulpmiddel 
hiervoor gebruiken wij de Green Key-certificering. 

In het najaar van 2021 is de Green Key-audit van begin 2022 
voorbereid. Green Key opereert bovenwettelijk. Aangezien de 
wetgeving rondom duurzaamheid steeds uitgebreider/strenger 
wordt, geldt dat ook voor de Green Key keuringseisen. De 
voorbereiding nam daarom ook extra tijd in beslag. 

Er is een verschuiving zichtbaar naar een circulaire economie. Een 
bedrijfsvoering zonder afvalstromen: alle afval wordt hergebruikt. Het GreenTeam van het Biesbosch 
MuseumEiland gaat daarom ook hiermee aan de slag (proef met afvalscheiding door bezoekers). 

We werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame 
karakter van ons bedrijf. Dit doen we door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen 
en onze verbruiken van water en elektriciteit. De Green Key coördinator houdt hiervoor de 
gebruiksgegevens bij en kan via een tool het verbruik en de kosten per bezoeker berekenen. 

Vanwege de corona-lockdowns het afgelopen jaar, geven de cijfers van 2021 geen representatief beeld. 
Toch willen wij ze u niet onthouden:

We houden ons verder actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen onze bedrijfstak en leveren 
een actieve bijdrage aan de overdracht van kennis hierover aan medewerkers. Dit gebeurt o.a. via een 
vast agendapunt in het werkoverleg.
We informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en werken via samenwerkingsverbanden met NLDelta, Biesbosch Streekfonds en 
Staatsbosbeheer mee aan verduurzaming van de Biesbosch.

Tot slot is het onze ambitie om actief aandacht te vragen voor klimaat en milieu/
water via onze exposities.

Verbruik per bezoeker in 2021
Water in m³ € 0,01
Elektra in Kwh € 2,26
Afval in kg € 0,18

Water € 0,02
Elektra € 0,33
Afval € 0,06
Schoonmaakmiddelen € 0,00

  
Totale milieukosten per bezoeker in 2021 € 0,41
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10. Vereniging Vrienden van het Biesbosch MuseumEiland en sponsoren

De Vereniging Vrienden van het Biesbosch MuseumEiland, opgericht op 5 mei 1996, vierde haar 25-jarig 
bestaan. De vereniging stelt zich ten doel het museum financieel te steunen, maar leden werken ook als 
ambassadeurs aan de (naams-) bekendheid van het museum.

In de voorbije 25 jaar heeft de vereniging jaarlijks projecten gefinancierd zoals de inrichting van de Huib den 
Tuinder bibliotheek in het vernieuwde museum; de restauratie van het schilderij van de Sint-Elisabethsvloed, het 
vertalen van teksten in het museum voor buitenlandse bezoekers en bewegwijzering in het buitenmuseum de 
Pannekoek. Het jaarlijkse onderhoud van de grienden in het buitenmuseum wordt eveneens bekostigd door de 
Vrienden. De afgelopen jaren heeft de vereniging meebetaald aan de aanschaf van parasols op het terras van 
museumcafé Biesonder. 

Belangstellenden kunnen zich via de link https://biesboschmuseumeiland.nl/steun-en-vrienden/ op onze 
website aanmelden bij de Vereniging.



Biesbosch 
MuseumEiland

NP

www.biesboschmuseumeiland.nl

De Biesbosch is door mensen gemaakt. Het is natuur met een voor Nederland belangrijke cultuurhistorie: hier hebben mensen 

gevochten tegen het water, polders gemaakt, de natuur naar hun hand gezet met een heel eigen griend- en rietcultuur, maar ook 

weer ontpolderd en teruggegeven aan de natuur. 

Van oudsher speelt de Biesbosch een belangrijke rol bij de waterbeheersing van Nederland. Ook de huidige ontwikkelingen in 

het kader van Ruimte voor de Rivier zijn hier een prachtig voorbeeld van. Mensen van overal ter wereld komen in de Biesbosch 

kijken hoe Nederland omgaat met het water. Daar hoort een plek bij waar mensen op een goede manier worden ontvangen en 

geïnformeerd. Dat kan op het Biesbosch Museumeiland.


