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Bestemming panden
In de nieuwsbrief van 1978.2 Is reeds vermeld
dat Mej. Hanny Waardenburg een goed deel
van haar activiteit besteedt aan de inrichting
van de panden waaromtrent Informatie Is
verkregen door middel van Interviews met
voormalige bewoners. Immers biJ de opening
van het Bultenmuseum zal een aantal panden
moeten zijn ingericht alsof zij waren bewoond
zoals eertijds. Andere zullen winkeltjes en
werkplaatsjes moeten laten zien. Het zal
niet mogelijk zijn alle panden, die tezamen het
'dorp' gaan vormen, compleet In te richten en
voor de bezoekers open te stellen. Een aantal
hulsjes zal slechts ten dele worden ingericht,
en niet voor het publiek toegankelijk zijn.
Deze zullen als coulissen dienen In het beeld
van het nieuwe dorp van de Zuiderzee. Er is
nog niet exact bepaald welke bestemmlngen
alle voor 1982 afgebouwde en te bouwen
panden zullen krijgen. Voor een beperkt
aantal kon na uitvoerige studie aen historisch
verantwoorde Inrichting worden vastgesteld
en het daarvoor benodigde materiaal worden
samen gebracht. Dat zijn bijvoorbeeld ondermeer het pandje Koehool, het boerderijtje van
Zulderwoude, een klein pandje uit Hoorn, dat
eens in het Keern-gedeelte van de bultenkant
van Hoorn stond. Ook Is het mogelijk om twee
van de panden uit Harderwijk In te richten.
Er hebben gesprekken met voormalige bewoners van de pandjes uit Monnickendam
aan het Zuldeinde plaats gevonden, waardoor
aanwijzingen werden verkregen voor de
inrichting van enkele van die panden, die zich
op het Bultenmuseum bevinden.
Intussen Is wel nagegaan welke bestemmlngen
aan de diverse panden moeten worden toegekend en daarbij worden als beslemmingsmogelijkheden gehanteerd: woon-kijkpanden,
al dan niet toegankelijk, maar wel ingericht,

panden met bestemming winkel of werkplaats,
enkele hulzen waarin mensen wonen die bij
het Bultenmuseum-werk zijn betrokken, werkplaatsen voor technische, museale activiteiten
en tenslotte de coulisse-panden, die alleen
dienen voor de completering van het dorpsbeeld (deze kunnen wellicht dienen als depotruimten).
Er wordt nu aan de planning van die bestemmingen gewerkt, teneinde tevens prioriteiten
aan de uitwerking te kunnen stellen.
Het Is een heel belangrijk onderdeel van de
totale activiteiten om het Buitenmuseum op
tijd voor een omvangrijk publiek gereed te
hebben in 1982.

Een rijtje hulzen uit Monnlckendam, Zuideinde,
Is gedekt en goeddeels van bulten gereed.

