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Open dag
september 1979
De open dag(en) van 29 september en de
ochtend van 1 oktober 1979 zijn een succes
geworden, niet alleen voor de bezoekers, maar
ook voor het museum zelf. Het totale aantal
bezoekers was op zaterdag de 29ste 3315,
op de maandag daaraanvolgend 603.
De museummedewerkers hebben de gelegenheld te baat genomen om te trachten het een
en ander te leren van de open dagen, door het
publleksgedrag gade te slaan. Dit in hoofdzaak om alvast ervaringen op te doen voor het
functioneren van het museum In de toekomst
wanneer het open Is.
Zo werd dufdelijk dat de bewegwijzering, die
tot nu toe In gebruik Is al wel goed functioneert, maar er moet nog veel aan worden uitgewerkt Maar een deel van het publiek volgt
nog een andere route of gaat In tegengestelde
richting over het terrein. Men wil bijvoorbeeld
ook op de dijk bij Vollenhave over het IJsseJmeer kunnen kijken.
Vooral was ook het parkeerprobleem nu overduidelijk. Midden In de middag was de
Vissersdijk geheel verstopt door In- en uitrijdend verkeer.
Op het terrein ontstonden zaterdag 's middags
files bij panden uit Wervershoof en Zulderwoude. Uit dergelijke situaties kan worden
afgeleid dat voor meer spreiding van het
publiek over het terrein moel worden gezorgd,
bijvoorbeeld door thematische behandeling
de bezoekers wat meer groepsgewijze het
terrein te laten 'doen'.
Ongewenst gedrag van sommige bezoekers
moet in de toekomst worden tegengegaan.
Zoals het plukken van bloemen in de tuintjes,
het wegnemen van veldkeltjes door stenenverzamelaars en het spelen met vulsteentjes
van het dl]kbekledingsmateriaal.
Behalve van belang voor de signalering van
situaties, die gevaar voor het beheer van het

museum kunnen opleveren, kwamen er ook
een aantal aanwijzingen voor een verbetering
van de Informatie voor het publiek. Maar ]a,
het is ook allemaal nog niet gereed en op
velerfel gebled zullen nog voorzieningen
nodig zijn. Een zorgelijk probleem is vooraf de
kleinschaligheld van de pandjes en hel
tochten wanneer deuren open staan.
Er Is enig Inzicht verkregen omtrent de
spreiding van het aantaf bezoekers over de
dag en waar dus het hoogtepunt voor komt bij
een bezoekersdichtheld, die nog ver ligt
beneden de te verwachten aantallen in het
hoogseizoen, waardoor enige prognoses
mogelijk worden.

Veel bezoekers op het terrein
tijdens de open dag In 1979,
maar ook veel parkeerproblemen
biJ het Bultenmuseum.

