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Ook van achter de zeemuur aan Clt Wierellik
1n Enkhulzen 11 al goed do vordering van de bouw
van hat Buitonmuseum te volgen.

Verkenningen
ten behoeve van het
Buitenmuseum
BIJ de voortgaande opbouw van het Bultenmuseum rijzen steeds meer vragen over
allerhande problemen, die zich kunnen gaan
voordoen bij het functioneren in 1982. Zowel
In de bouwkundige voorzieningen als ten
aanzien van exploitatie, personeelsbezetting
enz. zullen daarover tang tevoren gegevens
moeten worden verzameld.
Oe heer G van der Kuip, medewerker aan het
museum, Is al sedert begin 1979 bezig met
allerlel verkenningen en gesprekken met tal
van mensen, die ervaringen hebben met
exploitatle van min of meer vergelijkbare
projecten.
Zo zal het van belang zijn kennis te krijgen
omtrent de tijdsduur die bezoekers gemiddeld
nodig zullen hebben voor het bezichtigen van
het Bultenmuseum, de meest wensolijke
openingstijden en de toegangsprijzen.
Een belangrijk onderdeel van die studie Is
bepaald ook op welke wijze de exploitatle
moet worden geregeld. Zonder alleen te
denken aan de inkomsten voor een Bultenmuseum, maar ook aan de wijze waarop hot
museum voor het bezoek aan aantrekkelijkheld kan winnen, zijn ook op dit terrein
velerlei verkenningen aan de gang. Zo wordt
thans nagegaan hoe het een en ander
geregeld zal moeten worden ten aanzien van
parkeermogelljkheden, niet alleen qua ruimte
maar ook organisatorisch.
Er worden uiteraard verkenningen verricht
omtrent exploitatie en opzet van enige verkoop van souvenirs, waar en hoe en waarvoor
er winkeltjes In het dorp zullen moeten komen.
De voorzieningen op het terrein van de
horeca worden bestudeerd. Zo wordt ook de
eventuele mogelijkheid van de exploitatle
door derden onderzocht.
Ook de voorzieningen ten behoeve van
kinderen en honden van bezoekers worden
naderbekeken
Het terrein zal een groot aantal tuintjes,
boomgaardjes enz.. verspreid bij de hulzen
laten zien en er wordt nagegaan wat met de
produkten daarvan zal kunnen worden gedaan.
Natuurlijk zal de museale presentatie van de
op het terrein aanwezige objecten en thema's
de volle aandacht hebben, alsook de daarbiJ
te geven demonstraties en produktles.
Met dat alles hangen de voorzieningen In een
nog te bouwen toegangsgebouw samen entree, Introduktie, uitgang, voorlichting en
Informatie enz.
Ook moeten voorbereidingen worden ge.
troffen voor begeleiding, in mankracht en
gidsen op papier, plattegronden enz.
Er zijn eindeloos vele onderwerpen die nog
bestudeerd moeten worden en nu In dit bouwstadium aan de orde komen. Om nog enkele
onderwerpen te noemen: de organisatie van
de museumdienst door nog aan te stellen
suppoosten, de tuindienst om de tuinen en

tuintjes, grasveldjes, beplanting, straatjes enz.
te onderhouden. Oe afvalverwerking zal ook
alle aandacht vragen, EHBO-dienst, de hulp
aan mlnder valide bezoekers, de Interne- en
externe publiciteit.
::en aanzienlijk aantal organisaties en instellingen, die met grote bezoekersaantallen
dagelljitse ervaring heeft Is over het
algemeen steeds heel bereidwillig mededelingen te doen over hun ervaringen. En dat
is voor het museum een heel belangrijke zaak,
want In 1982 gaat een museumdorp open en
zullen veel zaken goed moeten functioneren.
Het Is tenslotte dan een dorp van heel eigen
allure en eigen problematiek.

