Het Peperhuis: mededelingen uit het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen: 1981, nr.1
post en een parkeerdienst Ingesteld. Tolaal
waren er zo'n 45 medewerkers met de
organisatie belast.
Belangrijke informatie werd verkregen uit
Het wal nog nooit zo druk .••
de tijdens de opening gehouden publleksOp 30 en 31 augustus 1980 heeft het Zulderzee- enquête. Achtduizend vragenformulieren
museum historische dagen beleefd. Maar liefst werden er aan de bezoekers uitgedeeld. Ruim
15.663 bezoekers bezochten het Bultendrieduizend werden er weer Ingevuld Inmuseum, ondanks harde wind en zware stortgeleverd; een geweldig resultaat!
buien.
Er was op ruime schaal aan deze korte
Enkele belangrijke uitkomsten van deze
opening bekendheid gegeven teneinde een
enquête waren:
proef te kunnen nemen met de omstandigHet merendeel van de bezoekers was
heden zoals die zich na 28 mei 1982
afkomstig uit de regio Noord-Holland (78%),
denkeliJk vaker gaan voordoen. Zo werd er
hiervan was 24% afkomstig uit de plaatsen
Enkhulzen en Bovenkarspel.
door twee radioprogramma's aandacht geschonken aan dit buitenkansje de vorderingen Uit de overige provincies kwam een veel
11an de opbouw zelf te komen bekijken. Ook
kleiner aantal bezoekers; gemiddeld 2!'/o per
hebbon meer dan twintig dagbladen een
provincie.
De auto was verreweg het belangrijkste mlddel
artikel over de openstelling opgenomen.
van vervoer. 78%; het openbaar vervoer
Al met al was het resultaat beter dan de
scoorde met slechts 7%.
museummedewerkers hadden durven
Opvallend was dat de helft van de bezoekers
verwachten.
uit Enkhulzen en Bovenkarspel (12%) lopend
Er was tijdens de open dagen een parkeerof fletsend naar het museum kwam. De
torrein Ingericht voor ruim 500 auto's. Er waren
bezoekers van de havens leverden 3% van
verkeerslichten geplaatst en door mlddel van
het bezoek.
een uitgebreid bebordlngssysteem werden
de bezoekers reeds vanaf de Invalswegen van
Gemiddeld werd er 102 minuten besteed aan
het bekijken van het Bultenmuseum. In de toeEnkhulzen naar het parkeerterrain begeleid.
komst zal biJ een groter aantal opengestelde
Op het terrein waren er 15 panden voor de
bezoekers opengesteld, er was een Informatie- panden de bezoekduur wel aanmerkelijk
toenemen.
Ruim de helft van de bezoekers wil In de
toekomst ziJn bezoek combineren met een
andere attractie. Als mogelijkheden worden
genoemd de stad Enkhuizen, andere musea.
In Enkhulzen en de stoomtram HoornMedemblik.
69% van de bezoekers vindt het noodzakeliJk
dat er op het Bultenmuseum een restaurantvoorziening komt.

Open weekend 1980

Deze uitkomsten ~unnen In belangrijke mate
bijdragen aan het ontwikkelen van een plan
voor de openstelling en pubHekswerving in het
Buitenmuseum.
TIJdens het open weekend hebben zich 75
nieuwe leden voor de Vereniging 'Vrienden'
aangemeld.

