
 

Museum Hoeksche Waard 
 

 
COLUMN  Museum Hoeksche Waard 
(datum uitgifte: 2 december 2016)                                                            Blad: 1 van 2        
 

 
Door Belle van den Berg 

 
Eindelijk Museumkaart 

 
De Museumkaart zult u vast kennen. Voor 60 euro per jaar geeft deze kaart gratis toegang tot 
ruim 400 musea in Nederland. In Museum Hoeksche Waard geldt hij echter nog niet. Gelukkig 
kunnen wij nu melden dat het niet lang meer duurt voordat ook wij, als eerste museum in de 
Hoeksche Waard, officieel de Museumkaart mogen gaan accepteren.  
 
Het heeft alles te maken met de voorwaarden die aan die kaart vastzitten voor musea. Ook in 
museumland gelden allerlei regels en standaarden. Dit najaar kreeg het Museum Hoeksche 
Waard bericht dat we aan al die regels voldoen, na inlevering van nog een paar documenten. 
Dat maakt voor ons de weg vrij om als museum met de Museumkaart mee te mogen doen. En 
tja, aangezien er zo’n 1.2 miljoen Museumkaarthouders zijn in Nederland is dat wel iets waar 
we als klein museum graag deel van uitmaken. De drempel om het museum echt in te gaan en 
te bezoeken wordt er enorm mee verlaagd.  
 
Waar moet je dan allemaal aan voldoen als museum? Dat betreft alle aspecten van het 
museumbedrijf. Bijvoorbeeld: naast Bedrijfs Hulp Verlening ook de CHV, Collectie Hulp 
Verlening. Uiteraard gaan mensen altijd vóór op collectie, maar bij een calamiteit als brand of 
overstroming moet er ook een plan klaarliggen voor wat er moet gebeuren met de 
museumstukken. Verder stellen musea hoge eisen aan lichtinval, luchtvochtigheid en 
temperatuur; die moeten zo constant mogelijk zijn en continu gemeten worden. Daarnaast is 
er de toegankelijkheid: in hoeverre kan men met een rolstoel het museum bezoeken? Hoe 
vaak is het museum open? Is er beleid voor scholen en kinderen? En verder stelt men vragen 
als: Hebben de bestuursleden nog bijzondere nevenfuncties? Is er wel een alarmsysteem en 
hoe zit het met de vluchtroutes in het gebouw?  
Allemaal aspecten die van belang zijn voor een goed lopend museum. Er komt dus veel bij 
kijken voordat je met een Museumkaart het museum kunt bezoeken!  
 
Voor al dat werk in het museum zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers. Woensdag 7 
december is het internationale vrijwilligersdag; kijk op onze website museumhw.nl voor 
vacatures. Misschien zit er wat voor u bij! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


