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Zuilen, 1 november 2018 
 
Betreft: verhuisplan van het Museum van Zuilen 
 
Geachte mevrouw M. Pennarts 
 
Het Museum van Zuilen bewaart de rijke geschiedenis van de voormalige gemeente 
Zuilen, die in 1954 grotendeels door de gemeente Utrecht werd geannexeerd. 
 
Dit museum dankt zijn collectie aan het enthousiasme van de vele Zuilenezen en 
Zuilenaren die het fijn vinden dat ‘hun’ geschiedenis in beeld blijft. Dit enthousiasme 
blijkt onder andere uit de grote groep donateurs die we mochten inschrijven een 
bijdrage leveren aan de kosten ten bedrage van bijna € 10.000! 
 
Hetzelfde enthousiasme is ook verantwoordelijk voor het feit dat de huidige locatie te 
klein is geworden. 
 
De heer Bob Scherrenberg, eigenaar van een aantal grote hallen van het voormalige 
Werkspoor, wil het Museum van Zuilen graag onderdak verschaffen en biedt de 
komende vijf jaar gratis huur in de hal ‘De Werkspoorfabriek’. 
 
De stichting Museum van Zuilen maakt graag gebruik van dit aanbod. Maar alleen 
met ‘gratis huur’ zijn we er niet. 
 
Bijgaand stuur ik u de Exploitatiebegroting Museum van Zuilen 2.0. Hierin vindt u de 
wensen en de financiële gevolgen daarvan op een rij. (en voor zover u het MvZ nog 
niet kende, een nadere kennismaking met de Trots van Zuilen.) 
 
U leest hierin onder andere over de slag die we willen maken om gelijk met 
verhuizing een modernisering van de presentatie toe te passen. 
 
De Exploitatiebegroting geeft een drietal kostenposten: 
 
Begroting A: vaste lasten is grotendeels gedekt door (toezegging van) de gemeente 
Utrecht), Bob Scherrenberg en de donateurs 
 
Begroting B: Verhuizing en inrichting Hiervoor doet het MvZ graag een beroep op de 
Provincie Utrecht (Zuilen was toch tot 1954 een zelfstandige gemeente, en de focus 
van de collectie ligt specifiek op de periode tót 1954.) 
 
Begroting C: Projectbegroting Werkspoor Tentoonstelling 
 
Het bestuur van de stichting Museum van Zuilen kijkt uit naar uw reactie, maar 
hoopt vurig dat die positief zal blijken te zijn! 
 
Vriendelijke groeten uit Zuilen, het dorpje aan de schone Vecht, 
 
Wim van Scharenburg - directeur 


