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DATUM 5-7-2021 

AAN Provinciale Staten 

VAN Rob van Muilekom 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Overzicht met streek- en kasteelmusea in de provincie Utrecht 

 

In het beleidskader ‘Beter in Verbinding, Museumbeleid provincie Utrecht 2021-2025’, is op bladzijde vier te lezen 

dat “onze provincie zo’n 40 instellingen herbergt die wij aanmerken als streek- of kasteelmuseum, inclusief 

een aantal stadsmusea”. Naar aanleiding van dit getal heeft u tijdens de vergadering van 2 juni 2021 vragen 

gesteld over de musea die onder die 40 worden gerekend. Ik heb u toegezegd een overzicht van streek- en 

kasteelmusea te versturen, na bespreking van het overzicht tijdens het wethoudersoverleg Cultuur op 21 juni 

2021.  

 

Hoe is het overzicht tot stand gekomen? 

Het overzicht is gebaseerd op een inventarisatie die in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht is 

gemaakt, voorafgaand aan de QuickScan van de Culturele Zaak. Als laatste controle is op 17 juni 2021 het 

bestaande overzicht van de streek- en kasteelmusea naar de gemeenten verstuurd, met het verzoek het 

overzicht te controleren. Drie gemeenten hebben toen nog een aantal musea (vijf) aangedragen, waarvan er drie 

in het overzicht zijn opgenomen. De reden dat niet alle musea zijn opgenomen was een inhoudelijke: het 

betreffende museum vertelde namelijk niet de geschiedenis van de streek/stad. 

 

Ondertussen is er ook contact geweest met een aantal initiatiefnemers van nog op te richten musea in de 

provincie. Deze nog op te richten musea zijn opgenomen in het overzicht, omdat de initiatiefnemers in de 

oprichtingsfase ook al baat kunnen hebben bij het netwerk. Het is dus waarschijnlijk dat om deze, of andere 

redenen, het overzicht nog groeit de komende jaren. Op dit moment is het overzicht van streek- en kasteelmusea 

compleet, maar we verwachten de komende vier jaar nog enige groei. 

 

Wat betekent dit overzicht? 

De musea in dit overzicht zijn de doelgroep van het nieuwe beleidskader. Deelname aan netwerkbijeenkomsten 

en deskundigheidsbevordering willen we zo laagdrempelig mogelijk maken, ook voor de musea op de lijst die 

beperkte openingstijden hebben. Om in aanmerking te komen voor subsidies voor presentaties en herinrichting, 

moeten musea wel een professioneel basisniveau hebben; hoe we dat vertalen naar criteria gaan we uitwerken in 

de subsidieverordening. De internationale museumdefinitie (en de eisen van het daarop gebaseerde 

Museumregister) kan daarbij dienen als uitgangspunt. 
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Overzicht van streek- en kasteelmusea provincie Utrecht, juni 2021 

Organisatie Gemeente lid 
NVM* 

Tentoonstellingen over 

Tabaksteeltmuseum Amerongen NEE Het Tabaksteeltmuseum laat het verleden van de 
tabaksteelt in Amerongen en omgeving herleven 

Museum Flehite Amersfoort JA Museum over de geschiedenis van de stad 
Amersfoort, met afwisselend exposities beeldende 
kunst 

Waterliniemuseum Bunnik JA Tentoonstellingen rondom thema’s als oorlog, 
geschiedenis, forten, water en natuur. 

Museum Spakenburg Bunschoten-Spakenburg JA Museum over het rijke boerenleven, de visserij en 
oude ambachten in Bunschoten-Spakenburg 

Klederdracht en Visserij 
Museum 

Bunschoten-Spakenburg NEE Museum over klederdracht en visserij (zeer beperkte 
openingstijden) 

Museum De Ronde Venen De Ronde Venen NEE Op dit moment niet open voor publiek, plannen om een 
Veenmuseum te ontwikkelen 

MIJ IJsselstein JA Museum voor beeldende kunst met erfgoedcollectie in 
IJsselstein 

Hofje van Aerden Leerdam NEE 17e-eeuwse schilderijenverzameling van Pieter van 
Aerden in een 18e-eeuws Hofje 

Bunkermuseum Liniedijk Leusden NEE De Duitse bunker aan de Langesteeg , omgebouwd tot 
klein museum met informatie over de oorlogsjaren 
1940-1945 

Museum Lopikerkapel Lopik NEE Museum in buurthuis, met archeologische vondsten 
van opgraving uit jaren '80 bij Hofstede Te Vliet te 
Lopikerkapel (Zeer beperkte openingstijden) 

Vechtstreekmuseum Maarssen JA Museum over cultuur, geschiedenis en kunst van de 
hele Vechtstreek 

Museumwerf Vreeswijk Nieuwegein NEE Museum over de geschiedenis van de historische 
binnevaart, museumwerf, werkplaats. 

Museum Warsenhoeck Nieuwegein NEE Museum over de geschiedenis van de (tot 1971) 

zelfstandige dorpen Jutphaas en Vreeswijk en het 

middeleeuwse stadje Geyn. 

Museum De Heksenwaag Oudewater JA Museum over de heksenvervolging in de 16e en 17e 
eeuw 

Stadsmuseum Oudewater Oudewater NEE Stadsmuseum over de geschiedenis van Oudewater 
op de bovenverdieping van het stadhuis (zeer beperkte 
openingstijden) 

Touwmuseum Oudewater JA Museum specifiek over de geschiedenis van de 
Oudewaterse touwnijverheid 

Oudheidskamer 
Renswoude 

Renswoude NEE Oudheidskamer van historische vereniging Oud-
Renswoude (zeer beperkte openingstijden) 
 
  

Grebbelinie 
bezoekerscentrum 

Renswoude JA Het Grebbelinie Bezoekerscentrum vertelt de 
geschiedenis van één van de grote waterlinies van 
Nederland: de Grebbelinie 

Stadsmuseum Rhenen Rhenen JA Museum dat het verhaal van Rhenen vertelt aan de 
hand van bijzondere objecten 

Museum Soest Soest NEE Museum met vaste expositie over geschiedenis van 
Soest (stijlkamers), maar ook wisselexpo's voor lokale 
kunstenaars 

Streekmuseum Vredegoed Tienhoven NEE Streekmuseum over de dorpen en boerderijen van het 
veengebied rond 1900 tot ongeveer 1950 

DOMunder Utrecht NEE 2000 jaar geschiedenis en archeologie Domplein 

Museum Hoge Woerd Utrecht NEE Interactief archeologiemuseum in Leidsche Rijn 

Museum van Zuilen Utrecht NEE Museum over Zuilen, DEMKA en Werkspoor 

Nederlands 
Volksbuurtmuseum 

Utrecht JA Museum over volksbuurten in Nederland en Utrecht 
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Organisatie Gemeente lid 
NVM* 

Tentoonstellingen over 

Het Utrechts Archief Utrecht JA 
Publiekscentrum in centrum van de stad met vaste 
expositie over de geschiedenis van Utrecht 

Museum Veenendaal Veenendaal JA Museum Veenendaal is de plek waar de geschiedenis 
van Veenendaal zichtbaar wordt 

Stedelijk Museum Vianen Vianen JA Museum voor beeldende kunst met erfgoedafdeling  

Museum Dorestad Wijk bij Duurstede JA Wordt verbouwd,  op dit moment niet open voor 
publiek 

Stadsmuseum Woerden Woerden JA Stadsmuseum, nu nog gericht op Romeinse tijd en 
archeologie 

Grebbelinie in Vizier, 
bezoekerscentrum in 
Hoeve de Beek 

Woudenberg NEE In de boerenschuur van Hoeve de Beek ingerichtte 
expositieruimte van de stichting 'Grebbelinie in het 
vizier' 

Oudheidskamer 
Woudenberg 

Woudenberg NEE In het cultuurhuis ingerichte oudheidskamer 
onderhouden door historische vereniging woudenberg 
(zeer beperkte openingstijden) 

Slot Zeist Zeist NEE Vanaf 2021 gratis toegankelijke expositie over de 
geschiedenis van Slot Zeist 

Het Hernhutterhuis Zeist NEE Museum over de geschiedenis van de Evangelische 
Broedergemeente en het Zeister 
Zendingsgenootschap 

Kasteelmusea:       

Kasteel Amerongen Amerongen JA lid Stichting Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht 

Landhuis Oud 
Amelisweerd Bunnik NEE 

Vanaf eind 2021 weer open voor publiek met 
wisselende exposities op het gebied van erfgoed, 
wetenschap en cultuur 

Slot Zuylen Stichtse Vecht JA lid Stichting Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht 

Kasteel de Haar Utrecht JA lid Stichting Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht 

Huis Doorn Utrechtse Heuvelrug JA lid Stichting Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht 

Plannen om op te 
richten:       

Museum Houten Houten nvt Bewonersinitiatief 

Openluchtmuseum 
Nieuwegein Nieuwegein nvt Bewonersinitiatief 

Lunet aan de Snel Houten nvt Initiatief gemeente 

Paleis Lofen Utrecht nvt Uitbreiding DOMunder 

Moedermusea:       

Centraal Museum Utrecht JA 
Oudste stedelijk museum van Nederland, grote oude 
en moderne kunst, maar ook erfgoed 

Museum Flehite Amersfoort JA 
Museum over de geschiedenis van de stad 
Amersfoort, met afwisselend expo's beeldende kunst 

Nationaal Militair Museum Soesterberg JA 
Nationaal militair museum op voormalige vliegbasis 
Soesterberg 

Kamp Amersfoort Leusden JA Nationaal Monument, WOII herinneringscentrum 

Nationaal Glasmuseum Leerdam JA Nationaal Museum verzameling kunstnijverheid in glas, 
zowel op het gebied van gebruiksglas als op het 
gebied van sier- en kunstglas 

        

 

*NMV: Nederlandse Museumvereniging 


