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Sascha 33 jaar, vrijwilliger collectie

“Mijn hobby is het maken van foto's. Voor het museum maak 
ik foto’s van de objecten en auto’s, deze verzamel ik zodat 
het museum een overzicht heeft van wat er allemaal is. De 
DAF, Ahrens Fox en de modelauto’s vind ik het mooist”

De vernieuwingen voor de toekomst 
van het brandweermuseum zorgen 
ervoor dat deze geweldige collectie 
behouden blijft voor Borculo

Dit bidbook is tot stand gekomen na meerdere brainstormsessies met vrijwilligers 
en bestuur van het Brandweermuseum. Daarnaast heeft de projectleider van het 
museum gesprekken gehad met verschillende mensen, die op enigerlei meer of 
minder bij het museum betrokken zijn. De aanleiding voor het bidbook is het feit 
dat de omgeving, de samenleving waarin het brandweermuseum zich bevindt, 
zich in hoog tempo veranderd. De collectie verdient een betere en meer eigentijdse 
representatie. Er is een nieuwe manier van kijken en beleven van erfgoed ontstaan. 
De historie van de brandweer en de onmisbare taak, die de brandweer heeft in de 
samenleving komt meer centraal te staan.

AANLEIDING

Het brandweermuseum wil 
hier graag op aansluiten. 
In dit bidbook wordt 
verteld hoe we denken dit 
te kunnen realiseren. Het 
bidbook is richtinggevend, 
het is een basisdocument 
voor de toekomst van het 
brandweermuseum.  

Het Brandweer-
museum ligt op 
loopafstand van 
alle mooie plek-
jes in Borculo

Het Brandweermuseum is sinds 1977 in de dorpskern van Borculo gevestigd 
in een schoolgebouw. De voormalig lagere school stamt uit 1913 en staat aan 
de Hofstraat. Bezoekers komen via de TIB (Toeristische Informatie Borculo) het 
museum binnen. Parkeren in een blauwe zone in de omgeving van het museum is 
zeer goed mogelijk. Direct in de buurt van het museum staat de Joriskerk uit 1509. 
Om de kerk liggen horecagelegenheden. De horecafunctie om de Joriskerk krijgt 
nog meer ruimte. Daar het Brandweermuseum op een zeer korte afstand van dit 
plein ligt, biedt dit vele voordelen voor toeristen, maar ook voor meer specifieke 
geïnteresseerden. Het toerisme is groeiende in de regio van Borculo. Deze ligt in 
een rustieke groene omgeving met vele mogelijkheden tot recreatie. 

LOCATIE

Paul Gerrit 63 jaar, vrijwilliger techniek

“Ik ben al vrijwilliger sinds 1977, het brandweermuseum 
is een hobby geworden, ik poets de auto’s en ben vaak in 
de weekenden en vakanties aanwezig. Het is heel mooi om 
bezoekers iets te kunnen vertellen over het museum”

4 5



VOORWOORD MISSIE EN VISIE

In het Brandweermuseum Borculo 
ontdek je op de interactiefste manier in 
Nederland de geschiedenis 
van de brandweer

“In het Brandweermuseum 
Borculo raak je in de nabije 
toekomst niet uitgekeken, 
het is een beleving voor 
jong en oud. Mensen heb-
ben het idee dat ze nog een 
keer moeten gaan, praten 
erover als ze thuis zijn en 
raden het anderen aan. Het 
museum geeft een geweld-
ig overzicht van de historie 
en ontwikkelingen van de 
brandbestrijding. Na het 
bekijken en het beleven 
van de deels interactieve 
collectie heeft de bezoeker 
een duidelijk beeld van de 
betekenis van het werk van 
de brandweer door de tijd 
heen”.

Het Brandweermuseum 
is van grote betekenis 
voor Borculo. Het is het 
grootste museum van 
Borculo en geniet (inter)
nationaal aanzien. Met het 
Brandweermuseum heeft 
de gemeente Berkelland al 
jaren een erfgoedinstelling 
van betekenis binnen 
haar grenzen. Maar het 
museum staat voor een 
aantal grote uitdagingen. 
Zo is het noodzakelijk 
om de collectie op een 
meer hedendaagse 
manier te tonen om zo 
haar bestaansrecht te 
garanderen.

Borculo kan een 
inspirerend en groot 
bekend museum goed 
gebruiken. Het geeft een 
extra impuls aan haar 
omgeving en sluit naadloos 
aan bij de ambities om van 
Borculo een toeristische 
trekpleister te maken 
en mooie plek om te 
recreëren.

Om een nieuwe richting 
te geven aan het 
Brandweermuseum 
presenteren wij hier dit 
samenvattende plan 
oftewel bidbook.

Gerrit 74 jaar, bestuurslid en 
contactpersoon vrijwilligers

“Ik ben buschau� eur geweest 
en daarna gevraagd als 
rondritchau� eur voor het museum. 
Van daaruit ben ik hand- en 
spandiensten gaan doen voor het 
museum. Nu ben ik contactpersoon 
voor de vrijwilligers. The Seagrave, 
A Ford en de Ahrens Fox zijn mijn 
favoriete auto’s”

Het Brandweermuseum is een spannende 
museale attractie, die je niet mag missen
als je in de regio bent

Een museum heeft een aantal 
basisfuncties waarbij het 
tonen van de collectie voorop 
staat. Mensen komen vanuit 
diverse achtergronden en om 
verschillende redenen naar een 
museum. Het overgrote deel 
komt om iets te beleven of om het 
maken van een mooi uitstapje met 
vrienden of familie bijvoorbeeld.

Het Brandweermuseum in Borculo is een zelfstandig museum ondergebracht in 
een stichting. Deze stichting beheert een zeer diverse collectie van voormalig 
brandweermateriaal, die van cultuurhistorische waarde is voor Nederland. De 
nadruk ligt op dit moment op het rijdend houden van een aantal historische 
brandweervoertuigen. 

Het museum wil toewerken naar het op een boeiende manier tonen van de 
geschiedenis van de brandweer in Nederland. De nadruk komt daarbij op het 
beleven en leren van de historie. Dit is deels verbonden met het verhaal van 
Borculo en in het bijzonder met de meest ingrijpende incidenten welke Berkelland 
ooit zijn overkomen de afgelopen honderd jaar, namelijk de stormrampen in de 
jaren twintig van de vorige eeuw. De kennis vergroten over de functie van de 
brandweer in de samenleving, is de belangrijkste missie van het museum. Mensen 
bewust maken van het gevaar van brand door te vertellen en te leren over de 
historie van de brandbestrijding op een verantwoorde en levendige manier is onze 
visie. 

Het beleven van het verhaal van de brandhistorie is een verrijkende ervaring voor 
jong en oud. Met de huidige collectie van het Brandweermuseum kan dat. Voor de 
collectie is het wel van belang dat deze in goed beheer en verantwoord getoond 
kan worden aansluitend bij de huidige tijd. Om dit te bereiken wil het museum het 
gebouw waarin het gevestigd is, van binnen en van buiten enigszins aanpassen. 
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De tentoonstellingsomgeving 
is op dit moment (2022) niet 
optimaal. Het gebouw waarin 
de collectie zich bevindt heeft 
aandacht nodig. Gebouw 
en collectie moeten beter 
op elkaar aansluiten. Om de 
collectie beter tot zijn recht 
te laten komen en het verhaal 
van de brandbestrijding door 
de eeuwen heen goed te 
vertellen is een herschikking 
van deze noodzakelijk. Het 
museum wordt daarom in vier 
ruime tijdsperiodes ingedeeld. 
Iedere tijdsperiode krijgt een 
eigen uiterlijk en sfeer. Om 
de bezoeker te betrekken bij 
de brandbestrijding, worden 
er belevingselementen in het 
museum toegevoegd. 

In de toekomst zou het lopen 
door een net verbrande woning 
de inleiding tot het museum 
kunnen vormen. Brand en 
zijn vernietigende uitwerking 
worden zo direct tastbaar. 
Daarna volgt een route door 
het museum. Deze route is 
deels chronologisch en deels 
speels te volgen. Zo heeft 
iemand die in het museum puur 
voor informatie en techniek 
komt andere behoeften dan 
de toevallige toerist. Ook voor 
jongeren wordt het museum 
aantrekkelijk. Het museum zal 
daarom meerdere objecten 
geschikt maken voor interactie. 

Historisch gezien is de 
ontwikkeling van de 
brandbestrijding samen 
te vatten in een aantal 
tijdsperiodes. Deze periodes 
laten de verschillende fases 
van ontwikkeling zien van 
de brandbestrijding. Om dit 
in een helder en begrijpelijk 
beeld te vatten, bestaat het 
museum dadelijk uit vier 
onderscheidende vormgegeven 
delen. Om ook recht te doen aan 
de eigenheid van de collectie 
komen verhalen en incidenten 
uit de regio aan bod. Deze zitten 
verweven in de collectie. Het 
wordt dus een museum dat de 
geschiedenis van de brandweer 
verteld aan de hand van de 
speci�ieke Borculose collectie.

INNOVATIE
René 71 jaar, vrijwilliger collectie

“Ik ben oorspronkelijk bankmedewerker, mijn hobby was 
altijd al alles wat de brandweer betreft verzamelen. Vooral 

a�beeldingen. Mijn favoriete auto’s zijn de Ahrens Fox en de 
Ford A uit Ruinerwold. Voor het museum hou ik me bezig 

met het archief.”
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VIER TIJDSPERIODES

De stormrampen van 
10 augustus 1925 en 
1 juli 1927 verdienen 
aandacht in het 
museum. Het zijn 
belangrijke schakels 
in het verhaal van 
Berkelland. Het 
stormrampenmuseum is een historisch gegroeid 
onderdeel van het gehele museum en wordt nu nog 
als een zelfstandig onderdeel neergezet, maar is 
in feite een oud lokaal ingericht met foto’s, enige 
objecten en krantenknipsels. De stormrampen 
verdienen een eigen plek binnen het museum of 
gelieerd aan het museum. De stormrampen kunnen 
dan als grote incidenten worden weergegeven 
waarbij vooral het visueel maken hiervan belangrijk 
is. Het idee is dat bezoekers de ramp ervaren, alsof 
ze zelf middenin in een tornado zitten. Daarnaast zou 
het inzicht in dergelijke rampen verhelderd kunnen 
worden door de rampen in een breder historisch 
perspectief te plaatsen.

Rond zeven uur in de avond zagen 
ooggetuigen in Borculo vanuit het 
westen dreigende en ronddraaiende 
wolken aankomen. Bewoners die naar 
buiten keken zagen een grijze muur 
van regen, bladeren, stof en allerlei 
voorwerpen. 
Na zeven tot acht minuten werd het 
rustiger. In die minuten was Borculo 
vrijwel helemaal verwoest: de totale 
schade liep tot in de miljoenen guldens

DE STORMRAMPEN

Henk 70 jaar, vrijwilliger PR

“Ik vind het brandweererfgoed erg belangrijk. Bezoekers 
mag ik graag helpen om de brandweergeschiedenis te laten 

ontdekken. Mijn favoriet is de Ahrens Fox brandweerauto, 
robuust, krachtig en mooi van vormgeving.”

1 - De burgerbrandweer

1650-1850; dit is de tijd toen het 
bestrijden van de brand nog een 
burgerplicht was.

2 - Brandweerkorpsen en 
motorisering

1850-1915; in deze periode 
ontwikkelt de brandweer zich naar een 
professionele organisatie.
1915-1930; de overgang naar 
motorisatie en de vorming van 
grootschalige brandweerkorpsen.

3 - De tweede wereldoorlog en de 
nasleep

1940-1950; de Duitse bezetter 
reorganiseert de brandweer in 
Nederland. Door het oorlogsgeweld heeft 
de brandweer het zwaar te verduren.

4 - Van gemeentelijke brandweer naar 
veiligheidsregio

1930 t/m 1970; de introductie van de 
auto zorgde voor grotere mobiliteit bij 
de brandbestrijding. Snel bij de brand 
zijn is nog steeds van groot belang.
1970 t/m nu; regionalisering 
veranderde veel bij de brandweer. Wat 
is de toekomst van de brandweer?
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COLLECTIE

De collectie van het museum bestaat uit een groot aantal verzamelde objecten 
die in vroegere tijden voor de brandbestrijding bestemd waren. De eerste aanzet 
tot de collectie is gedaan door een aantal leden van de vrijwillige brandweer in de 
jaren zestig. Zij begonnen in 1970 met het exposeren van in de oorlog verstopte 
handpompen in Borculo. Sindsdien is de collectie deels gegroeid op het bewust 
aankopen en verzamelen van objecten en deels organisch, doordat bijna alles wat 
er naar binnen gebracht werd is aangenomen. Dit maakt dat de collectie divers 
is en dat er soms veel overeenkomstige dezelfde objecten zijn. Aangezien er een 
beperkt depot voor een aantal voertuigen is, is het overgrote deel van de collectie 
zichtbaar in het museum. Dit maakt dat het museum met zijn prachtige stukken een 
rommelige indruk geeft. 

De eerste stap die voor de collectiewaardering van belang is, is het opstellen van 
een collectieplan. Dit gaan we doen via een format van de museumvereniging. 
Deze geeft een goed houvast over hoe de collectie te beschrijven, te registreren, 
te beheren en te gebruiken. Het registreren van de collectie gaat eerst op 
hoofdlijnen, door te omschrijven uit welke onderdelen en bijbehorende objecten de 
brandbestrijding bestaat.

De vrijwilligers van het museum zijn al bezig geweest met het maken van 
overzichten van bijvoorbeeld de rijdende en niet-rijdende voertuigen. Dergelijke 
overzichten vormen een basis voor een eigen database, waaruit iedereen kennis 
kan vergaren.

Naast statische objecten heeft het museum een aantal voertuigen waarmee 
nog gereden wordt. Aangezien rondritten populair zijn worden deze zeker 
in de toekomst voortgezet. De rijdende collectie brandweerauto’s maakt het 
Brandweermuseum Borculo uniek in Nederland.

Gertton 53 jaar, huismeester

“Ik heb heel mooi werk in het museum en mag het graag 
onderhouden. De paard-met-wagen vind ik heel erg 

mooi. De oude brandweerauto’s zijn voor mij het meest 
interessant.”

Achterop een oude Brandweerauto 
door het Achterhoekse landschap 
rijden is een onvergetelijke ervaring
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SCHENKINGENARCHIEF

Het brandweermuseum beschikt over een eigen archief met daarin veel informatie 
over de brandweer. Het museum heeft daarmee een bibliotheek in huis, welke een 
bron is voor de conservator om tentoonstellingen op te baseren. Het archief zal 
zichtbaarder en toegankelijker worden in het museum. Dat betekent dat het archief 
digitaal volgens de geldende museumstandaard ontsloten wordt en voor historisch 
onderzoek te gebruiken is. Dit krijgt ook een zichtbare kant in het museum. In het 
educatielokaal komen schermen waar men letterlijk door het archief kan bladeren. 
Het veilig stellen van het archief voor de toekomst is de eerste opgave, telkens 
wanneer een deel in beeld is gebracht, wordt het naar buiten gebracht en is het 
publiekelijk toegankelijk.

Marcel 50 jaar, vrijwilliger en bestuurslid

“Ik ben via de vrijwillige brandweer verbonden met 
het Brandweermuseum. In mijn dagelijkse werk ben ik 
projectleider in de installatie wereld. Een kunde die ik graag 
inbreng in het museum. Ik ben getrouwd in de Seagrave, dat 
vind ik dan ook de mooiste auto.”

Het Brandweermuseum richt zich op het kritisch verzamelen van objecten. Dat 
betekend dat het museum niet alles wat binnengebracht wordt aanneemt. De 
collectie is ruim van opzet en kent meerdere dubbelingen. Het museum waardeert 
het enorm als mensen iets willen brengen, wat van betekenis zou kunnen zijn 
voor het museum, echter geeft het ook het museum de verplichting om het object 
te behouden voor de toekomst. Het is echter wel belangrijk om te kijken of het 
mogelijk is om schenkingen met andere musea te overleggen. Het zou jammer 
zijn als objecten verloren gaan. Een schenking kan daarnaast meewegen in het 
financieel vermogen van het museum. Dit wordt dan natuurlijk wel met diegene 
die schenkt vooraf afgesproken. Om een goed schenkingenbeleid neer te zetten 
welke past binnen het brandweermuseum Borculo, gaat het museum een eigen 
schenkingenbeleid formuleren.
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Het Brandweermuseum wil zich d.m.v. eigen educatieve programma’s aan te 
bieden onderscheiden. Veiligheid was altijd al een belangrijk thema voor de mens. 
Waar mensen tegenwoordig veiligheid bijna als vanzelfsprekend ervaren, was dat 
zeker niet altijd zo. Zeker niet bij de brandbestrijding. Historisch gezien heeft de 
brandweer steeds meer een preventieve functie gekregen. Dat biedt voor educatie 
veel mogelijkheden.

De educatie die wij willen aanbieden speelt zich af op meerdere niveaus. Zo willen 
we programma’s ontwikkelen die geschikt zijn voor het basisonderwijs, maar ook 
voor het voortgezet onderwijs. Om dit te realiseren wil het museum werken met 
educatieve medewerkers. Dit kunnen vrijwilligers zijn, maar ook professionals 
die worden ingehuurd op projectbasis. Belangrijk is voor de educatie om een 
link naar buiten het museum te leggen. Educatieve activiteiten hoeven niet altijd 
onderwijs-gebonden te zijn, een activiteit met educatie kan ook gericht worden 
op een specifieke doelgroep. Daarbij is interne scholing ook van belang. Ook voor 
vrijwilligers van het museum valt er iets te leren. Bijvoorbeeld hoe haal je het 
meeste rendement uit een rondleiding of hoe ga je om met collectiebeheer. Het 
aanbieden van boeiende trainingen voor vrijwilligers is een goed middel om deze te 
binden aan het museum.

Om educatie letterlijk ruimte te geven, streven we ernaar om een klaslokaal in de 
voormalige school weer als het ware in ere te herstellen. Dit wordt de educatieve 
ruimte. Deze ruimte zal zo ingepast worden in het museum, dat het tevens als 
ruimte voor bijeenkomsten kan worden gebruikt. Voor de inrichting van de ruimte 
kunnen ook objecten uit het museum geëxposeerd worden. Zodat de ruimte 
wanneer er geen educatieve activiteiten zijn ook gebruikt kan worden.

Door deelname aan een workshop in het 
museum, weet ik nu hoe gevaarlijk brand 
is en hoe belangrijk brandbestrijding in de 
geschiedenis is geweest

EDUCATIE

Henk 75 jaar, vrijwilliger techniek

“Ik vind het een uitdaging om aan de brandweerwagens 
te mogen werken. Ik kan daar als monteur veel kennis aan 
bijdragen. Mijn favoriete auto’s zijn de Seagrave en de Ahrens 
Fox”
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MUSEUMWERKPLAATS

De objecten in het museum laten de 
technische vooruitgang zien door de 
tijden heen. Nederland is vanaf de eerste 
ontwikkelingen op brandweerveiligheid 
heel innovatief. Voor de toekomst 
is het ook belangrijk om hiervan 
onderdelen te laten zien in het 
museum. De veiligheidsregio’s bouwen 
aan een innovatieplatform, waarbij 
kennisuitwisseling heel belangrijk wordt. 
Het museum kan met zijn publieke 
functie een bijdrage leveren aan het 
zichtbaar maken van innovaties, door 
bijvoorbeeld tijdelijke exposities te 
organiseren. Een recente ontwikkeling 
als een drone, die giftige stoffen 
opspoort; de zogenaamde snuffeldrone 
kan dan bijvoorbeeld een thema zijn.

De oude techniek mag zeker niet 
verloren gaan. In het museum wordt 
daarom regelmatig gewerkt aan het 
rijdend houden van een deel van de 
brandweerwagens. Dat maakt het 
museum uitdagend. 

Het aantal musea met mobiel erfgoed, 
waar dit ook echt “mobiel” wordt 
gebruikt is niet zo heel groot. Of het nu 
gaat om schoonmaken of restaureren 
van de voertuigen. De vrijwilligers van 
de museumwerkplaats zorgen ervoor 
dat ook toekomstige generaties kunnen 
genieten van de collectie. 

Het garagedeel met werkplaats in 
het museum wordt beter zichtbaar 
gemaakt, het publiek krijgt dan meer 
mee van het reparatie en restauratie 
proces van de auto’s. De werkplaats 
met machines krijgt zo een open 
karakter. Belangrijk is dat de veiligheid 
gewaarborgd is van de bezoekers. 
Echter van de museumwerkplaats een 
grote vitrine maken, zou betekenen dat 
het contact met de bezoekers verloren 
gaat. Hier een geschikte oplossing 
voor vinden is een bouwkundige 
uitdaging. De museumwerkplaats 
willen we ook geschikt maken voor 
educatie en voor leerwerkplekken. 
Leren over brandweerauto-techniek 
of brandveiligheidstechnieken is een 
verrijking voor jong en oud.

Jan 70 jaar, vrijwilliger techniek

“Ik ben erg geïnteresseerd in oude motoren en autotechniek. Ik mag 
er ook graag aan sleutelen en wil de auto’s rijdend houden voor onze 
nakomelingen. Mijn achtergrond ligt in de landbouwmechanisatie, 
daar was ik monteur. Ik heb zelf ook als hobby het restaureren 
en verzamelen van oude tractoren en stationaire motoren. Mijn 
favoriete auto is de T-Ford brandweerwagen, een auto die al vroeg in 
serieproductie ging.”

Oude en nieuwe technieken op het
gebied van de brandweer het blijft spannend

18 19



ORGANISATIE

Stichting “Het Brandweermuseum 
Borculo” wordt gedragen door 
vele vrijwilligers. Zij zijn actief op 
meerdere terreinen binnen het 
museum en vormen een belangrijk 
fundament voor de bedrijfsvoering. 
Het stichtingsbestuur, welke ook 
geheel uit vrijwilligers bestaat, neemt 
de belangrijkste besluiten. Naast de 
stichting is er ook een “Vereniging 
Vrienden Brandweermuseum 
Borculo”. Deze vereniging brengt 
gelden bij elkaar voor bijvoorbeeld 
periodiek onderhoud aan de collectie. 

Dat de organisatie uit louter 
vrijwilligers bestaat maakt hem ook 
kwetsbaar. Het is niet altijd duidelijk 
waar bepaalde verantwoordelijkheden 
liggen. Het bestuur is 
eindverantwoordelijk, maar heeft 
geen heldere beslisstructuur. Deze 
structuur is meer ad-hoc ingesteld 
dan gebaseerd op een missie en een 
visie op het museum. De status van de 
invloed van de vriendenvereniging op 
het museumbeleid is niet omschreven. 
De bijeengebrachte gelden door de 
vereniging gaan voornamelijk naar 
materiële zaken.

Het museum wil veranderen naar 
een professioneel aangestuurde 
organisatie. Een nieuw 
stichtingsmodel, welke bestaat uit een 
uitvoerend- en een toezichthoudend 

bestuur is aan te bevelen, hierbij 
kunnen meerdere professionele 
bestuurders aangesteld worden. Deze 
bestuurders werken deels op basis 
van vrijwilligheid en deels op basis van 
enige vergoeding voor het museum, 
bijvoorbeeld op het moment als er 
zich bepaalde projecten voordoen. 
Vaste krachten zijn nog niet van 
toepassing. Dit kan alleen wanneer er 
een structurele financiële basis voor 
het museum is.

Het uitvoerend bestuur van de 
toekomst geeft vorm aan het 
beleid van de organisatie. Het 
toezichthoudend bestuur ondersteund 
hen daarin. De bedrijfsvoering 
ligt bij de vrijwilligers en een te 
vormen directie met conservator. 
De vrijwilligers zijn allemaal 
onderverdeeld in werkgroepen. 

Aangezien het museum is opgericht 
door de vrijwillige brandweer, zullen 
deze leden altijd verbonden blijven aan 
het museum.

Om te voldoen aan de museumnorm 
zal het bestuur voldoen aan de 
Etnische Code voor Musea en het Not-
for-profit beginsel onderschrijven en 
deze nader uitwerken.
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MARKETING

Tentoonstellingsprogramma voor jong 
en oud

Het museum biedt naast de 
vaste collectie meerdere extra 
tentoonstellingen en korte evenementen 
aan gedurende het jaar. Deze worden 
samengesteld door de conservator en 
hebben ieders een eigen thema. Iedere 
extra tentoonstelling gaat gepaard 
met nieuw ontwikkeld materiaal, 
dat voor informatie en educatie 
gebruikt kan worden. Om deze extra 
tentoonstellingen ruimte te geven zal er 
regelmatig met een deel van de collectie 
geschoven worden. Zo ontstaat een 
wisselend beeld en is het interessant om 
het museum vaker te bezoeken.

Naast het tentoonstellingsprogramma 
gaan we ons ook meer richten op 
specifieke doelgroepen. Er wordt 
hiervoor een marketingplan uitgewerkt. 
De vijver waarin de marketing nu vist 
is nog klein, maar zal worden vergroot. 
Het museum zal gaan inzetten op een 
groep van meerdere vrijwilligers, die 
zich gaan bezighouden met bijvoorbeeld 
de website en social media.

Het museum is er voor alle mensen. 
Inclusiviteit is van groot belang. 
Het museum maakt verbinding met 
de samenleving en is zo ingericht 
dat het iedereen die wil komen kan 
ontvangen. Het museum zal daarom 
beter toegankelijk worden gemaakt 
voor mensen met een beperking. Maar 
ook mensen uit andere taalgebieden 
zijn welkom. Alle informatie zal daarom 
in basis ook aangeboden worden in 
het Duits, Frans en Engels. En in de 
toekomst wellicht in alle talen.

Als museum onderhouden we een 
netwerk met andere musea in Nederland 
op het gebied van brand. Maar ook in 
Borculo en de regio zijn we proactief in 
het zoeken van verbinding. In overleg 
met andere musea in de regio gaan we 
speciale arrangementen uitwerken.

Nico 39 jaar, bestuurslid en vrijwilliger

“Voor mij is het belangrijk dat het museum blijft bestaan voor 
de volgende generaties. Zelf ben ik ook brandweerman en 

heb vanuit daar grote interesse ontwikkeld voor de historie 
van brandweererfgoed en de geschiedenis van Borculo. De 

Seagrave met zijn houten spaken en kettingaandrijving vind ik 
wel heel bijzonder”

Achterop een oude Brandweerauto 
door het Achterhoekse landschap 
rijden is een onvergetelijke ervaring
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WERKGROEPEN EN VRIJWILLIGERS

Het werkgroepen idee komt voort uit 
de voormalige werkgroepen structuur 
van ‘Vernieuwing Brandweermuseum 
Borculo’, opgestart in 2020. Voor de 
samenstelling van de werkgroepen was 
het van belang dat er mensen uit de 
groep vrijwilligers en bestuur kwamen 
die affiniteit hebben met verandering 
en het nut van vernieuwing inzagen. De 
werkgroepen werden rondom specifieke 
deelgebieden opgezet.

Voor de toekomst is het voortzetten 
van de structuur van de werkgroepen 
belangrijk en worden deze direct 
gekoppeld aan de directie en de 
conservator. Iedere werkgroep krijgt 
een eigen vertegenwoordiger. Maar het 
is niet de bedoeling om allerlei lagen van 
organisatie in te gaan zetten. Overleg 
wordt altijd gezamenlijk gepland. 
Beslissingen worden samen genomen. 

De werkgroepen zijn essentieel 
voor de organiseerbaarheid van het 
Brandweermuseum. Vrijwilligers 
komen door de nieuwe structuur meer 
in contact met het bestuur van het 
museum en hebben invloed op het 
beleid. Voorwaarde is wel dat iedereen 
die op enige manier bijdraagt aan het 
museum valt onder een specifieke 
werkgroep. 

Om dit nader vorm te geven zorgt het 
museum voor bekwame vrijwilligers 
om zijn doelen te bereiken. Daarbij 
speelt ook educatie van vrijwilligers een 
rol. Het museum heeft een gedegen 
en vriendelijk vrijwilligersbeleid, past 
de Code Diversiteit & Inclusie daarbij 
toe en streeft de uitgangspunten van 
de Fair Practice Code naar vermogen 
na. Teamwork is een sleutelbegrip. De 
vrijwilligers, allen afkomstig uit diverse 
disciplines en achtergronden, werken 
samen en informeren elkaar volledig 
en op tijd. Om dit goed vorm te geven 
wordt er een helder organogram 
gemaakt.

Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers 
heeft prioriteit. Echter de vrijwilliger van 
nu is een andere dan van pakweg 30 jaar 
terug. Voor het aantrekken van nieuwe 
vrijwilligers wordt een programma 
opgesteld. Daarbij is het belangrijk, dat 
de vrijwilliger niet alleen iets brengt, 
maar ook iets kan halen. Bijvoorbeeld 
scholing.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, 
worden op hun waarde geschat en er zal 
altijd een passende en plezierige plek 
voor hen zijn in het Brandweermuseum.

Centraal in de organisatie staat 
de rol van conservator

Wim 74 jaar, vrijwilliger techniek

“Ik sleutel graag aan oldtimers, deze werken gelukkig nog 
zonder computers. Ook het zelf maken van onderdelen mag 
ik graag doen. Ik kom uit de automobielbranche. De mooiste 
plek in het Brandweermuseum is voor mij de werkplaats. De 

mooiste auto is voor mij de Ahrens Fox. Het gebouw is voor mij 
bijzonder, omdat ik er ooit op school heb gezeten.”
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COLOFONREALISATIE

Om het museum toekomstbestendig te maken denken wij twee jaar nodig te hebben. 
De eerste fase van plannen maken is voorbij. Het is niet realistisch om dit allemaal 
in één keer te gaan doen. Ook is het niet de bedoeling om het gehele museum voor 
langere periode te sluiten en dan te verbouwen. We willen het in meerdere fases gaan 
doen. 

De tweede fase zal betrekking hebben op het positioneren van de huidige collectie. 
Daarbij richten we ons op het narratiever neerzetten van de collectie. Ook wordt de 
collectie goed in kaart gebracht. 

De derde fase zal het gebouw zelf betreffen, daarvoor moet er een degelijk 
bouwkundig plan gemaakt worden. Het museum verduurzamen kan op vele 
manieren, door bijvoorbeeld isolatie aan te brengen en het installeren van 
zonnepanelen, maar ook door slim gebruik te maken van de verlichting. Letterlijk 
verbouwen betekent dat delen van de collectie tijdelijk elders gestald of afgestoten 
worden. Dit vergt tijd en hangt samen met een goede registratie van de collectie. 
Mocht het bestaande gebouw bouwkundig niet voldoen, dan moet onderzocht 
worden of er ingrijpendere mogelijkheden zijn. Zoals grootschalige verbouwing of het 
uitwijken naar een andere locatie. Het brandweermuseum gaat daarom deskundigen 
inschakelen. Stip op de horizon is een toekomstbestendig gebouw waar het museum 
minimaal 50 jaar vooruit kan.

Om alle ambities te kunnen financieren wordt er een uitgebreid realistisch 
financieringsplan opgesteld. 

Als we samenwerken aan onze 
gemeenschappelijke ambitie
kunnen we Borculo een extra 
impuls geven met een super museum

Uitgave:

Stichting Brandweermuseum Borculo
KvK 41038629
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7271 AP Borculo

www.brandweermuseumborculo.nl
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