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Midden in de Westfriese weilanden bij Hoogwoud staat Museumboerderij West-Frisia. Bezoekers 
kunnen in vrijwel de gehele boerderij ervaren hoe het boerenleven vroeger was.  
Daardoor blijft er weinig ruimte en mogelijkheid over om mensen goed te ontvangen en om  
andere ondersteunende en aanvullende activiteiten te ontplooien.
Dit leidde tot het plan om op het erf van de boerderij een passende bezoekersruimte te bouwen. 
Voor zo’n investering ontbreken echter de middelen. Reden waarom we extern op zoek zijn naar 
organisaties en mensen die de bezoekersruimte mogelijk willen maken met toezegging van een 
eenmalige bijdrage.

Museumboerderij West-Frisia zoekt eenmalige 
bijdrage om bezoekerscentrum te realiseren



Alsof de bewoners elk moment 
thuis kunnen komen en het vee 
zó weer de stal in kan
De boerderij staat erbij alsof de bewoners elk 
moment thuis kunnen komen. Textiel behorende 
bij zo’n boerderij is nog compleet aanwezig. In 
de kast staat het serviesgoed klaar. 
De stal in de stolp -waar het vee in de winter 
stond- is ingericht als ‘zomerstal’. Als het vee 
op het land stond, dan werd de stal grondig 
schoongeboend. En zodra de buitentempera-
turen wat opliepen, verhuisde de boer naar dit 
ruime en lichte deel van de boerderij:  
de zomerstal. Hier maakte men van de  
koemelk kaas en boter, hun voornaamste bron 
van inkomsten.
In de stal zijn oude boerengebruiksvoorwerpen 
te zien, naast tal van andere benodigdheden 
voor de boter- en kaasmakerij. Verder is er het 
compleet intacte woongedeelte in het voorhuis, 
waar het boerengezin in koude jaargetijden 
woonde. 

Museumboerderij wekt boerenbestaan van begin 
vorige eeuw tot leven

De afgelopen 50, 100 jaar is ons dagelijkse 
leven diepgaand veranderd. Aan de  
oppervlakte lijkt veel hetzelfde. Maar  
kinderen van de basisschool kunnen zich 
een bestaan zonder smartphone  
nauwelijks voorstellen; toch is die amper 
tien jaar oud. Pas in de jaren 90 werden 
computers gemeengoed. Nog maar 50 
jaar geleden had slechts de helft van de 
huizen het comfort van een centrale  
verwarming en een douche.
Wie de museumboerderij bezoekt, stapt 
ineens meer dan honderd jaar terug in de 
tijd. En in een ander leven:  
het boerenbestaan van vóór de  
grootschalige agrarische productie. Vooral 
jonge bezoekers kijken hun ogen uit: hoe  
konden mensen vroeger zó leven? Het is 
van belang dat dit blijft voortbestaan.



Kleurrijke laatste boereneigenaar laat museum na
De laatste boereneigenaar van West-Frisia was Adriaan Donker. 
Hij vererfde de boerderij en het land, maar miste de inzet om het  
boerenbedrijf voort te zetten. Na het overlijden van zijn ouders verkocht hij 
zijn vee en het grootste gedeelte van het land en heeft daar de rest van 
z’n leven van bestaan. Adriaan was eigenlijk een kleurrijke paradijsvogel 
met enorme verzamelwoede en veel belangstelling voor de Westfriese 
cultuurhistorie. Zo ontstond er in de loop van zijn leven een waar  
boerenmuseum. Sinds zijn overlijden in 1984 houden actieve vrijwilligers 
het museum in stand. Zij zijn georganiseerd in de Adriaan Donkerstichting 
die met vooruitziende blik al een jaar voor het overlijden van Adriaan met 
dit doel was opgericht.

Grote collectie typerend Westfriese boerengebruiksvoorwerpen
Adriaan had een scherp oog voor het ‘gewone bijzondere’, dat zo gemakkelijk spoorloos in de 
nieuwe tijd verdwijnt. Dankzij zijn inzet beschikt de boerderij over een grote collectie dagelijkse en 
‘zondagse’ voorwerpen uit de boerencultuur. Zoals diverse hulletjes en ondermutsen door  
boerinnen gedragen onder boerenhoedje of Westfriese kap. En natuurlijk tal van hulpmiddelen en 
gereedschappen voor het boerenbedrijf en de productie van boter en kaas.

Rijke historie als herenboerderij,
start van melkfabriek ‘Aurora’

De stolp West-Frisia straalde met zijn ‘spiegel’ van  
verglaasde dakpannen, uitgesneden in het riet, status en 
welvaart uit. Echt de plek van een herenboer die niet bang 
was om voor de lange termijn te investeren. Dat blijkt ook 
wel uit het feit dat hier een van de oprichters woonde van de 
coöperatieve melkfabriek ‘Aurora’, en hij werd ook de eerste voorzitter. Deze coöperatie was een 
ingrijpende verandering, waarbij de boeren de toekomst meer in eigen hand namen. Het kostte de 
oprichters veel overtuigingskracht om behoudende boeren aan hun collectieve initiatief te verbinden.



Bij een boerderij als deze past geen moderne 
ontvangstruimte. Een traditionele kapberg 
fungeert daarom als basis voor het ontwerp. 
Aan de buitenzijde zal men het verschil  
nauwelijks opmerken met een normale  
kapberg met ondergelegen schuur.

Bezoekerscentrum vergroot  
aantrekkingskracht  
museumboerderij enorm
Aan de binnenzijde ontvouwt zich meer dan 
50m2 ontvangstruimte. Zelfs een schoolklas 
op een regenachtige dag kan hier dan mooi 
de introductie krijgen. De kapberg komt 
verder goed van pas bij activiteiten die we 
nu al organiseren, zoals de textieldagen, een 
curiosamarkt, de ambachtsdagen en  
dergelijke. We kunnen de ontvangstruimte 
dan snel in sfeer inrichten. Een toiletruimte 
voor mindervaliden maakt de voorzieningen 
compleet. In de karaktervolle museale  
boerderij is daar geen plaats voor. Boven de 
ontvangstruimte komt verder nog een  
verdieping voor opslag. En het pleintje vóór 
de kapberg is ideaal voor buitenactiviteiten.

Vormgegeven als originele  
kapberg completeert het  
bezoekerscentrum  
de boerderij

Er komen meer mogelijkheden 
voor ander gebruik 
Behalve als ontvangstruimte kan men de  
kapberg prima inzetten voor bijvoorbeeld  
workshops, dorps- en clubbijeenkomsten.  
Dat versterkt de vitaliteit van de  
museumboerderij en de verbinding met het 
nabijgelegen Hoogwoud.
Het geeft ook plek om ondersteunende  
exposities in te richten. Dat kan een eigen  
tentoonstelling rond een bepaald thema zijn 
(we hebben meer materiaal dan waar we nu 
ruimte voor hebben) of een tijdelijke expositie 
van kunst, van een verzamelaar of een ander 
West-Fries museum. 
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Onder de vrijwilligers van de museumboerderij bevinden zich velen met bouwkundige kennis en 
kunde, zoals timmerlieden, een schilder en een metselaar. Een echte rietdekker houdt de originele 
rietgedekte kap in goede staat.
De ruim 40 vrijwilligers hebben zich achter het initiatief geschaard, en kunnen het bouwkundige 
deel grotendeels voor hun rekening nemen. Zo beperkt de benodigde investering zich tot de eerste 
ruwbouw en verder tot de materialen om de kapberg en inrichting te voltooien.

Inzet bekwame vrijwilligers plus een gift beperken 
resterende investering

Financiële start à € 13.000 is al gemaakt
Stichting Het Glaswerk te Opmeer beheert vermogen uit de verkoop 
van een onderling huisvestingsproject. Hiermee ondersteunt men nu 
maatschappelijke, sociale en culturele organisaties binnen de  
Westfriese Omringdijk. Voor de voorgestelde kapberg van de  
museumboerderij heeft men € 13.000 beschikbaar gesteld. 
Een prachtig gebaar en een mooi startkapitaal.

Omgevingsvergunning is al verleend door gemeente Opmeer en 
het streven is te starten met de bouw voorjaar 2018



Begroting bijna € 85.000

€  fundering en vloer begane grond
€ casco en buitenwerk
€ afbouw
€ inrichting
€ onvoorzien 10%    +

€ totale investering
  
€ gift Stichting Het Glaswerk Opmeer
€ arbeid vrijwilligers casco
€ arbeid vrijwilligers afwerking   +

€ reeds gedekt uit giften en eigen inbreng
  
€ resterende investering

Het ligt voor de hand: we verwelkomen elke gift die onze 
doelstelling naderbij brengt. U kunt een bedrag geven, 
maar ook onderdelen sponsoren vanuit onze  
gedetailleerde begroting. Dit kan al vanaf € 200 plus btw.

Museumboerderij West-Frisia heeft een 
registratie als culturele ANBI  
(algemeen nut beogende instelling).  
Particulieren mogen hun gift daarom voor 
125% fiscaal aftrekken. Aan de 25% extra boven de 
100% is een maximum van € 1.250 gesteld.

Ondersteun met een algemene 
gift, of sponsor een onderdeel

We houden onze gulle 
gevers in ere
Als sponsor van de kapberg 
nodigen we u graag uit voor het 
pannenbier als we de top van 
het bouwwerk bereikt hebben. En 
daarna natuurlijk bij de feestelijke 
opening. Op een plaquette in het  
bezoekerscentrum noemen we 
de gulle gevers bij naam, tenzij u 
uw bijdrage liever anoniem geeft.

Uw naam

Op onze website kunt u de 
voortgang van de financiering  
volgen. Voor meer informatie 
neemt u contact op per telefoon 
of mail.

Museumboerderij West Frisia
Koningspade 31
1718 MP Hoogwoud
0226 351431
info@museumboerderijwestfrisia.nl
www.museumboerderijwestfrisia.nl

IBAN NL05 RABO 0329602861 
t.n.v. Adriaan Donker Stichting 
o.v.v. Kapberg.

KvK: 41234875

18.150,- 
44.165,- 
50.699,- 
 9.075,- 
12.209,- 

134.298,- 
 

13.000,- 
15.125,- 
 21.175,-

49.300,- 

84.998,-



Vrijwilligers van de  
Koninklijke Nederlandse  
Heidemaatschappij (KNHM)  
ondersteunen bij het  
schrijven van teksten en het  
werven van fondsen.  
Tevens sponsort de KNHM 
de vormgeving en druk van 
deze brochure.
 
Vormgeving is gedaan door 
Esther de Best.

Casco - uit te besteden  €   18.150,- 
Fundering en vloer begane grond € 18.150,-  

Casco - overig      €   44.165,- 
vloerisolatie compleet €   3.630,-  
leidingen voorzieningen €   1.210,-  
stijl- en regelwerk €   2.420,-  
buitenwanden Zweeds rabat €   3.630,-  
kozijnen, ramen, deuren incl. glas €   7.260,-  
verdiepingsvloer €   3.630,-  
isolatie buitenwanden  €   2.420,-  
isolatie verdiepingsvloer €   3.630,-  
klein materiaal €   1.210,-  
arbeid eigen vrijwilligers € 15.125,-  

Afwerking      €   50.699,- 
invalidentoilet €   2.420,-  
overig sanitair €   1.210,-  
rioolpomp €   4.840,- 
aansluitingen riool, water, elektra €   4.840,-  
keukenblok €      847,-  
elektrische verwarming €   2.420,-  
elektrische installatie €   1.210,-  
mechanische ventilatie  €      242,-  
trap €      605,-  
tegelwerk wanden en vloer €   1.815,-  
verf en verfmaterialen €   1.452,- 
stro op verdieping €      363,-  
klein materiaal €   1.210,-  
stelpost uit te besteden arbeidsloon €   6.050,-  
arbeid eigen vrijwilligers € 21.175,-  

Inrichting bezoekersruimte     €     9.075,- 
tafels, stoelen, verlichting e.d. €   9.075,-  

Overig      €   12.209,- 
onvoorzien 10% over € 122089,- € 12.209,-  

TOTAAL      € 134.298,- 
  
Reeds gedekt      €   49.300,- 
gift Stichting Het Glaswerk € 13.000,-  
arbeid vrijwilligers casco  € 15.125,-  
arbeid vrijwilligers afwerking   € 21.175,-  
  
RESTERENDE INVESTERING     €   84.998,-  
 
De genoemde bedragen zijn incl 21%  BTW

Te sponsoren onderdelen


