Aan de heren Janmaat en Faber van de gemeente Midden-Delfland,
Onderwerp: Aanbouw luifel aan het tramstation
Naar aanleiding van het recente gesprek met jullie over het plan om de luifel, zoals deze
oorspronkelijk onderdeel was van het tramstation, weer aan het gebouw toe te voegen, hierbij
namens het bestuur van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden de gevraagde informatie:
De voornaamste reden voor aanbouw van de luifel is de wens het station weer het aanzicht te
geven van uit de tijd van het WSM personenvervoer. Hiermee wordt het museum een
representatiever en gebruiksvriendelijker gebouw waarin de geschiedenis van de WSM,
Schipluiden en Midden-Delfland nog beter kunnen worden gepresenteerd aan het publiek.
En meer specifiek:
1.
Het museum krijgt een meer representatieve en toegankelijke ontvangstruimte aan
de hoofdzijde (de zuidzijde) van het gebouw (is de minst koude zijde). De huidige
toegang tot het museum is de deur aan de noordzijde, die oorspronkelijk alleen door de
familie van de stationsbeheerder werd gebruikt. Deze toegang komt uit op een smal
gangetje met het toilet en de keuken. De keuken is nu ontvangstruimte en wordt ook
voor de verkoop van boeken e.d. gebruikt.
2.
Het museum wordt meer toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Deze doelgroep kan nu
moeilijk in het museum ontvangen worden.
3.
Het museum krijgt meer expositieruimte.
4.
Het museum kan meer publiek ontvangen bij de opening van tentoonstellingen, bij
lezingen en presentaties, zoals in het kader van Cult Royale, en uitvoeringen. Nu is er
slechts ruimte voor zo’n 20 personen en moeten de deuren in de wachtkamer bij de
ontvangst van grotere groepen opengezet worden. Door de luifel kunnen er in de
nieuwe ruimte en de aangrenzende wachtkamer 40-50 personen tegelijk ontvangen
worden. Ook zijn we door de extra ruimte beter in staat om gehele schoolklassen in het
museum te begroeten. Nu moeten schoolgroepen vaak gesplitst worden
5.
Schipluiden (Midden-Delfland) krijgt in een publieksvriendelijke open ruimte
persoonlijke informatie over de cultuurhistorische aspecten van Midden-Delfland.
Tevens is dit in Schipluiden een ruimte waar men terecht kan voor de aanschaf van
boeken, brochures, folders, wandel- en fietsroutes, e.d. over het gebied.
6.
Door de aanbouw hopen wij de uitstraling en dus het bezoek aan het museum te
vergroten. Hiervoor is ook nodig dat de bewegwijzering wordt verbeterd.
Vanaf de oprichting van het museum in 1989 vinden er wisselexposities in het museum plaats,
waarin regionaal-historische thema’s centraal staan. Veelal worden de tentoonstellingen
begeleid door een brochure of een lesbrief. Het museum heeft zowel betekenis voor de regio
als voor het gebied erbuiten. Ongeveer de helft van de bezoekers (in totaal jaarlijks ruim 2000
personen) komt van buiten het gebied van Midden-Delfland. Met haar publicaties, lezingen,
presentaties op streekmarkten en excursies bereikt de Historische Vereniging OudSchipluiden vanuit het museum jaarlijks nog eens zo’n 4000 personen. Ook de twee
historische sites - van de vereniging en het tramstation - trekken veel belangstelling. Zie voor
meer informatie over de werkzaamheden de Historische Jaarboeken Schipluiden van de
afgelopen járen.
Hopelijk kunnen jullie hier wat mee in de aanvraag naar het college. In 2009 is de aanbouw
door mevr. T. van Nimwegen, wethouder van Cultuur, toegezegd. De realisatie zou

plaatsvinden in het kader van Vitale Dorpen. In het meerjarenprogramma van het huidige
College is het plan meegenomen. De uitvoering zou plaatsvinden na het gereedkomen van de
uitbreiding van De Schilpen in Maasland. Het Architectenbureau Restauro heeft voor het plan
een ontwerp en een kostenbegroting gemaakt. Beide stukken zijn eerder aan de gemeente
overhandigd. Voor de volledigheid voeg ik hiermee nog een keer het kostenplaatje toe.
We horen graag hoe de gemeente ons tegemoet kan komen t.a.v. de financiering en uitvoering
van het voorgenomen plan. Uiteraard zijn we graag bereid om aanvullende vragen te
beantwoorden.
Een hartelijke groet,
Jacques Moerman, namens het bestuur.
Schipluiden, 25 november 2013.

P.S. Hierbij lever ik jullie ook een sleutel van het gebouw.

