BELEIDSPLAN
Inleiding
Stichting Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht (hierna aangeduid als “stichting”), heeft een
maatschappelijk doel, dat nader is omschreven in de missie. In dit beleidsplan is uiteen gezet hoe de
stichting dat doel wil bereiken. Het beleidsplan geldt voor de periode 2017-2022.
Dit plan strekt er mede toe te voldoen aan de verplichtingen die gelden voor een Algemeen Nut
Beogende Instelling.
Missie
Het veenweidegebied is een duizend jaar oud cultuurlandschap waarin water altijd een centrale rol
heeft gespeeld. Door de vele ingrepen die vanaf de ontginning nodig waren om overtollig water af te
voeren is in de loop der eeuwen een gebied ontstaan met een hoge natuurkundige, landschappelijke
en cultuurhistorische waarde. De dijken en kaden, de sluizen, het intensieve netwerk van sloten en
vaarten, de molens en de vele 19e-eeuwse gemaalcomplexen, zijn de zichtbare getuigen van al die
inspanningen en bepalen in hoge mate het landschapsbeeld.
Stichting Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht wil aan de waardering en daarmee aan het
behoud van dit culturele erfgoed bijdragen door te laten zien en beleven wat er in technische,
bestuurlijke en organisatorische zin in het verleden allemaal voor nodig was, en ook in de toekomst
nodig zal zijn, om de veiligheid van de bewoners te waarborgen en schade door te veel of te weinig
water, te voorkomen.
Met de instandhouding van het historische gemaalcomplex en de daarin aanwezige pompinstallaties,
geven wij ook op tastbare wijze inhoud aan onze missie.
Verwezenlijken doelstelling
De stichting wil de gestelde doelen bereiken met de volgende middelen.
1. De instandhouding van het gemaalcomplex als rijksmonument, inclusief de hierin nog
aanwezige pompinstallatie.
2. De inrichting van een permanente expositie over bodemdaling in de Krimpener- en
Lopikerwaard en de beschermingsmaatregelen tegen de nadelige gevolgen daarvan in
verleden, heden en toekomst.
3. Een jaarlijks wisselend activiteitenprogramma rondom een specifiek thema.
4. Het organiseren van andere watergerelateerde bezoekerstrekkende activiteiten.
5. Het ontvangen van individuele bezoekers.
6. Het aanbieden van rondleidingen aan schoolkinderen en groepen.
Een actief beleid wordt gevoerd om de permanente expositie en de wisselende activiteiten onder de
aandacht te brengen van het publiek en specifieke doelgroepen.
Indicator
In de periode 2014-2016 werden jaarlijks ca 1.500 schoolkinderen en 2.000 volwassen bezoekers
ontvangen. De stichting acht haar doelstelling bereikt indien dit aantal in de planperiode ten minste
op dat niveau blijft gehandhaafd.

Randvoorwaarden
De stichting kan zijn doel slechts bereiken indien voldoende vrijwilligers bereid zijn mee te werken
aan genoemde activiteiten. Om zich daarvan te verzekeren is een speciale werkgroep werving en
opleiding ingesteld.
Een noodzakelijke voorwaarde is voorts dat voldoende financiële middelen ter beschikking staan.
Op de website van de stichting wordt jaarlijks een actueel overzicht gepubliceerd van vermogen,
inkomsten en uitgaven.
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