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Waterinlaat bij het gemaal

Bienvenue! Welkom!

Bezoek het Gemaal

Openingstijden
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Welcome! Willkommen!
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Expositie en films

eg

• Individuele bezoekers worden
hartelijk ontvangen door onze
gastvrouwen en -heren
• Rondleidingen op afspraak,
over o.a. bodemdaling, zeespiegelstijging en droge
voeten toen, nu en straks in de polder
• Schoolexcursies
• Wisselende tentoonstellingen
• Toeristisch Informatie Punt
• An extensive English visitors guide is available.
Films with English subtitels. Tour with appointment
• Ein umfangreicher deutsche Reiseführer ist verfügbar.
Führung mit Termin
• Trouwfotolocatie
• Waterwandelarrangement 1672
• Iets te vieren? Denk eens aan
een rondleiding, in combinatie met
een wandeling, een vaartocht
over de Hollandsche IJssel of een
bezoek aan Boezemmolen nr. 6
Vraag gerust naar onze suggesties!
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Droge voeten door de eeuwen heen
Dalende bodem, 1000 jaar, 4 meter lager
Rondleidingen
Bescherming tegen overstroming
Schoolexcursies

April t/m oktober: dinsdag t/m zondag 13.00 - 16.00 uur
Feestdagen gesloten
Rondleiding op afspraak, het hele jaar door, ook buiten
de reguliere openingstijden.
Actuele openingstijden op www.gemaalhaastrecht.nl
en www.facebook.com/gemaalhaastrecht
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Bereikbaarheid
Fietsknooppunten: 12 en 34
Wandelknooppunten: 87 en 88
Kanoknooppunt: 25
Gratis parkeren: Kleine Haven, Concordiaplein en achter Amaliahof
Eigen aanlegsteigers: Hollandsche IJssel en achterzijde Gemaal

Toegangsprijzen
Volwassenen: € 4,00
Kinderen t/m 12 jaar: € 1,00
Leerlingen in schoolverband: gratis
Rondleiding in groepsverband, met deskundige gids:
€ 40,00 bij een groep t/m 10 personen.
Voor iedere persoon daarboven + € 4,00

Hoogstraat 31 - 2851 BB Haastrecht
info@gemaalhaastrecht.nl
www.facebook.com/gemaalhaastrecht
Afspraken en informatie: 06 -13 74 91 68

www.gemaalhaastrecht.nl

Deze folder is mede mogelijk gemaakt door Van der Voet Assurantiën, Haastrecht
Ontwerp www.dotterdesign.nl
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KOLOM 2,8M Hoog
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voorzijde
Maten in het werk nagaan!
Kolom a-symmetrisch op voet
ivm doorgang hek

100

200

voet 500 x 500mm
200 bij 300 op een voet

machinehal

waar woon jij?

Hoe houden we het water in de polder op peil?

MUSEUM Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht
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Droge voeten
door de eeuwen heen

Dalende bodem
1000 jaar, 4 meter lager

Bescherming
tegen overstroming

Duizend jaar vertering van het veen heeft er toe geleid

Gemaal De Hooge Boezem is niet slechts een museum

De zeespiegel stijgt door klimaatverandering

dat het maaiveld in de meeste polders ruim 2 meter

over vroeger. We richten de blik ook op de toekomst. Onze

en de rivieren krijgen door hevige regenval

onder N.A.P. is komen te liggen. Dat heeft ingrijpende

expositie geeft onder meer antwoord op de vraag waarom

soms extreem veel water te verwerken. Tegelijk

gevolgen voor de waterhuishouding. De films die getoond

de dijken versterkt zijn of worden. En wat de gevolgen zijn

blijven de veenbodems dalen, waardoor de

worden, geven er een beeld van hoe men vroeger met de

van de klimaatverandering en de bodemdaling. Met een

polders steeds dieper komen te liggen. Bij een

waterhuishouding omging en hoe het tegenwoordig gaat.

animatiefilm wordt op heldere wijze uitgelegd tot wat voor

doorbraak van rivierdijken of zeeweringen kan

De expositie laat zien met welke ingenieuze middelen het

problemen dalende veenbodems kunnen leiden, zoals de

60% van Nederland onder water komen te

land door de eeuwen heen droog is gehouden. Een groot

bijdrage aan CO2-uitstoot, de extra sterke dijken die nodig

staan. Hoe houden we Nederland veilig? Een

deel van de indrukwekkende pompinstallatie waarmee dat

zijn, schade aan funderingen en de opwelling van zout

recente uitbreiding van onze presentatie maakt

in een periode van ruim 100 jaar werd uitgevoerd, is in de

water. Hoe lang dit nog zo kan doorgaan, is de vraag die

dat duidelijk.

machinehal te zien.

aan het eind gesteld wordt.
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Gevaar van een uitgedroogde dijk

Nederland onder water

hoe lang nog?

expositie en films polderland

crossleymotor

info strijd tegen bodemdaling

