
Museum Nieuwkoop 
Holland gemaakt door mensenhanden  
 
Introductie 
Museum Nieuwkoop ligt op een unieke plek. Rondom Nieuwkoop, binnen een cirkel van 40 km, 
liggen de steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag en wonen ongeveer 5 miljoen 
mensen. Het Groene Hart van Holland biedt een oase van groene velden, water, licht, lucht en 
ruimte. Midden in dit Groene Hart ligt de gemeente Nieuwkoop, bestaande uit 13 dorpskernen 
midden in een gebied van water, polders en vergezichten. 
 
Hier zie je in één oogopslag het ontstaan van Holland: 
door moerassig gebied te ontginnen en slootjes te graven werden stukken land droog gemaakt, 
geschikt om te wonen en om landbouw uit te oefenen. Drassig veen werd te drogen gelegd zodat 
turf ontstond, dit werd als brandstof gebruikt. 
Wat over bleef waren steeds grotere drassige plassen en met elke storm sloeg er meer land weg. In 
gevecht met de natuur is in de loop der eeuwen een uniek landschap ontstaan, door mensenhanden 
gemaakt. 
In Museum Nieuwkoop is te zien en te beleven waarom dit landschap kenmerkend is voor het Hart 
van Holland. 
 
Wat maakt Nieuwkoop bijzonder? 
Holland is door mensenhanden gevormd. De zorg voor droge voeten, eten en warmte hebben 
bepaald hoe grote delen van Holland zijn ingericht.  
In Museum Nieuwkoop leren bezoekers het landschap lezen: 
vanaf de parkeerplaats van het museum zijn in één oogopslag polders, drassig land, slootjes, dijken 
en de Nieuwkoopse plassen te zien. 
Waarom dit museum?  
Met een bezoek aan Museum Nieuwkoop krijgt de bezoeker inzicht in het ontstaan en de 
veranderingen in het landschap. De bezoeker ontdekt niet alleen de omgeving van Nieuwkoop, maar 
krijgt voeling met de ontstaansgeschiedenis van een groot deel van Nederland. 
Nieuwkoop staat model voor de veranderingen in het Hollandse landschap door de eeuwen heen. 
Vanaf de eerste ontginningen tot aan de huidige situatie met plassen, moerassen, polders en 
droogmakerijen. 
 
Bundeling van kennis en kracht 
Museum Nieuwkoop is een nieuw museum waarin de collecties en kennis samenkomen 
van het Oudheidkundig en Poldermuseum, het Smederijmuseum, een Timmerwerkplaats 
en het Schaats- en Mutsenmuseum (voorheen ‘Koud aan de Dijk’). 
Er is een brede collectie en mix aan vrijwilligers met kennis en kunde over het gebied. Door 
gezamenlijk verder te gaan in een nieuw pand worden krachten gebundeld en kan de collectie op 
een nieuwe, gezamenlijke manier worden gepresenteerd. 
De uitgebreide collectie biedt samenhang in de ontstaansgeschiedenis van het unieke Hollandse 
landschap, wonen en werken in de polder en de bijzondere natuur van het Groene Hart.  
Het museum staat open voor nieuwe collecties die passen binnen de missie en visie van het museum. 
 
Missie en visie van Museum Nieuwkoop 
Nieuwkoop is een verbastering van Nieuwe Cope. In dit gebied werden vanaf 1100 copes uitgegeven: 
stukken land die ontgonnen mochten worden. 



Het museum laat het ontstaan zien van het huidige veenweidegebied en de ontwikkelingen door de 
eeuwen heen. Er is aandacht voor de historische ontwikkelingen, ambachten en gebruiken. Door het 
verbeelden, beleven en uitleggen van de maakbaarheid van Holland draagt het museum bij aan het 
levendig houden van de geschiedenis van de streek. 
 
Het museum wil met de diverse collecties inzicht geven en onverwachte en verrassende verbanden 
laten zien. We creëren verbeelding, verwondering, en nieuwe inzichten bij een breed publiek.  
 
Doel van Museum Nieuwkoop 
– Het bijeenbrengen en/of verwerven van collecties en verzamelingen die in brede zin in relatie 

staan tot het ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de gemeente Nieuwkoop door de 
eeuwen heen, teneinde deze in een museale omgeving en inrichting aan de hand van een 
verbindende verhaallijn tentoon te stellen; 

– Het beheren en exploiteren van de in eigendom verworven collecties, alsmede van die collecties 
die in bruikleen of anderszins onder het beheer van het museum zijn gebracht;  

– Het instandhouden en zo nodig exploiteren van de voormalige smederij van wijlen de heer 
Leendert Verkley, in de ruimste zin van het woord; 

– Het maken van een passende permanente tentoonstelling en aan de hand van thema’s 
realiseren van wisseltentoonstellingen; 

– Het organiseren van educatieve activiteiten en andere ondersteunende programma’s; 
– Op jaarbasis 10.000 bezoekers komen er naar het museum; 
– Een sluitende exploitatie. 
 
Voor wie is het museum? 
– Gezinnen en grootouders met kinderen 

Op verschillende manieren kunnen families met elkaar diverse thema’s ontdekken. 
– Toeristen en dagjesmensen 

Steeds meer 50plussers hebben tijd en geld voor uitstapjes gericht op het samen doen en 
beleven. Hierbij wordt vaak gezocht naar combinaties van cultuur-natuur, actief-informatief, 
sportief-ontspanning. Dit is allemaal mogelijk in en rondom 

Nieuwkoop. 
– Onderwijs 

Leerlingen van groep 5-8 basisonderwijs kunnen een lesprogramma volgen aansluitend op de 
kerndoelen voor geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. 

– Groepsbezoek 
Museum Nieuwkoop ligt zeer landelijk en toch dichtbij de Randstad. Bedrijven en internationale 
toeristen kunnen mooie arrangementen boeken. 

 
Nieuwkoop is een uniek gebied. Hoe groter de druk op het Zuid-Hollands landschap, hoe belangrijker 
om landschappelijke parels te bewaren en zichtbaar te maken voor een groot publiek. Zo krijgen 
bewoners en bezoekers oog voor het landschap en de ontstaansgeschiedenis van Holland. 
 
TOP locatie 
Het museum is gevestigd op een boerenerf, net buiten het centrum en op een gunstige locatie: 
– Het is een Toeristisch Overstap Punt (TOP); 
– De VVV is gehuisvest in de voormalige boerenwoning; 
– Het restaurant met terras biedt uitzicht over het Hollandse polderlandschap; 
– Kunstenaarsateliers op het erf; 
– Ruime parkeerplaatsen; 
– Direct aangrenzend het ‘oer natuur’ gebied Ruygeborgh van Natuurmomenten; 
– Met de Nieuwkoopse plassen op een steenworp afstand. 



– Er zijn mooie combinaties van activiteiten mogelijk in de directe omgeving; 
Een museumbezoek is eenvoudig te combineren met wandelroutes, fiets-, kano- of boottochten, 
het beklimmen van de Reghthuystoren of een begeleide dorpswandeling en/of natuurbeleving. 
Er is ruime keuze voor het rusten op een  gezellig terrasje of een heerlijke lunch of diner. Het 
museum biedt hiertoe arrangementen aan. 

– Een museumbezoek kan ook gekoppeld worden aan bezoek aan grote steden. 
38km Nieuwkoop-Amsterdam 
47km Nieuwkoop-Rotterdam 
42km Nieuwkoop-Den Haag 
38km Nieuwkoop-Utrecht 

Museum 
Thema’s van de tentoonstelling 
Thema 1 
Ontwikkelingen in het landschap  
De bezoeker krijgt inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het gebied en ontdekt hoe mensen 
telkens op andere manieren ingrepen hebben gedaan in het landschap. De landschappelijke 
ontwikkelingen in Nieuwkoop geven inzicht in de manier waarop het Hollandse landschap door de 
eeuwen heen is vormgegeven. 
Thema 2 
Werken en wonen 
Bewoners in het gebied voerden werkzaamheden uit naar gelang het jaargetijde. In de presentie 
krijgt de bezoeker inzicht in de vele verschillende ambachten die in het gebied werden uitgevoerd. In 
een prikkelende presentatie is er aandacht voor jagers, vissers, boeren, droogmakers, molenaars, 
baggeraars, rietsnijders, veenwerkers, kwekers, smeden en klompenmakers. 
Thema 3 
Cultuur en recreatie 
De bijzondere natuur in Nieuwkoop nodigt uit om op allerlei manieren te recreëren. Een grote 
diversiteit aan schaatsen laat zien hoe hier altijd veel is geschaatst. In het museum is aandacht voor 
de vele vormen van recreatie en inspiratie in het gebied. 
 
Wisselexposities 
Naast de vaste presentatie die de bezoeker laat kennismaken met Hollands leven en landschap zijn er 
tweemaal per jaar wisseltentoonstellingen gericht op specifieke thema’s en voor specifieke 
doelgroepen.  
 
Enkele voorbeelden: 

– De waterlinie, het grootste geheim van Nederland; 
– De smeden terug in Nieuwkoop; 
– Ambachten afhankelijk van seizoen; 
– Veranderend landschap ; 
– 13 kernen 13 verhalen; 
– Kunstenaarsdorp Nieuwkoop; 
– Plassentocht. 

 
Een nieuwe presentatie 
In de tentoonstelling een mix van open vitrines met objecten, vitrines met bijzondere collectie en 
grote objecten op een sokkel of podium. Een grote projectie geeft de mogelijkheid om het verhaal in 
beeld en film te verlevendigen. De ramen worden verduisterd. Het goed aanlichten van de ruimte is 
belangrijk voor de beleving en sfeer. 



Bij binnenkomst rechts de balie. Achter de balie een wand vullende afbeelding van ruim 26x5 meter 
hoog. Hierop staat de tekst “Holland gemaakt door mensenhanden”. De bijzondere hoogte van het 
gebouw geeft veel mogelijkheden. In de ruimte hangen grote 
banieren vanaf het plafond. De banieren met foto’s geven de unieke sfeer van Nieuwkoop weer. 
Door de positionering van alle elementen krijg je een routing die natuurlijk aanvoelt en niet 
dwingend is. De banieren zijn makkelijk te vervangen en te verplaatsen, zo kan je inspelen op 
bijvoorbeeld de seizoenen of actualiteiten. Er zijn mooie doorkijkjes die de bezoeker uitnodigen om 
meer te gaan ontdekken. In het midden staan hoge open stellingkasten. In deze kasten is een 
gevarieerd aanbod van objecten, foto’s, tekst, luisterhoorns, touchscreens en doe-activiteiten. 
In het museum is naast de vaste presentatie ruimte voor wisseltentoonstellingen in een ruimte die 
tijdens de opbouw is af te sluiten. Door de grote print op de achterzijde van de stellingkasten te 
vervangen is de uitstraling meteen voor elke nieuwe tentoonstelling weer anders. 
 
Raming inrichting nieuw museum 

Belettering buiten: gevel, terrein €     2.000 
Balie, kassa, pin €     3.000 
Lockers, garderobe €     1.000 
Drukwerk €     1.000 
Lichtplan en armatuur €   12.000 
Schilderen €     3.000 
Ramen verduisteren €     2.000 
Beeldrecht foto en film €     2.000 
Technische opmaak €     5.000 
AV: beamer, touchscreen, luisterhoorns €   28.000 
AV: software, animaties, filmpjes €   20.000 
Bouw €   70.000 
Projectleiding €   10.000 
Concept en inhoud €   13.000 
Ontwerp 2D/3D €   12.000 
Onderzoek, tekstschrijven €     4.000 
Educatie, lesmateriaal ontwikkelen €     3.000 
PR €     4.000 
Onvoorzien €     5.000 
Totaal investeringsbegroting exclusief btw € 200.000 

 
Contact 
Museum Nieuwkoop 
Noordenseweg 23H 
2412 XW Nieuwkoop 
Contactpersoon: 
Frits Paymans (voorzitter) 
Dorpsstraat 189 
2421 AZ Nieuwkoop 
Telefoon: 06 21520546 
info@museumnieuwkoop.nl 
www.museumnieuwkoop.nl  * 
 
*In ontwikkeling! 


