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Hierbij doen we u de 3e Nieuwsbrief toekomen. Wij willen u als vrijwilliger, sponsor, vriend, belangstellende en
bezoeker van ons Maas Binnenvaartmuseum periodiek op de hoogte houden van onze activiteiten.

Grootse plannen voor MBM
Momenteel zijn wij hard bezig met voorbereidingen
om ons museum te moderniseren. Globaal bestaan
onze plannen uit een drietal onderdelen:
1. Realisatie van een kleine museumhaven in
de vorm van een nieuwe 40 meter lange
aanlegsteiger, waaraan - naast de tjalk
“Nooit Volmaakt “ uit 1889 - ook andere
historische schepen bij toerbeurt kunnen
afmeren.
2. Realisatie van een uniek uitkijkpunt (in de vorm van een stuurhuis) met uitzicht op de historische schepen.
3. Het thema ‘Limburgse zand- en grindwinning’ krijgt extra aandacht in ons museum. Het museum wordt
heringericht en verbouwd (o.a. met lift naar Maaslandzaal en nieuwe expositiemiddelen).
De plannen worden voorbereid in samenwerking met Maasgrind B.V. (gezamenlijke Limburgse grindproducenten),
Provincie Limburg en gemeente Maasgouw. Ook zullen de plannen afgestemd worden met Rederij Cascade,
gevestigd aan de Cruise Terminal, waaraan ook onze Gouverneur van Limburg ligt afgemeerd.
Het eerste halfjaar willen we gebruiken om onze plannen nader uit te werken, vergunningen aan te vragen en de
financiering te regelen. In het najaar zou dan gestart moeten worden met de uitvoering.

Roelof Fransbergen als ambassadeur voor MBM
Op 28 februari 2018 heeft het bestuur de heer Roelof Fransbergen
benoemd tot ambassadeur van ons museum.
De afgelopen jaren heeft de heer Fransbergen zich zeer verdienstelijk
gemaakt voor ons museum. Zo heeft hij als voorzitter aan de wieg
gestaan van de redding van het museum, toen in 2008 stemmen op
gingen om het Scheepvaartmuseum te sluiten. Onder zijn inspirerende
leiding als voorzitter van het Maas Binnenvaartmuseum werd het tij
gekeerd. Met een nieuwe locatie aan de Havenstraat 12 en de bouw van
de rondvaartboot "Gouverneur van Limburg" creëerde hij als toenmalig
voorzitter een nieuwe toekomst voor ons museum.
Ook na invoering van een nieuwe bestuurlijke structuur in 2017 kon het
museum rekenen op zijn medewerking in de hoedanigheid als voorzitter
van de stichting " Vrienden van het Maas Binnenvaartmuseum". De heer
Fransbergen wil zich de komende tijd inzetten voor de uitbreidingsplannen
van ons museum om - naast het verhaal van de binnenvaart - ook de
impact van de zand- en baggerindustrie in Limburg goed tot verbeelding
te brengen.
De benoeming van Roelof Fransbergen als ambassadeur is vooral bedoeld om zijn voortdurende betrokkenheid
ook bekend te maken buiten de muren van het Maas Binnenvaartmuseum. De verklaring tot ambassadeur werd
onlangs aan de heer Fransbergen overhandigd door onze voorzitter Ton Forschelen.

