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De verbouwing van het museum is van start!
Geheel volgens planning werd in december 2018 de vergunning verleend
voor de bouw van een lift in ons museum, waardoor aan lang
gekoesterde droom werkelijkheid kon worden! Door de lift kunnen
museumbezoekers met een fysieke beperking eindelijk ook de
kelderruimte en de Maaslandzaal betreden.
Op 20 december werd het museum gesloten om de werkzaamheden te
kunnen voorbereiden. De vrijwilligers zijn gestart met het beschermen en
stofvrij opslaan van de collectie.
Op 8 januari werd er vervolgens gestart met de sloopwerkzaamheden ten behoeve van het plaatsen van de lift.
Zoals verwacht, gingen de eerste twee weken gepaard met de nodige stofoverlast.
In de tussentijd wordt de begane grond van het museum heringericht en
gemoderniseerd. In de kelder wordt het thema zand en grind aan de
collectie toegevoegd in samenwerking met de verenigde grindproducenten
‘Maasgrind’. Wij hopen in april 2019 het nieuwe museum te kunnen
openen.

De voortgang van de werkzaamheden zijn te volgen via Facebook
en via onze website

Interieurontwerp van het ‘nieuwe’ museum
De tweede helft van 2018 is ook benut om een ontwerp te ontwikkelen
voor de herinrichting van het museum. Op advies van een
museumdeskundige en een binnenhuisarchitecte heeft het bestuur
gekozen voor een interieurontwerp.
Het meest opvallende onderdeel is de ‘blauwe golf’, waarbij bestaande
vitrines in een geheel worden geplaatst, middenin het museum. In deze ‘grote’ vitrine worden de verschillende
modellen geplaatst. Op de wanden rondom de expositieruimte wordt aandacht besteed aan diverse
binnenvaartthema’s, zoals de Maas, de ontwikkeling van de scheepvaart, de kanalen en de sluizen.
Een prominente plek is er uiteraard gereserveerd voor het
schepenkerkhof, dat – ondanks de verwoestende impact – de
aanjager is geweest voor de ontplooiing van de scheepsbouw in
Maasbracht.
Mocht u bezwaar hebben tegen het ontvangen van onze
nieuwsbrief en/ of tegen uw naamsvermelding in onze
‘sponsorgallerij’, gelieve dit dan expliciet te mailen naar
david@rederijcascade.nl.

