Beleidsplan 2021-2024 van het Cultuurhistorisch Centrum Ommen.
Inleiding
Samen onder 1 dak luidt het motto. Na 10 jaar is het eindelijk gelukt!
Het betreft de nieuwbouw /verbouw en inrichting van een Cultuurhistorisch Centrum in Ommen
(CCO) waarin ondergebracht:
- Streekmuseum Ommen (SMO)
- Historische Kring Ommen (HKO)
- Toeristisch Informatiepunt/Inspiratiepunt (TIP)
Dit betekent dat het bestaande volume van het Streekmuseum aan Den Oordt 7 in Ommen is
vergroot door nieuwbouw aan de achterzijde van het museumcomplex. De bouw is gerealiseerd door
aannemersbedrijf Salbam B.V. uit Vilsteren en Groen Installaties uit Ommen. Architect is Gerlof van
der Veen van Skill Architecten uit Ommen. Eind maart 2021 is de bouw opgeleverd.
In het Cultuurhistorisch Centrum Ommen komen het Historisch Museum, de Historische
Kring en het Toeristisch Informatiepunt samen onder één dak op het adres: Den Oordt 7, 7731 CM
Ommen. Ieder vanuit een eigen deskundigheid, maar in verbinding met andere disciplines, vullen ze
elkaar aan om de geschiedenis van Ommen op een bijzondere wijze weer te geven.
Organisatievorm
Het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) is een Vereniging met 700 leden.
Het CCO is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 40062684, RSIN: 805667805,
BTW-Id.: NL805667805B01, SBI-code: 91019 en 91021, Geregistreerd Museum, Culturele ANBIstatus, Bank: NL97 RABO 0378 9039 77 t.n.v. Cultuurhistorisch Centrum Ommen.
Postadres: Den Oordt 7, 7731 CM Ommen, tel.: 0529 453487
Email: info@museum-ommen.nl Internetadres: www.museum-ommen.nl
Secretaris: Dhr. J. Doedens, Koekoeksbloemstraat 12, 7731WB Ommen
Email: secretariaat@museum-ommen.nl
Een nieuwe website is in inmiddels gerealiseerd, waarin ook het TIP is opgenomen, de nieuwe
website is eind 2021 operationeel.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen (vrijwilligers):
Voorzitter: Berend-Jan Warmelink
Secretaris: Jan Doedens
Penningmeester: Herman Kortman
Bemanning/personeelsinvulling van het Museum, Historisch Centrum en TIP:
-

Het museum heeft een beheerder voor de museum activiteiten die gedetacheerd is vanuit de
Larcom Ommen. De beheerder wordt ondersteund door een aantal vrijwilligers.
Het Historisch Centrum (HKO) heeft haar eigen actieve werkgroepen. De werkgroepen
bestaan geheel uit vrijwilligers.

-

Het TIP gaat in eerste instantie draaien met vrijwilligers in combinatie met het Museum.Er is
een werkgroep ingesteld met bestuursleden, ambtenaar gemeente Ommen. Zij ontwikkelen
een beleidsplan voor het TIP.

Doelstelling van het Cultuurhistorisch Centrum Ommen
De vereniging heeft als doel: de belangstelling voor- en de beleving van de geschiedenis en tradities
van Ommen en omgeving te bevorderen en de betrokkenheid daarbij te vergroten, alles in de juiste
zin van het woord. Zij tracht dit te bereiken door de historische verzameling van museale aard en de
historische archieven ( in schrift, op foto en digitaal) afkomstig uit de gemeente Ommen en haar
omgeving te beheren en voor een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten en te presenteren.
In de praktijk komt dit op het volgende neer: Het Historisch Museum en TIP zijn dagelijks toegankelijk
voor bezoekers. Daarnaast is er een groot archief met historisch materiaal voor onderzoek en
educatie. Bij het TIP kan men terecht voor toeristisch informatie en inspiratie over Ommen en
omgeving. Dit alles ondergebracht op één locatie, onder één dak op het adres: Den Oordt 7, 7731 CM
Ommen. Er is een duidelijke website waarop veel informatie te vinden is.
Het Historisch Museum
In het nieuw ingerichte historisch centrum komen de volgende kernpunten van de geschiedenis van
Ommen naar voren:
Landbouw: van de Jagers-verzamelaars en boeren uit de prehistorie tot aan de moderne landbouw
Urbanisatie/ontwikkeling: nederzetting, dorpen en steden met meer handel en arbeidsspecialisatie
Water: de Vecht als waterweg, zompen en het vervoer van goederen
Verbinding: de Hessenwegen, handelswegen en het vervoer per spoor in Oost-Nederland
Huidig Zorgstelsel: de Ommerschans (Europees Erfgoedlabel, 2019)
Cultuur: Krishnamurti, een uit India afkomstig spiritueel leider
Maatschappij: Padvinderij en Baden-Powell en Baron van Pallandt
Cultuurhistorie: Landgoederen, Havezaten en Vestingwerken in Ommen en omgeving
Religie: Ds. van Raalte, in Ommen en later in Michigan (V.S.)
Gelaagde Historie: 2e Wereldoorlog en Kamp Erika met een verwijzing naar de
Besthmenerberg (filosofische beweging - Kamp Erika - natuurgebied – vakantieoord)
Levend Erfgoed: Molens, vijf indrukwekkende molens in Ommen
Wisselexposities: naast deze belangrijke punten is er voldoende ruimte beschikbaar voor
wisselexposities
Het TIP is een informatiepunt voor vakantiegangers en inwoners om op ontdekkingstocht te gaan in
het Vechtdal. Wat er zoal te beleven is, kan men zien en ontdekken in de ontmoetingsruimte van het
CCO. De ontmoetingsruimte is aantrekkelijk, interactief en inspirerend ingericht voor toeristen en
inwoners. De ontmoetingsruimte is flexibel ingericht zodat deze ook gebruikt kan worden voor
educatieve bijeenkomsten, lezingen e.d.
Toekomstvisie
-

De doelgroep: Ommenaren, onderwijsinstellingen, toeristen, onderzoekers et cetera.

-

-

-

Tussen Gramsbergen en Zwolle is geen museum te vinden dat aandacht besteedt aan de
agricultuur1 in het Vechtdal en de vele archeologische vondsten uit de oudheid, de
middeleeuwen en nieuwe tijd.
Ommen ontwikkelt zich op basis van haar Kernkwaliteiten tot een groene, gastvrije en
geïnspireerde verblijfs gemeente. Het gemeentebestuur heeft de inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties gevraagd om samen verder te willen werken aan de toekomstige
ontwikkeling van Ommen ( “Het Ommer Motief-2020”). Het CCO wil hierbij graag een rol spelen.
Het Historisch Centrum beheert enerzijds het archief van de Historisch Kring Ommen en biedt
plaats aan diverse werkgroepen. Anderzijds wil het Historisch Centrum een museale collectie
laten zien over de geschiedenis van Ommen vanaf de Oudheid t/m de Nieuwe Tijd. Ook de
Ommer molens met hun eigen dynamiek zullen in het Historisch Centrum onder de aandacht
van het publiek worden gebracht. Er is een ruime zaal beschikbaar voor geschiedenislessen voor
basisschoolleerlingen en voor leerlingen van middelbare scholen uit Ommen en omgeving.
Het Historisch Centrum met TIP moet een speerpunt en een bron van inspiratie worden voor
inwoners en bezoekers. Men kan informatie vinden in het Centrum voor een actieve beleving
zoals wandelen, fietsen of activiteiten op de Vecht, stadswandelingen en uiteraard allerlei
informatie over de omgeving. Het Centrum zal naast het culturele karakter ook een sociale en
economische betekenis krijgen op een bijzondere en centrale plek in het hart van Ommen. Het is
zeker een kans voor een kwalitatieve impuls.

-

-

Voor het Toeristisch Informatie Punt (TIP) is een groot parkeerterrein beschikbaar.
Stroomvoorzieningen voor elektrische auto’s zijn aanwezig op het parkeerterrein. Ook zijn er
oplaadpunten voor e-bikes bij de entree van het museumcomplex. De zichtlocatie voor een TIP
bij de molen aan Den Oord is uitstekend.
Het tonen van streekproducten en de verkoop van boeken over de geschiedenis van Ommen
(retail) maken onderdeel uit van het TIP. De meerwaarde voor een bezoek aan het Historisch
Centrum met een TIP is evident. De realisatie van het nieuwe museumcomplex van het
Cultuurhistorisch Centrum in Ommen wordt breed gedragen in Ommen. De gemeente Ommen
verleent alle medewerking. Wij voldoen aan de criteria die passen binnen de doelstellingen van
het Ommer Motief 2020.
Alle belangrijke punten komen samen in het Museumcomplex:
- Vrijetijdseconomie
- Jongeren en onderwijs
- Verbinden en beleven
- Van binnen naar buiten
- Inspiratie
- Vechtdal breed
Samen werken onder één dak. Ieder vanuit eigen deskundigheid maar in verbinding met andere
disciplines. Wij zijn ervan overtuigd dat het ‘samen beter werkt’.
Tijdslijn:
Het Historisch Centrum zal in het voorjaar van 2022 volledig operationeel zijn.

1

Landbouw of agricultuur is het geheel van economische activiteiten waarbij het land wordt gebruikt ten
behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik.

