
Overzicht Schager musea (versie 2017) 

Naam Locatie Collectie Openingstijden en 
entree 

Gemeentelijke 
subsidie en kosten 
museum 

Categorie museum 
en bezoekersaan-
tallen op jaarbasis 

1.Automuseum Schagen 
www.automuseumschagen.nl   

Lagedijkerweg 1a 
1742 NB Schagen 
T: 0224-212421 
info@automuseumschagen.nl  
 
eigendom: particulier 

Collectie van diverse 
merken auto’s, 
brommers en 
motorfietsen met 
bijbehorende 
decoratiematerialen. 
De collectie wordt 
regelmatig aangevuld 
met bijzondere auto's 
van mensen uit de regio 
die hun auto tijdelijk 
aan het museum ter 
beschikking stellen. 
 
Eigendom: particulier 

Van 1 april tot en 
met 31 oktober is 
het museum elke 
zondag van de 
maand tussen 
13.00 en 16.00 
uur geopend 
 
 

Het museum is 
tevens open 
tijdens de West-
Friese markten. 
Deze worden 
gehouden op 
donderdagen in 
juli & augustus en 
ook dan is het 
museum open 
tussen 13.00 en 
16.00 uur. 
 
Voor groepen zijn 
wij op afspraak 
ook op andere 
dagen en/of 
tijden open.        
Er zijn ook 
mogelijkheden 

Geen behoudens één-
malige  investerings- 
subsidie ad € 65.000,- 
voormalige gemeente 
Schagen in 2012. 
 
Inkomsten zijn uit: 
1. Huur van huurders 
van aanliggende 
panden (achter het 
museum; hal naast 
museum [keverclub] 
en tussenruimte 
kantine en 
werkplaats) 
2. Vrijwillige bijdra-
gen van bezoekers 
3. Schenkingen 

Ruwe schatting: 
3000-5000.  

http://www.automuseumschagen.nl/
mailto:info@automuseumschagen.nl


het museum te 
bezoeken buiten 
het seizoen 

2.Boerderij- en 
Rijtuigenmuseum Vreeburg 
en smederij 
www.museumvreenburg.nl  

Loet 12 en 14 
1741 BP Schagen 
Postbus 74 
1740 AB Schagen 
T: 0224-216906, b.g.g. 0224-
213120. 
info@museumvreeburg.nl  
eigendom: gemeente 
Schagen en stichting  

Het boerderijgedeelte 
in de geheel in oude 
stijl gerestaureerde 
17e-eeuwse stads-
boerderij Vreeburg 
doet dienst als streek-
museum. Op de bega-
ne grond zijn compleet 
ingerichte boe-
renkamers te bezich-
tigen met o.a. authen-
tieke meubelen en 
gebruiksvoorwerpen. 
Bij de stallen en op de 
dars staan werktuigen 
van vroeger opgesteld. 
Tevens zijn er 
speelgoed en de West-
Friese kap met 
bijbehorende sieraden 
te bezichtigen. 
 
Het Rijtuigmuseum, dat 
door middel van een 
doorgang in verbinding 
staat met de boerderij 
is in 2008 gereed 
gekomen. Hier worden 
de authentieke rijtuigen 
getoond, die gedurende 

Openingstijden 
van april 2015 
t/m oktober  
- Woensdag t/m 
Zaterdag 13.30 - 
16.30 
- Zondagen (juli & 
augustus) 13.30 - 
16.30 
 
- Westfriese 
Donderdag (juli 
t/m sept.): 9.30-
16.30 
- In juli en 
augustus is het 
museum ook 
weer op zondag 
geopend. 
Voor groepen en 
rondleidingen 
dagelijks na 
telefonische 
afspraak 
 
Entree 
4,00 euro 
6 t/m 12 jaar: 
1,00 euro 
tot 6 jaar: gratis 

(Semi)budgetsubsidie 
€ 11.203,-- 
 
Loet 12 – onderhoud 
+reparatie smederij 
cfm M.O.P. 2017-
2025 in totaal:  
€ 4.712,--; 
Loet 14: - onderhoud 
en reparatie M.O.P. 
2017-2025 in totaal : 
€ 19.473,- 

Geregistreerd 
museum 
2014: 2866 
2015: 3188. 

http://www.museumvreenburg.nl/
mailto:info@museumvreeburg.nl


de tien West-Friese 
donderdagen in hun 
oorspronkelijke functie 
zijn te zien. Door 
middel van een 
zelfstartende 
videopresentatie rijden 
speelwagens, koetsen, 
tilbury's en sjezen 
voorbij, gecombineerd 
met een presentatie 
van miniatuurrijtuigen. 

Museumkaart 
niet geldig. 

3.De Eenigenburg Stichting 
www.eenigenburg.nl  

Kerkweg 5 
1744 JD Eenigenburg 
T: 06-30043706. 
info@eenigenburg.nl  
 
eigendom: stichting 

In Museum 
Eenigenburg wijst een 
levensgroot kompas 
naar markante zaken in 
het landschap. Naar de 
terpen, de Westfriese 
Omringdijk, de resten 
van het kasteel ‘t Huys 
te Nuwendore, het 
daglonershuisje en het 
verkavelde landschap 
waar ooit eilanden 
waren. In het museum 
kun je zelf, op je eigen 
manier, in eigen tempo 
en gericht op wat je zelf 
wilt weten, een vleugje 
historie opdoen. En een 
beetje meebeleven hoe 
onze voorouders 
hebben gestreden. 

Het museum is 
elke zondag open 
van 1 mei tot en 
met 25 septem-
ber van 12.00 tot 
17.00 uur. 
 
Toegangsprijzen 
(Inclusief één 
consumptie): 
Volwassenen:      
€ 4,- 
Schooljeugd (6 tot 
18 jaar): € 2,- 
Onder de 6 jaar: 
gratis 
Groepen op 
aanvraag 
 
Koffie, thee, 
limonade: € 1,- 

Geen, behoudens 
investeringsbijdragen 
en éénmalige bijdra-
ge erfgoededucatie 
ad € 2.840,-- (2015-
2016) 

2014: ca. 1000 
2015: ca. 1000 
2016: ca. 1000 

http://www.eenigenburg.nl/
mailto:info@eenigenburg.nl


Tegen het water, tegen 
de armoede, tegen de 
graaf die belasting 
kwam eisen, tegen de 
kerk die een bepaald 
geloof wilde afdwingen. 
Het is allemaal te zien 
en te beleven in 
Eenigenburg. 

4.Historisch Museum 
Harenkarspel 

Op het van Blanckendaell 
Park 
Veillingweg 9 
1747 HG Tuitjenhorn 
T: 0226-332940 
hisverhar@live.nl  
www.blanckendaellpark.nl/ 
museum 
eigendom: particulier 

Wisseltentoonstellingen 
en het boerenleven van 
vroeger staat uitge-
stald; van kleding tot 
prachtige collectie oude 
landbouwwerktuigen. 
Het museum beschikt 
over pc’s met talloze 
fotobestanden van alle 
dorpen. 

Openingstijden: 
woensdag en 
zaterdag van 
13.00-17.00 uur, 
zondag van 11.00-
17.00 uur. Tijdens 
schoolvakanties 
dagelijks van 
13.00-17.00 uur. 
Toegangskaart tot 
het park is incl. 
toegang museum. 
Voor rondleidin-
gen op afspraak 
bij de receptie,  
T: 0226-332940 

Geen. 
De buitenkant van 
het museum wordt 
onderhouden door de 
Van Blanckendaell-
stichting, dus daar 
heeft de HVH geen 
kosten aan.  
De vereniging is 
verantwoordelijk 
voor het onderhoud 
van de binnenkant 
(elektra, schilderwerk 
enzovoort) en omdat 
de financiële positie 
goed is geeft dat geen 
problemen. 

 

5.Museum Slag van de 
Somme 1914-1918 

Slotplein 2 
1741 CA Schagen 
T: 0224-216471 
sommemuseum@quicknet.nl  
 
eigendom: particulier 
gebouw: eigendom 

Het oorlogsmuseum 
richt zich op de Slag aan 
de Somme (1916). 
Getoond worden 
opgravingen, 
gebruiksvoorwerpen, 
uniformstukken, 

Openingstijden: 
op afspraak 1 mei 
t/m 15 sept.  
Di t/m za 10.00-
12.00 en 14.00-
16.30 uur. 
Toegangsprijzen: 

Bijdrage in de 
huisvestingskosten 
€ 692,--. 
Monumentensubsidie 
(rijksmonument) 
M.O.P. 2017-2025 in 
totaal voor beide 

 

mailto:hisverhar@live.nl
http://www.blanckendaellpark.nl/
mailto:sommemuseum@quicknet.nl


Beheerstichting Slot Schagen  wapens en maquettes volwassenen € 
1,50; kind (<12 
jr/65+/groep (v.a. 
10 pers) € 1,--. 

slottorens: € 24.528,-- 

6.Regionaal Museum   
1940-1945 

Slotplein 4 
1741 BS Schagen 
T: 0224-216248 
n.j.grooff@quicknet.nl 
www.members.quicknet.nl  
 
eigendom: particulier 
gebouw: eigendom 
Beheerstichting Slot Schagen 

In het museum wordt 
met kranten, foto’s, 
uniformen en 
uitrustingsstukken een 
beeld gegeven van de 
2e W.O. in de Kop van 
Noord-Holland en West 
Friesland. 

Tijdens de West-
Friese Markt-
dagen en op 5 
mei: openings-
tijden: do. 10.00-
17.00 uur. 
Voor groepen/ 
scholen na tele- 
fonische afspraak 
Entreeprijzen: 
Volwassen. € 3,00 
met veteranenpas 
€1,50  
Kinderen  v.a. 4 jr. 
€ 1,50 
Museumjaarkaart 
niet geldig 

Bijdrage in de 
huisvestingskosten 
€ 692,--. 
Monumentensubsidie 
(rijksmonument) 
 
M.O.P. 2017-2025 in 
totaal voor beide 
slottorens: € 24.528,-- 
 
 

 

7.Museumboerderij Tante 
Jaantje 
www.museumcallantsoog.nl  

Dorpsplein 33 
1759 GM Callantsoog 
T; 0224-581887/0224-581860 
secretariaat@tantejaantje.nl  
 
eigendom: stichtingCallinger 
Erfgoed 

Poppen met 
Oudhollandse 
klederdrachten en 
expositie over de 
invasie van Engelse en 
Russische legers op de 
stranden benoorden 
Callantsoog in 1799 

Open op zonda-
gen van mei t/m 
medio oktober; 
juni-medio sept. 
Ook op wo. t/m 
za. 
Toegangsprijs: 
Volwassenen € 2. 
Kinderen t/m 14 
jr. € 1. 
Inlichtingen voor 
rondleidingen: 

(semi)budgetsubsidie 
€ 922,50 en 
Monumentensubsidie 
(rijksmonument) 

 

mailto:n.j.grooff@quicknet.nl
http://www.members.quicknet.nl/
http://www.museumcallantsoog.nl/
mailto:secretariaat@tantejaantje.nl


Guus Zeeman 
(0224-581457) of 
Siem Schaap 
(0224-581543) 

      

8a. Molenhuijs Waarland Hoebelaan 9a 
1738 BR Waarland 
  
eigendom gebouw en 
ondergrond: gemeente 
 (om niet in gebruik tot 1-1-
2019) 
 
gebruiker:  
Stg. Molenhuijs Waarland 
T: 0226-422110 
pj.roozendaal@quicknet.nl   

Wisselende tentoon- 
stellingen. 

Geopend: mei 
t/m september, 
elke za. en zo. 
Van 13.30-16.30 
uur. 
Entree: € 4,--, 
kinderen < 6 jr. 
gratis. 

Geen 
  
  

  

      

8b. Waarlandsmolen Hoebelaan 5 
1738 BR Waarland 
  
eigendom molen en 
ondergrond:  
Stichting De Westfriese 
Molens  
P/a Voorzitter Bart Slooten, 
Kanaaldijk 237,  
1738 BE Koedijk 
T: 072-5621856 
 barts68@kpnmail.nl 
  
gebruiker:  
Stg. Molenhuijs Waarland 

Watermolen, 
achtkante binnenkruier; 
de oudste bekende 
houten bovenkruier 
van ons land (1531). 

Geopend en 
entree:  
zie Molenhuijs 
  

Geen. 
Eenmalige 
restauratiebijdrage 
v.m. gem 
Harenkarspel, 
provincie en 
Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed 
  
  

  

mailto:pj.roozendaal@quicknet.nl
mailto:barts68@kpnmail.nl


T: 0226-422110 
pj.roozendaal@quicknet.nl  
  

9.Zijpermuseum 
www.zijpermuseum.nl  

Schagerweg 97D 
1751 CB Schagerbrug 
T: 0224-574114 
info@zijpermuseum.nl  
 
eigendom: Melchiorstichting 

De geschiedenis van ‘de 
Zijpe’staat centraal. In 
het museum zijn tal van 
oude teksten en histo-
rische kaarten die de 
fascinerende ontstaans- 
geschiedenis en de 
verdere ontwikkeling 
van de Zijpe 
beschrijven. 

Momenteel 
gesloten i.v.m. 
verhuizing. 

(semi)budgetsubsidie 
€ 28.050,-- : 
- reguliere activitei-
ten:  €  5.500,--; 
- huisvestingslasten 
max. € 22.550,- o.b.v. 
convenant voorma- 
lige gemeente Zijpe. 
Eenmalige bijdrage 
van max. € 108.500,-- 
voor kosten levering 
en noodz. aanpassin-
gen Oostpaviljoen 
i.v.m. herhuisvesting 
(raadsb. 3 febr. 2015) 

Geregistreerd 
museum 
2014:  
Collectie -2025 
Niestadt 
fotocollectie – 9705 
Fotoalbum -6768 
2015: 
Collectie – 3118 
Niestadt foto-
collectie – 18900 
Fotoalbum – 6770 
2016: 
Collectie – 2614 
Niestadt foto-
collectie – 19271 
Fotoalbum -6316 
Bezoekers: 221 
2022:  
oplopend tot 4000 
bezoekers in 2022. 

10.Stichting Behoud 
Korenmolen van Zeeman 

Parallelweg 33 
1756 ED ’t Zand 
T: 0224-591259 
 
Eigendom: stichting 

Korenmolen Openingstijden 
van april t/m 
oktober: za, zo., 
wo. Van 13.00-
17.00 uur. In juli 
en aug. Ook ge-
opend op ma. en 
vrijd. van 13.00-
17.00 uur.      

Monumentensubsidie 
(rijksmonument) 

In het jaar 2015 
hebben ca. 5200 en 
in 2016 ca. 5600 
bezoekers de 
molen en de horeca 
gelegenheid 
bezocht. 
 

mailto:pj.roozendaal@quicknet.nl
http://www.zijpermuseum.nl/
mailto:info@zijpermuseum.nl


Voor groepen is 
de molen op 
afspraak open. 
Entree: € 2,50; 
kind < 15 jr. € 1,--. 

11. Historisch Trekker en 
Solex Museum Mooij 
Schagen 

Adres: Witte Paal 143 
1742 NX Schagen 
T: 0224 297 670 
http://www.mooijmhf.tk 
p.mooij5@kpnplanet.nl  
Eigendom: particulier 

Verzameling historische 
trekkers en solexen. 

Openingstijden: 
open op afspraak. 
T: 0224-297670 

Geen. Op jaarbasis < 500 
bezoekers. 

12.Schoenlepel museum 
Schagerbrug 

Martien & Martha Tuithof 
Burg. de Moorstraat 18 
1751CS 
Schagerbrug 
T: 0224 – 57 15 76. 
info@schoenlepels.nl  
www.schoenlepels.nl  
 
Eigendom: particulier 

De collectie schoen-
lepels van Tuithof is 
uniek. De verzameling 
bestaat uit ruim 5.500 
schoenlepels uit alle 
hoeken van de wereld.  

Openingstijden: 
bezichtigen van 
de verzameling 
kan alleen op 
telefonische 
afspraak.  

Geen. Op jaarbasis 50-150 
bezoekers, soms 
uitschieters naar 
boven. 

13. Schaatsmuseum op 
zolder, Schagerbrug 

Fam.  Teun en Jannie Wanink 
Burg. van Doornstraat 19 
1751CT Schagerbrug 
T: 0224-571262 
 
 
Eigendom: particulier 

Een verzameling 500 
schaatsen van over de 
wereld. 

Openingstijden: 
op afspraak. 

Geen. Op jaarbasis ca. 20 
bezoekers 

14. Fotomuseum, 
Schagerbrug 

Th.J. Appel 
Burg. v Doornstraat  9       
1751 CT Schagerbrug 
thjappel2015@gmail.com  
 
Eigendom: particulier 

Een collectie van 
verschillende soorten 
camera's. 

Openingstijden: Geen.  

http://www.mooijmhf.tk/
mailto:p.mooij5@kpnplanet.nl
mailto:info@schoenlepels.nl
http://www.schoenlepels.nl/
mailto:thjappel2015@gmail.com


15. Computermuseum privécomputermuseum van 
Henk Rison 
Bedrijventerrein Witte Paal 
Schagen 
 
Eigendom: particulier 

Een verzameling van 
tweehonderd 
voorwerpen. Deze 
bijzondere collectie 
bestaat niet alleen uit 
diverse generaties en 
types computers., maar 
toont er ook stokoude 
reken- en telmachines 

Openingstijden: 
op afspraak. 
Inlichtingen bij: 
Dhr. H. Rison 
Handelsstraat 57 
1741 XX Schagen 
Tel.(0224)-852845 

Geen.  

16. Klimaatadaptatie 
Museum (voorheen: 
Landschapstijden Museum) 
in oprichting 

Gerrit Rot en Frans Diederik Adaptatie (aanpassing) 
aan klimaatverandering 
is het proces waardoor 
samenlevingen de 
kwetsbaarheid voor 
klimaatverandering 
verminderen of 
waardoor zij profiteren 
van de kansen die een 
veranderend klimaat 
biedt. 

Het Landschaps 
TijdenMuseum 
zou kunnen ko-
men bij molen De 
Hoop in ‘t Zand.  

Geen  

 

 


