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Verbouwing  Streekhistorisch 
Museum  Tweestromenland  
nadert  voltooiing. 
 
BENEDEN-LEEUWEN. Museum Twee-

stromenland onderging in een jaar tijd 

een complete verbouwing en is bijna 

klaar voor de vernieuwende manier 

waarop de collectie wordt gepresenteerd.  

De mens staat daarin centraal: 

"Het water komt..! Mensen en de grote 

rivieren in de loop van de eeuwen." 

Het uitgangspunt is datgene waar de 

mensen zich voortdurend van bewust 

waren en zijn: het water. 

 
Ontdekkingsreis 

Muren tussen de kamers op de begane 
grond en eerste verdieping zijn weg- 
gebroken. Tentoonstellingruimten voor 
wisselexposities zijn op de begane grond 
(niveau ingang) gesitueerd. 
De plattegrond van Maas en Waal keert 
terug en het schoolklasje geeft per 
onderwerp aan wat er verder in het 
museum te zien is. 
Een ontdekkingsreis die verleden en 
toekomst verbindt. 
In de vaste nieuwe opstelling van de 
eerste etage komt een combinatie van 
een café, een deftige - en boerenkamer, 
winkels en een nonnencel. De taal en 
aard van de arme en rijke bevolking 
wordt hier verrassend gepresenteerd. 
 
De zolder 
De droogzolder onder de hanenbalken is 
een verhaal apart….. 
Een vaste groep vrijwilligers heeft de 
zolder maandenlang op maandag en 
donderdag onder handen genomen.  
De zolder, de 2e etage dus, is compleet 
uitgebroken, vertimmerd, en geschil-
derd. De vrijwilligers maakten prachtige 
tentoonstellingspanelen voor de presen-
tatie van de middelen van bestaan in het 
Land van Maas en Waal. Dat leidt tot een 
feest der herkenning, een hernieuwde 
kennismaking met beroepen. Bezigheden 
die Maas en Waal aarzelend welvaart 
brachten: de scheepvaart, de fruitteelt, 

de meubelindustrie, de steenfabrieken. 
En, niet te vergeten, de "huisindustrie": 
het wecken, de slacht, de tabaksteelt, de 
manden- en hoepelmakerij.  
Andere thema's: het water als vriend en 
vijand, de natuur en voedsel-
voorzieningen. 
 

 
De foyer 

Aan de achterzijde is een serre 
aangebouwd, de foyer, met mogelijk-
heden voor de ontvangst van bezoekers, 
voor lezingen en voor educatieve 
programma’s.  
Er is een lift gebouwd die mensen met 
een beperking van souterrain naar alle 
etages brengt.  
In de kelder zijn gloednieuwe sanitaire 
voorzieningen, inclusief een mindervali-
dentoilet, geïnstalleerd.  
Via de hellingbaan naar de serre kunnen 
mensen met een rolstoel comfortabel het 
museumgebouw in.  
Alle verbouwingen zijn gerealiseerd met 
respect voor het ruim 75 jaar oude 
kloostergebouw, dat heel herkenbaar is 
gebleven. 
 
Arnold de Kock,  

voorzitter bestuur stg. Streekhistorisch 
Museum Tweestromenland  
 

Begin juli 2010 opent het vernieuwde en 

verbouwde museum haar deuren. Van 

harte welkom! Raadpleeg de website 

www.museumtweestromenland.nl  voor 

het laatste nieuws en de definitieve 

openingstijden en toegangsprijzen. 


