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1 Profiel

• Stichting Openluchtmuseum De Locht is in 31 jaar uitgegroeid tot een bovenregionaal 
museum. 

• Het museum is het gehele jaar geopend. We ontvangen ruim 25.000 bezoekers/jaar.

• De Locht is sinds 2002 geregistreerd museum.

• De Locht wordt gerund door ruim 250 Vrijwilligers; er zijn geen beroepskrachten.

• Museumwinkel en horeca zijn in eigen beheer en goed voor 50% van de inkomsten. 

• We ontvangen donaties uit een ‘Vrienden-netwerk’ (ca. 100 regionale ondernemers).

• De Locht krijgt geen structurele bijdrage van de overheid.

• Op ca. 3 ha. en in 21 paviljoens tonen we de eigen vaste collectie (>15.000 obj.).

• Ook bieden we onze bezoekers jaarlijks 3-4 wisselexposities.

• Met cultuureducatie zijn we ook aantrekkelijk voor de jeugd en jonge gezinnen.

• We spelen in de regio een belangrijke sociale rol bij eenzaamheid, diversiteit en re-
integratie.
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2 Missie, Doel en Strategie

• Wij geloven in de historie en trots van onze omgeving waarin de agrarische dynamiek 
een belangrijke rol speelt als basis voor onze cultuur. 

• Onze gasten beleven deze dynamiek en we verbinden daarin het heden en de 
toekomst in de omgeving van de Locht.

• Verbinding op basis van historie, trots, ambacht en vertrouwen. Daar staan wij voor!

Door – vanuit bovenstaande visie - nauw samen te werken met partners in de regio:

• Versterken we ons team van vrijwilligers zowel kwantitatief als kwalitatief.

• Willen we het jaarlijks aantal bezoekers sterk laten groeien.
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3 Situatie in 2020 en 2021

• Vanaf de heropening in juni 2020 zijn vaste looproutes uitgezet. 

• Verkoop van tickets vindt plaats via www.delocht.nl. 

• In 2020 ontvingen we ruim 10.000 bezoekers (60% minder dan in 2019). ‘Groepen’, 
ontbraken. Door sluiting van de horeca, liepen we inkomsten mis. 

• Na sluiting eind 2020 t/m 9 juni (?) hopen we op ca. 10.000 gasten in 2021.

• De tijdelijke route is definitief en veilig. Meerdere horecapunten zijn ingericht.

• Samen met derden is een nieuwe wisselexpositie ingericht.

• De vaste expositie is deels aangepast op het thema ‘De Locht goes 70s’.

• Er zijn diverse aanvragen voor projectsubsidies ingediend.

• Naast de landelijke TVL-steun ontvingen we in 2020 noodsteun van de gemeente 
Horst aan de Maas, Kickstartcultuurfonds en het Mondriaanfonds.

• Ook in 2021 worden projectsubsidies aangevraagd en wordt een beroep gedaan op de 
gemeente en het Mondriaanfonds om de acute tekorten op te vangen.
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4 Paviljoens

• De collectie is ondergebracht 
in 21 paviljoens

• De bezoekers worden via 
routes door het museum 
begeleid

• Een bezoek aan het museum 
wordt verlevendigd door  
wisselende demonstraties zoals
• Smeden

• Broodbakken

• Stroop maken

• Spinnen
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5 Collectie - algemeen

• In onze online-databank (Axiell) zijn 14.445 objecten geregistreerd. Hiervan zijn 47 
objecten in bruikleen van een gemeente en 519 objecten in bruikleen van particulieren 
of bedrijven. De resterende 13.889 objecten = 96,1% is in eigendom van het museum.

• De collectie is opgedeeld in 5 deelcollecties: 
• Plattelandsleven: we beschikken over een uitgebreide collectie historische 

gebruiksvoorwerpen en gereedschappen met de nadruk op de periode 1850 en 1950. 
Hiermee tonen we het wonen en werken op het platteland en de ontwikkeling van 
de ambachten.

• Textielpaviljoen: we bezitten een uitgebreide collectie plattelandskleding uit deze 
streek, “stadse” kleren, kinderkleding, lingerie en accessoires. 

• Champignons:  met werktuigen opgesteld in realistische praktijksituaties tonen we 
de ontwikkeling van de paddenstoelenteelt vanaf 1850.

• Asperges: aan de hand van een collectie landbouwwerktuigen tonen we de 
ontwikkeling van de aspergeteelt. 

• Glastuinbouw: in kassen uit verschillende tijdsperioden, ingericht met bijbehorende 
apparatuur tonen we de ontwikkeling van de glastuinbouw sinds 1900.
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5 Collectie - algemeen

• Ca. 80% van de collectie wordt getoond in de permanente expositie of tijdens 
wisselexposities. Het restant is – waar nodig geklimatiseerd – opgeslagen in depots. 

• Een vast team is belast met de registratie en beschrijving van de collectie.

• De collectie wordt goed geconserveerd en waar nodig gerestaureerd.

• Enkele paviljoens waarin de collectie wordt geëxposeerd hebben een eigen 
cultuurhistorische waarde. Het betreft onder meer:

• Een authentiek gerestaureerde boerderij uit 1859.

• Een landbouwschuur met een oorspronkelijke houtconstructie uit ca. 1700.

• Een replica van een middeleeuwse boerderij (op de oorspronkelijke resten 
opgebouwd).

• We leggen steeds vaker de ‘verhalen’ achter objecten en markante personen vast op 
schrift of in audio-visuele producties. We publiceren deze in onze exposities en op de 
website (zie o.a. www.delocht.nl/verhalen). De verhalen worden in de collectie 
opgenomen

• Naast objecten van museale waarde, tonen we als contrast ook moderne producten.  
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5 Collectie – (wissel-)exposities

Jaarlijks worden– vaak in samenwerking - meerdere wisselexposities gepresenteerd. Deze 
bestaan uit eigen objecten of worden tijdelijk geleend. Thema’s:
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2020
• Wie wat bewaart
• Van jager tot koopjesjager
2019
• Meisjes van het confectieatelier
• de Kracht van 16 kernen
2018
• Couleur Locale
• Winter Verbeeld

2021
• In samenwerking met Biologische 

Station Nettetal (D) en Limburgs 
Landschap (Euregio-project):
Natuur en Cultuur tussen Rijn en 
Maas.

• Door alle vaste exposities:
De Locht goes 70s



6 Publiek en Doelgroepen

• Ouderen - 60 plus

• Kinderen en jongeren: onderwijsprojecten voor basisscholen en lagere klassen 
voortgezet (agrarisch) onderwijs

• Jong volwassenen via contacten met het HBO (HAS Venlo) en WO (TU/e 
Architectuur)

• Jonge gezinnen en opa’s en oma’s met kleinkinderen

• Gemengde groepen uit vakantieparken

• Werknemers en relaties van de ‘Vrienden van de Locht’

• Gasten uit de EU-regio (D en B): via o.a. het netwerk ‘Natur und Kultur’ wordt 
samenwerkt met Duitse instellingen

• In samenwerking met professionele organisaties uit de regio:
• bewoners van verpleeghuizen
• laaggeletterden
• (arbeids-)migranten die kennismaken met de Nederlandse identiteit
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7 Evenementen

• Een bezoek aan De Locht 
wordt extra aantrekkelijk door 
zich herhalende of eenmalige 
evenementen.

• Deze vinden plaats op het 
eigen terrein en zijn soms 
gekoppeld aan een fiets- of 
autoroute. 

• Evenementen organiseren we 
vaak met partijen uit de regio. 
Dit zijn andere culturele 
instellingen zoals andere 
musea (bijv. De Kantfabriek in 
Horst) of toeristische 
attracties (zoals De Rozenhof
in Lottum).
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Evenementen maand 2021 2020 2019 2018

Nieuwjaarsreceptie jan x x x

Kapelconcert jan x x x

Kapelconcert feb x x x

Ambachtendag mrt x

Smedendag mrt x

Kapelconcert mrt x x

Scouting kids party april x

Opening oudste huis april x

Fietsvierdaagse Arcen april x

Aspergedag april x

Lentedierendag mei x

Momartre juni ? x x

Boerenmarkt juni x

Grote smedendag juni ?

Middeleeuwse markt juli ?

Boerenmarkt aug ?

Oogstdag aug ? x x

Grote ambachtendag aug ?

Fruitdag sep ?

Kapelconcert okt ? x x

Kinderboekenweek okt ?

Paddenstoelendag okt ? x x

Slachtdag nov ? x x

Kapelconcert nov ? x x

Kapelconcert dec ? x x

Winterfair dec ? x x

omdat alleen doorloopactiviteiten toegestaan waren, kwamen in 2020 vrijwel alle 
evenementen te vervallen; situatie voor 2021 nog onduidelijk



8 Samenwerking en functie in de regio

Samenwerking
• We werken samen met musea in de 

regio en zijn o.a. aangesloten bij het 
Kunstencentrum Roermond.

• Er zijn collegiale contacten met o.a. 
het Limburgs Museum en het 
Kunstencentrum in Venlo.

• Het museum is lid van het 
Museumoverleg Horst aan de Maas

• We zijn lid van het netwerk Natur + 
Kultur (D + NL) en nemen deel aan 
Euregio-projecten

• We werken samen in toeristische 
netwerken met  culturele 
instellingen en horecaondernemers.

• De Locht is een bestemming in 
regionale fietsroutes.
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Functie in de regio
• De Locht is ‘het’ centrum voor de 

ontwikkeling van de land- en 
tuinbouw in de regio Noord-Limburg.

• We werken samen met het basis, 
voortgezet onderwijs en hoger 
onderwijs (incl. HAS en TU/e). We 
zijn partner voor historische kringen.

• We zijn aantrekkelijk voor 
verblijfsrecreanten in Noord Limburg 
en een belangrijk doel in het 
groeiende segment agro-toerisme.

• We bieden plek voor personen ‘met 
een afstand tot de arbeidsmarkt’ die 
als vrijwilliger bij de Locht re-
integreren en ontwikkelen projecten 
tegen eenzaamheid.



9 Specifieke doelstellingen 2021

• Aanpassing bestuursstructuur
• Verdere verjonging Management Team
• Opstellen en opvolgen van een jaarplan
• Invoeren van budgetten per afdeling en project
• Inrichten en gebruiken van meerdere horecapunten
• Vergroten van de beleving in het museum
• Samen met partners uit de regio ontwikkelen van aantrekkelijke 

arrangementen en tochten

En tot slot:
• Binnen de beperkingen van Corona aansprekende activiteiten ontwikkelen die 

aantrekkelijk zijn voor jong en oud!

13


