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UITGAVE: NEDERLANDS MILITAIR KUSTVERDEDIGINGSMUSEUM “FORT AAN DEN HOEK VAN HOLLAND”

Businessplan voor Fort 2.0 lígt op de tekentafel.
Al was het alleen maar omdat er vergunningen nodig
zijn. "Wel is er een concreet
plan om de buitengrachten te
overkappen' zodat er extra
ruimte ontslaat ,,Zo is er plek
voor horeca, maar ook voor
exposities en een evenement
als een kerstmarkt."

Uit het Algemeen Dagblad
van 11 oktober 2013,
door SANDRA DON
*

Hoek van Holland,
Het was even wennen, voor
Jurgen Beumer.
Hij dacht een leeg fort te
huren, maar het oorlogsmonument in Hoek van Holland
staat nog steeds vol attributen van de Stichting Fort aan
den Hoek van Holland. Na
lang gesteggel sloten de partijen onlangs een intentieovereenkomst.
Ze zullen samen het fort bestieren, tot grote vreugde van
iedereen die Hoek van Holland een warm hart toedraagt, want de museumfunctie is nu gewaarborgd.
,,Het heeft wat voeten in de
aarde gehad, maar ik ben blij
dat het zo gelopen is," zegt
Jurgen Beumer, de Rijswijkse ondernemer die het pand
commercieel wil exploiteren.

,,Wij kunnen elkaar versterken en dat zullen we doen
ook“. Hans van Aalst, vicevoorzitter van de stichting,
kan dat beamen.
Ik vergelijk het fort altijd met
een mooie sinaasappel.
De stichting is als het ware
de vrucht en het sap, maar
wij zochten een goede, commerciële schil, want alleen
redden we het niet meer.

Jurgen Beumer (links) en Hans van Aalst gebroederlijk op het terrein
van het fort. De stichting Fort aan den Hoek van Holland en Beumer
Beheer gaan elkaar versterken.
(gescande) FOTO INEKE KAMP

Gelukkig hebben we die
schil gevonden in Beumer
Beheer. We zetten in op een
mooi, duurzaam museum,
waar ook commerciële activiteiten plaatsvinden."
De verstandhouding is inmiddels meer dan goed.
Beumer, die ooit als paria
werd neergezet, kan nu rekenen op brede steun van de
vele vrijwilligers waarop het
fort drijft.
Zijn huurcontract gaat in op
1 november 2013.
De eerste groep ontvangt hij
komende dinsdag al. In het
Mariniers gebouw zullen zij
gezamenlijk lunchen.
Er is alleen nog geen interieur, maar ik heb het weekend nog dus dat komt vast
wel goed," verzekert hij.
Ook het museum gaat gewoon weer open.
De overige activiteiten, Beumer wil graag een restaurant
en hotelkamers creëren, laten nog even op zich wachten. ,,We zetten de komende
maanden de puntjes op de i,
kunnen niet alles tegelijk
doen.

Ook is Beumer al in gesprek
met strandpaviljoenhouders'
,,Ik wil arrangementen aanbieden, waar ook zij van profiteren. Samen zijn we sterker."
De partijen zetten de komende tijd het fort als product in
de markt' Van Aalst:
,,Nu trokken we bijna 20.000
bezoekers per jaar, we willen
groeien naar 50.000' We
moeten een toeristische attractie worden waar je niet
meer om heen kunt'"
We kunnen elkaar versterken
en dat zullen we doen ook.
Hans van Aalst
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Fort Hoek van Holland binnenkort weer open!
Het Fort aan den Hoek van
Holland gaat deze maand
weer open. Dat blijkt uit een
verklaring van de betrokken
partijen nadat vrijdag toch
een intentieovereenkomst
kon worden getekend.

Het was een spannende
week voor de medewerkers
van het Fort.
Nadat een deel van het bestuur eerder een concept
intentieovereenkomst met
Stadsontwikkeling Rotterdam en de nieuwe huurder
van het Fort Beumer Beheer
was overeengekomen, werd
deze overeenkomst, na diverse vakanties, aan de overige leden van het bestuur
voorgelegd. Drie van hen
bleken zich niet te kunnen
vinden in het ondertekenen
van de overeenkomst, waardoor sluiting en ontruiming
op 1 september onvermijdelijk leek. In een gesprek met
Stadsbeheer en Beumer
bleken partijen echter nog
steeds positief tegenover
het open blijven van het
Fort, compleet met de museale functie, te staan.
Voorwaarde was echter dat

de intentie - overeenkomst
uiterlijk afgelopen vrijdag
om 17.00 uur door twee
personen van het bestuur
ondertekend zou zijn en dat
de drie bestuursleden die
tegen waren hun functie
neer zouden leggen. Donderdagavond hebben de drie
betrokken bestuursleden
hun functie neergelegd en
kozen daarmee duidelijk in
het belang van het Fort.
Tenslotte hebben ook zij
rond de dertig jaar hun ziel
en zaligheid gegeven voor
het museum en ook zij zagen de verzamelde werken
in het Fort liever behouden
blijven. Dit besluit zette de
deur open voor wat je zou
kunnen noemen een doorstart voor het Fort en vrijdag kon de intentie- verklaringgetekend worden.
"Het bestuur van de stichting Fort aan den Hoek van
Holland en Beumer Beheer
hebben met het ondertekenen van de intentieverklaring ruimte gemaakt om
structurele samenwerking
vorm te geven. Dit moet in
de komende periode tot een

Hoekse Krant 5 september 2013.

De intentieverklaring werd door zowel het Fort als Beumer Beheer
ondertekend, waarmee de museale functie van het Fort gered lijkt.
Van links naar rechts: Harry Koopman (Fort)
Jurgen Beumer (Beumer Beheer)en Arie Vink (Fort) Foto: PR

definitieve samenwerkingsovereenkomst leiden", aldus de gezamenlijke verklaring van beide partijen.
"Uitgangspunten zijn dat de
huidige museumfunctie
substantieel aanwezig blijft,
en dat het historische karakter van het Fort behouden
blijft. Partijen geloven erin
dat dit hand in hand kan
gaan met commerciële activiteiten zoals overnachten,

vergaderen, evenementen
en de inrichting van een
modem bezoekerscentrum.
Door de samenwerking
wordt beoogd om het Fort
voor de komende jaren te
behouden.
In de loop van september zal
het museum weer opengesteld worden voor publiek,
aldus Beumer Beheer en het
(interim) Fortbestuur.

In Memoriam

HELP HET FORT!

De werkgroep Oudgedienden heeft in de achterliggende
periode kennisgeving van overlijden gekregen van:

In verband met uitbreiding van onze collectie diorama’s
zoeken we gebruikte haarstukjes en pruiken.

Johan Louis Verwoest

Ook gebruikte etalagepoppen en koppen zijn van harte
welkom om in ons museum voor aanvulling te zorgen.

Geboren 12 april 1919 te Meense Ambt Hardenberg,
Overleden 9 oktober 2013 te Den Haag.

U kunt ons mailen: info@forthvh.nl
of bellen 0174-382898

De heer Verwoest heeft als soldaat gediend bij
het Regiment KustArtillerie.
In de mobilisatie van 1938 was hij gelegerd in kamer 9
van het Fort en ingedeeld bij het luchtdoel mitrailleur van
de Kustbatterij aan de Boulevard in Hoek van Holland.
Vanaf deze plaats betuigen wij nogmaals onze
oprechte deelneming en wensen alle nabestaanden
veel sterkte toe met dit verlies.
Bestuur en medewerkers van de stichting
“Fort aan den Hoek van Holland”.

Goed weer of slecht weer.
Het is altijd Fort weer.

Van het bestuur van de
Stichting Fort aan den Hoek van Holland.
Regelmatig komen er bezoekers bij onze medewerkers
met de beste bedoelingen met voor hen waardevolle
herinneringen, die ze bij het opruimen van eigen
of ouderlijke zolders gevonden hebben.
Op het eerste gezicht zijn dat belangrijke bijdragen
voor onze museale collectie.
Helaas blijkt soms dat ze weliswaar waardevol zijn maar
dat de Stichting er al een kast vol van heeft.
Zo kunnen we met een map vol bonkaarten al heel
wat mensen de winter doorhelpen.

Wij heten u van harte
welkom in ons museum.

Het vriendelijke verzoek is dan ook om teleurstellingen
te voorkomen dat eventuele schenkingen eerst besproken
worden met het bestuur, heel simpel een bericht naar
info@forthvh.nl.

*
Zie voor openingstijden
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NB - wapens zullen nooit zomaar in ontvangst worden genomen.
Die zullen eerst door het Openbaar Ministerie vrijgegeven
moeten worden voor museale doeleinden.
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Druk, druk, druk.

Iedereen is druk bezig achter de schermen om de organisatie van het museum op orde te krijgen. De bestuurskamer zo leeg als op de foto zul je
dan ook weinig zien, altijd is er wel ergens overleg. In de volgende Ordonnans zal ook het nieuw samengestelde bestuur voorgesteld worden.

Opzegging wegens gezondheidsproblemen.
Wij ontvingen bericht van opzegging van de heren:

Nicolaas Dirk Pols,
geboren 16 januari 1923 te Rozenburg.
De heer Pols diende bij de Koninklijke Marine, was
in 1946 gelegerd in het Fort als korporaal – schrijver.
en

Hendrik Kruik,
geboren 22 december 1931 te Rotterdam.
De heer Kruik diende bij de Koninklijke Marine, was
van oktober 1952 tot oktober 1953 gelegerd in de barak
bij het Fort en diende als hofmeester 2 kl zm
in de Officiersverblijven.

Uit

van donderdag 7 oktober 2013

Het Fort aan den Hoek van
Holland is weer opengesteld
voor het publiek .
Er is de laatste maanden veel
gebeurd, maar de vlaggen
wapperen weer fier op en
rondom het monumentale
Fort aan de Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland.

De unieke collecties en
prachtige diorama’s staan er
fantastisch bij, dankzij de
inzet van vele vrijwilligers
die ondanks alle perikelen
rondom de toekomst van
'hun' Fort niet de moed hebben laten zakken en kozen
voor behoud van de museale
invulling onder de vlag van
de Stichting Fort aan den
Hoek van Holland.
Het bezoek aan dit monumentale pantserfort - het
enige militaire monument
van Rotterdam - is meer dan
de moeite waard om bezocht
te worden. Ook voor de
jeugd is het een boeiende
ervaring om door dit spannende fort te lopen en te zien
hoe voorgaande generaties
hier vanaf 1889 gediend hebben. In het fort is bovendien
het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum gevestigd. Het fort is destijds gebouwd aan de Nieuwe Waterweg voor de verdediging
van de Rotterdamse regio. In
het monumentale bouwwerk
kan een reis door het verleden gemaakt worden en geven de vele ingerichte kamers, zoals

bijvoorbeeld de soldatenkamers uit1890, de kamer waar
het Nederlandse Kabinet op
13 mei 1940 voor vertrek
naar Engeland vergaderd
heeft en de vele diorama's
een beeld van het leven in
het fort en de rol van het fort
bij het uitbreken van en tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna. De waarheidsgetrouwe replica's van het
toenmalig geschut in de Akoepel en de Christophe
Montigny mitrailleur in de
Zuid - Caponiere spreken
sterk tot de verbeelding.
Bij een aantal diorama's
wordt gebruik gemaakt van
moderne multimedia technieken om de presentatie nog

realistischer te maken. Een
prachtig voorbeeld daarvan
is de gebouwde schuilkelder
tegen luchtaanvallen zoals
die bij de bombardementen
tijdens de meidagen van
1940 gebruikt werd en de
uitbeelding van het Engelse

bombardement van de Duitse
marinebasis Poortershaven
tussen Maassluis en Hoekvan Holland.
Maak, al dan niet hernieuwd,
kennis met het fort.
Zie voor openingstijden pag. 4
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Nederlands militair kustverdedigingsmuseum

“Fort aan den Hoek van Holland”

Bezoekadres: Stationsweg 82, 3151 HS Hoek van Holland - Postbus 9, 3150 AA Hoek van Holland
Telefoon: 0174-382898 - Postbank 126457 - Internet: www.forthvh.nl - E-mail: info@forthvh.nl

Maak een reis door het verleden. Kijk in de soldatenkamers vanaf 1890 en de vergadering van het
Nederlands kabinet van mei 1940. Neem kennis van de kustverdediging en beleef de strijd
om onze bevrijding in het best bewaarde pantserfort van Nederland.
Colofon
De Fort Ordonnans verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting
Fort aan den Hoek van Holland.
In deze Fort Ordonnans bijdragen van: Jillis Godlieb, Dick Ruis, Hans Jonker en Hans van Aalst.
Foto’s: Fort archief en Ineke kamp
Lay-out & Druk: Johan Koopmans, Hans en Jaco Jonker.
Met dank aan: Algemeen Dagblad, Sandra Don en de Hoekse Krant.

Wordt begunstiger
van het Fort

2013

Bijeenkomsten

Openingsdagen, tijden en toegangsprijzen

Het Nederlands militair
Kustverdediging Museum
Fort aan den Hoek van Holland wordt volledig door
vrijwilligers in stand gehouden. Financieel is het Fort
afhankelijk van entreegelden, projectsubsidies, begunstigers en sponsors.
Men kan begunstiger worden door aanmelding bij het
bestuur.
Voor de bijdrage van tenminste € 15,- per jaar ontvangt men een acceptgiro.
Met een eenmalige bijdrage van € 250,- wordt men
'Begunstiger voor het leven' met dezelfde rechten
maar zonder de jaarlijkse
betalingsplicht.
De begunstiger ontvangt een
begunstigerkaart, waarmee
men gratis toegang heeft tot
het museum tijdens de
openstellingen. De begunstiger ontvangt de Fort Ordonnans.
Bedrijven
kunnen ook sponsor worden. Men krijgt dan een
naamsvermelding op het
sponsorbord. De bestuurskamer is beschikbaar voor
directiebijeenkomsten en
het bedrijf krijgt gratis toegang tot het museum.
De toegangskaart geldt voor
twee personen per bezoek
als het museum is opengesteld.
Sponsors betalen een bijdrage van min. € 150,- per jaar.

Voor groepen van particulieren,
verenigingen of bedrijven kan,
voor of na de rondleiding, in de
ambiance van het Fort een bijeenkomst worden gehouden.
Dat kan zijn een conferentie, een
receptie, een reünie of een samenzijn in gasterij Barbara.
Basis is steeds de toegangsprijs
met rondleiding. Voor catering en
andere voorzieningen zijn optioneel.
Nadere informatie is verkrijgbaar
bij het Fort: 0174-382898.
Mindervaliden
Het Fort is voor een groot deel
toegankelijk voor mindervaliden.
Rolstoelen staan gereed bij de
ingang.
Speurtochten in het Fort.
De bedoeling is dat de jongelui
met behulp van een ‘schatkaart'
een groot aantal voorwerpen in
het Fort ontdekken.
Als alle voorwerpen gevonden
zijn is het vinden van de schatkist
de laatste uitdaging! Deze schatkist bevat voor iedere deelnemer
een fraaie beloning.

Voor bovenstaande data hoeft geen afspraak gemaakt
te worden. Voor rondleidingen geldt “vol = vol”.

Toegangsprijzen
Bezoekers van 4-12 jaar
Bezoekers vanaf 12 jaar
Bezoekers met Rotterdampas of museumkaart
Bezoekers Fort-begunstigers en veteranen

€ 5,00
€ 6,50
korting € 1,50
gratis

Rondleidingen buiten de openingstijden
Voor groepen van minimaal 10 personen kunnen het hele jaar
rondleidingen uitsluitend op afspraak worden georganiseerd.
Voor zaterdagavond en zondagochtend tot 12.00 uur geldt
minimaal 30 personen
Bezoekers vanaf 4 jaar

€ 6,50

Schoolrondleidingen alleen op afspraak
Bezoekers alle leeftijden

€ 4,00

Het bestuur van de stichting is op geen enkele wijze verantwoordelijk
voor publicaties welke afwijken van de hierboven vermelde tijden.

De speurtocht staat onder leiding
van een ervaren rondleider die
met de jeugd een tocht van ruim 2
uur met een korte pauze door het
fort maakt en hen eveneens het
verhaal vertelt over het fort en
haar bewoners vanaf 1889 tot ca.
1968.
Uiteraard wordt hierbij rekening
gehouden met de leeftijd van de
kinderen.
De speurtochten vinden op afspraak plaats voor groepen van
minimaal 10 personen. Ouders
kunnen uiteraard de kinderen begeleiden. Kosten € 9,50 p.p.) ,
incl. ‘schat ‘ en frisdrank naar
keuze en chips tijdens de pauze.
Voor afspraken en informatie mail
naar info@forthvh.nl

