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 Aanleiding en achtergrond adviesaanvraag 

 

Het Fort aan den Hoek van Holland is een historisch pantserfort uit 1889 

dat gebouwd is als uitvloeisel van de Vestingwet van 1874, ter verdediging 

van de ingang van de Nieuwe Waterweg. Op een terrein van 10.000 m² 

staat een Fort van 7000 m². Het Fort telt 107 ruimtes en een gangenstelsel 

van 3 km lang. Op het terrein staan nog 3 bijgebouwen.  

In 2001 heeft het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam (OBR) 

het beheer van het Fort aan den Hoek van Holland overgenomen van de 

dienst Domeinen van het Ministerie van Financiën. In 2003 is het 

Fortcomplex in zijn geheel (gebouwen en terrein) aangewezen als 

rijksmonument.  

Het Fort verkeert in slechte staat van onderhoud. Eind 2005 heeft het OBR 

als eigenaar van het Fort een aanvraag voor een monumentenvergunning 

bij bureau Monumenten ingediend, zodat nog tijdig gebruik gemaakt kan 

worden van het Besluit Rijkssubsidiering Restauratie Monumenten 1997 

(BRRM), een rijksregeling die binnenkort zal vervallen. In de toekomst zijn 

geen rijksmiddelen voor restauratie meer beschikbaar, maar wordt 

overgestapt op een regime van onderhoud.  

De wethouder Cultuur in het vorige college van B en W heeft verzocht om 

een plan waarin behalve de monumentale aspecten ook de museale 

activiteiten van het Fort aandacht krijgen. Daarbij speelde ook de vraag 

naar mogelijke exploitatie een rol.  

De deelgemeente wil de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het 

gebied verder ter hand nemen. In dat kader zijn uitspraken gedaan over de 

potentie van het Fort om uit te groeien tot een recreatieve/educatieve 

attractie. Een eventuele eenmalige subsidie voor restauratie van het 

gebouw alleen is dan zeker niet voldoende. 

 

Adviesaanvraag 

Voordat de dienst Kunst en Cultuur en het OBR zich in overleg met de 

stichting gaan buigen over een museaal - c.q. exploitatieplan vraagt de 

wethouder de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om een inhoudelijk 

advies. De mogelijkheden voor exploitatie blijven daarbij vooralsnog buiten 

beschouwing. Ook de monumentale waarde van het complex staat niet ter 

discussie. De vraag die de wethouder beantwoord wil zien is die naar de 

inhoudelijke betekenis van het complex (gebouw, inhoud en context), 

bezien vanuit een museale publieksfunctie. Daarbij vraagt hij de Raad 

om in te gaan op de volgende vragen: 

 Wat is de betekenis van het Fort voor Hoek van Holland, voor Rotterdam 

en op nationaal niveau? 

 Rechtvaardigt de cultuurhistorische waarde van gebouw, collectie en 

geschiedenis een uitgebreider publieksbereik? 

 Hoe kan het Fort zich profileren – wat zou de missie van het museum 

moeten zijn? 

 Wat is de (mogelijke) positie van het Fort in het museumbestel 

(samenwerkingspartners, overlap en lacunes)? 

 Welke doelgroep(en) zouden bereikt kunnen worden met welk type 

nieuwe activiteiten? 

 Welke rol speelt de locatie /de directe omgeving? 
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In het kader van het recente advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 

Cultuur over het erfgoedbeleid stelt de wethouder tot slot de vraag: past 

het subsidiëren van publieksactiviteiten van opengestelde monumenten in 

het gemeentelijke erfgoedbeleid?  

De wethouder vraagt hiermee naar de inhoudelijke potentie van de 

museale functie van het Fort. Wanneer de Raad daar positief over oordeelt 

heeft het zin om te gaan werken aan een doortimmerd plan.  

 

Aanpak 

Om dit advies samen te stellen heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en 

Cultuur een aantal gesprekken met deskundigen gevoerd. De 

gesprekspartners waren: 

- Stichting Fort aan den Hoek van Holland - de heer J. Jonker 

- Portefeuillehouder Welzijn, Sport en Cultuur deelgemeente Hoek van 

     Holland – mevrouw H. Reukema 

- Historisch Museum Rotterdam – de heer P. van de Laar 

- Maritiem Museum Rotterdam – de heer F. Loomeijer 

- OBR vastgoed – de heer D.J. de Vor  

- Erfgoedhuis Zuid-Holland – mevrouw J. Teegelaars 

- Dr. R. Knoop – zelfstandig adviseur  

 

Met Bureau Monumenten is niet gesproken omdat de monumentale status 

van het complex uitgangspunt is bij dit advies. Overigens heeft het OBR 

onlangs een bureau ingeschakeld om een exploitatieplan op te stellen, 

waarin een aantal toekomstscenario’s wordt geschetst.  
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 Inleiding 

 

Voor een goede beschouwing van de mogelijkheden van het Fort is het 

eerst en vooral van belang om onderscheid te maken tussen het monument 

zelf en het in het gebouw gevestigde museum. Deze lijken op het eerste 

gezicht onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar het is niet per sé 

noodzakelijk om er op die manier naar te kijken.  

Een zogenaamd ‘opengesteld monument’ is een complex met grote 

cultuurhistorische waarde, dat bezocht kan worden door publiek. Het 

complex hoeft geen andere functie te vervullen dan deze monumentale 

functie; deze kan echter versterkt worden door middel van presentatie van 

in de context passende authentieke voorwerpen. Bekende opengestelde 

monumenten zijn het Muiderslot en Slot Loevestein.  

Opengestelde monumenten kunnen ook een toegevoegde functie 

herbergen, zoals een museum, een muziek- of literatuurpodium of een 

bibliotheek. 

Een museum is een permanente instelling, zonder winstbejag, ten dienste 

van de gemeenschap en van haar ontwikkeling, toegankelijk voor het 

publiek, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving 

verzamelt, bewaart, onderzoekt en tentoonstelt en hierover informatie 

verstrekt voor studie, educatie en recreatie.1 

Het Fort is op dit moment een opengesteld monument met een 

toegevoegde museumfunctie.  

 

Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting - Bureau Monumenten voert in 

Rotterdam het monumentenbeleid uit. Dit beleid is vastgelegd in een 

uitvoeringsnota 2005-2008.  

In augustus 2006 bracht de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur advies 

uit over het erfgoedbeleid in Rotterdam. Dat advies gaat in op de relatie 

tussen erfgoed en identiteit: kennis van de geschiedenis van de stad is 

onontbeerlijk voor het vormen van een gezamenlijke Rotterdamse 

identiteit. De Raad is van mening dat de lokale overheid vooral 

aanspreekbaar is voor de communicatie over het erfgoed. Dat kan op 

diverse manieren. Genoemd worden erfgoededucatie in het onderwijs, een 

Rotterdamse canon, een jaarlijks erfgoedfestival, bevordering van 

cultuurtoerisme, een erfgoedtijdschrift en een nieuw Stadsmuseum.  

 

NB: Het erfgoedadvies is ten tijde van het samenstellen van dit advies over 

het Fort aan den Hoek van Holland nog niet besproken door het college van  

B en W en de gemeenteraad, en is dus nog geen staand beleid.  

 

                                              
1 Definitie museum: Wikipedia 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tentoonstelling
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 1 De geschiedenis van het Fort aan den Hoek van Holland 

 

Beschrijving 

Het Fort wordt tussen 1881 en 1889 gebouwd als strategisch onderdeel van 

de Nederlandse kustverdediging, met als doel het beschermen van de voor 

de handel steeds belangrijker Nieuwe Waterweg, de nieuw gegraven 

directe verbinding van Rotterdam met de Noordzee. In 1889 wordt het Fort 

in gebruik genomen.  

Vanaf 1922 maakt het deel uit van de Vesting Holland. De Vesting Holland 

is een aaneensluiting van een aantal verdedigingslinies in Nederland, 

bedoeld om de grote steden in de Randstad te beschermen tegen 

vijandelijke invallen.  

In 1939 wordt tijdens de algehele mobilisatie de bemanning van het Fort 

versterkt. Tijdens de Duitse inval wordt vanuit het Fort geschoten op 

Duitse parachutisten. Op 13 mei 1940 vertrekt koningin Wilhelmina vanaf 

een nabijgelegen steiger naar Engeland en komen de ministers van het 

Kabinet-De Geer II in het Fort, voor de laatste keer in Nederland, samen 

voordat wordt uitgeweken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het Fort 

deels ontmanteld door de Duitsers. In de nabijheid worden nieuwe 

versterkingen gebouwd die onderdeel uitmaken van de Atlantik Wall. 

 

Door nieuwe aanvalstactieken (parachutisten en verbeterde 

bombardementen) verliest de Vesting Holland na de Tweede Wereldoorlog 

haar waarde als onderdeel van de kustverdediging. Het Fort wordt in 

gebruik genomen door de Koninklijke Marine, eerst als marinekazerne en 

later als opslagplaats. Van 1978 tot 1987 staat het Fort leeg. Sinds 1987 is 

het Nederlands Kustverdedigingsmuseum in het Fort gevestigd en voor het 

publiek toegankelijk. Het Fort herbergt in de meer dan 100 kamers een 

groot aantal diorama’s en vitrines waarin het leven tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in Nederland in het algemeen, en in het Fort in het 

bijzonder, wordt uitgebeeld. 

 

 

 2 De organisatie 

 

De Stichting Fort aan den Hoek van Holland bestaat sinds 1986 en is een 

vrijwilligersorganisatie die de instandhouding van het Fort zelf als uniek 

voorbeeld van militaire kustverdediging in Nederland in de 19e en 20e 

eeuw nastreeft. Met het in het Fort gevestigde Nederlands Militair 

Kustverdedigingsmuseum geeft de stichting door middel van exposities een 

beeld van de geschiedenis van het Fort. De stichting tracht haar doel te 

bereiken door het verkrijgen van goederen en middelen uit donaties. Het 

beheren en onderhouden van de collectie is de primaire opdracht. Tot de 

collectie behoren ook de gebouwen waarin het museum is ondergebracht.  

Op dit moment beschikt de stichting over ongeveer 80 vrijwilligers en 1 ID-

medewerker. Voor Hoek van Holland en omstreken heeft het Fort in die zin 

een belangrijke sociale functie.  

De werkverdeling is ongeveer als volgt: 

- + 25 rondleiders 

- + 25 technische dienst 

- + 10 bestuursleden 

- + 15 huishoudelijke dienst 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1889
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vesting_Holland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Randstad_%28gebied%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/13_mei
http://nl.wikipedia.org/wiki/1940
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-De_Geer_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atlantikwall
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Marine
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Het Fort wordt tevens gebruikt door leden van een ‘war games’-club en 

een Lotusgroep. Ook vinden er herdenkingen plaats van oudgedienden uit 

WO II. 

Het stichtingsbestuur vindt het moeilijk om de kwaliteit van de vrijwilligers 

op peil te houden. Voor de grote aantallen kindergroepen die het museum 

willen bezoeken zijn op dit moment maar 3 geschikte rondleiders 

beschikbaar.  

 

 

 3 De collectie 

 

3.1 Het gebouw 

Op 10 februari 2003 wordt het Fortcomplex in zijn geheel, zowel de 

gebouwen als het terrein, aangewezen als rijksmonument. Het is het 

grootste pantserfort van Nederland en het enige in zijn soort waarvan de 

gepantserde geweergalerij nog geheel in tact is, met tal van originele 

elementen als houten deuren en stalen luiken.  

Van dit type verdedigingsforten zijn er 4 in Nederland: naast Hoek van 

Holland zijn dat de forten van Den Helder, Pampus en IJmuiden. Van deze 

4 forten zijn er 3 nauwelijks toegankelijk en in slechte tot matige staat. 

Het Hoekse fort is vergeleken met de anderen in de beste staat. Het was in 

zijn tijd in bouwtechnisch opzicht een ‘state of the art’ bouwwerk en is nu 

nog bijna compleet. In dit opzicht is het Fort nationaal van groot belang: 

het is het best bewaarde kustverdedigingsfort van het land en bij uitstek in 

staat het verhaal van de Nederlandse kustverdediging te vertellen. Het 

cultuurhistorische belang van het rijksmonument (het terrein en de 

gebouwen) is dus buitengemeen groot en staat niet ter discussie. 

De specifieke status van rijksmonument is weliswaar interessant, maar in 

bepaalde opzichten ook problematisch: het beperkt de 

gebruiksmogelijkheden en stelt eisen aan de manier waarop het 

onderhouden dient te worden. 

 

Het stichtingsbestuur heeft een document samengesteld waarin plaatsing 

van het Fort op de ranglijst van Werelderfgoed van Unicef wordt bepleit. 

Om op die lijst geplaatst te kunnen worden moet het Fort terug in zijn 

ruimtelijke context worden geplaatst. In de omgeving van het Fort is de 

buitenruimte weliswaar van hoge kwaliteit, maar niet meer in originele 

staat. Het schootsveld dat bij het Fort hoorde is afgegraven. Gezien de 

recente aanpassingen en nieuwe ontwikkelingsplannen voor Hoek van 

Holland is het niet voor de hand liggend dat het Fort in de oude context 

teruggebracht kan worden en is de kans op een plaats op de 

Werelderfgoedranglijst van Unicef uiterst gering. 

Binnen de hekken van het museumterrein kan nog veel verbeterd worden. 

Zoals het OBR stelt is die verbetering voor een goede exploitatie zelfs 

noodzakelijk. Vooral de restauratie en ontwikkeling van gebouw M tot 

entreegebouw/horeca/terras/winkellocatie is daarbij van belang. Het M -

gebouw is nu een onaanzienlijke opslagruimte. De bewegwijzering, de 

vormgeving van de naamborden en het informatiemateriaal (folders, 

website), en daarmee de marketingstrategie, zijn weliswaar al verbeterd, 

maar nog niet op professioneel niveau gebracht.  
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3.2 Voorwerpen 

De collectie omvat zo’n 20.000 geregistreerde voorwerpen maar is 

inhoudelijk tamelijk beperkt, omdat zij vooral gericht is op een beperkte 

periode uit de geschiedenis: de Tweede Wereldoorlog. De 

voorwerpencollectie is, in tegenstelling tot het gebouw, niet bijzonder 

waardevol. De betekenis van de collectie ligt enerzijds in het verlengde 

van die van het Legermuseum in Delft. Dit museum is voornemens naar 

Soesterberg te verhuizen in het kader van de concentratie van historische 

legerfuncties door het Ministerie van Defensie. De betrokkenheid van 

defensie bij dit Fort zal dan naar verwachting afnemen2.  

De collectie overlapt anderzijds het taakgebied van het 

OorlogsVerzetsMuseum in Rotterdam. 

 

De stichting beschouwt de collectie voorwerpen vooral als aankleding van 

het gebouw met origineel materiaal. Hieruit vloeit als vanzelfsprekend 

voort dat de opstelling erg statisch is, waardoor herhalingsbezoeken aan 

het Fort niet gestimuleerd worden. Herhalingsbezoek is alleen te 

verwachten wanneer een museum regelmatig inhoudelijk wisselende 

tentoonstellingen programmeert.  

 

De conservering van de collectie gebeurt door de vrijwilligers van het 

museum zelf. Deze is gecompliceerd vanwege de luchtkwaliteit. In verband 

met de bijzondere waterhuishouding van het Fort is er altijd een 

vochtprobleem. De presentatie van de collectie gebeurt daarom 

grotendeels in vitrines en zogenaamde diorama’s: voorstellingen van 

kenmerkende scènes achter een glazen wand, waarachter een zogenaamd 

‘microklimaat’ heerst dat minder vochtig is dan de gemiddelde 

luchtkwaliteit in het Fort. De relatieve luchtvochtigheid daarin is 

voldoende om bruikleen van andere musea mogelijk te maken. De stichting 

is zich voortdurend bewust van dit probleem maar heeft beperkte 

mogelijkheden voor verbetering. Het hele Fort is voorzien van verouderde 

centrale verwarming.  

 

 

 4 Doelgroepen 

 

Het Fort aan den Hoek van Holland is als ‘opengesteld monument’ beperkt 

geopend voor passanten en voor groepsrondleidingen. De beperkte 

openstelling is mede een gevolg van de veiligheidsmaatregelen in het 

uitgebreide ondergrondse complex. Zonder begeleiding is het niet goed 

mogelijk het museum op een veilige manier te bezoeken.  

Het Fort trekt al geruime tijd ongeveer 20.000 bezoekers per jaar. Bij het 

stichtingsbestuur leeft de wens om de openingstijden geleidelijk aan uit te 

breiden, waardoor naar verwachting ook het bezoekersaantal langzaam zal 

stijgen. In het enkele jaren oude museaal plan wordt een streefgetal van 

40.000 bezoekers genoemd. 

 

Het Fort is het grootste museum van het Westland en telt het grootste 

aantal bezoekers in de regio. Zelfs zo veel, dat groei niet eenvoudig meer 

te verwezenlijken is, aldus het stichtingsbestuur. Dat blijkt uit het feit dat 

                                              
2 Het Ministerie van Defensie besteedt momenteel jaarlijks 17 miljoen euro aan 42 verschillende 

militaire musea in het land. De focus van die musea is: de rol van de krijgsmacht, vroeger, nu en straks. 
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de plannen om meer bezoekers te trekken al enkele jaren bestaan, maar 

nog niet hebben geresulteerd in een daadwerkelijk hoger aantal.  

 

Individueel bezoek aan het museum is en blijft ook in de toekomst een 

probleem. Volgens het stichtingbestuur zal de brandweer zeer kritisch 

kijken naar individueel bezoek - zelfs na het aanbrengen van een heldere 

bewegwijzering blijft het gebouw een doolhof van gangen en kamers.  

 

Het aantal bezoekers wordt dus grotendeels bepaald door de 

beschikbaarheid van rondleiders. Gezien het huidige aantal van 1000 

rondleidingen per jaar met gemiddeld 15 bezoekers per rondleiding (= 

15.000 per jaar) en een maximum toegestaan aantal van 200 bezoekers 

tegelijk in het gebouw kan niet verwacht worden dat er nog een 

spectaculaire groei mogelijk is. De overige 5.000 bezoekers komen vooral 

van verhuringen aan bedrijven en verschillende feestelijke gelegenheden.  

 

Als die groei toch wenselijk wordt geacht zullen er nieuwe activiteiten 

bedacht moeten worden, die tevens passen binnen het veiligheidsregime. 

Het denken over die nieuwe activiteiten en doelgroepen is al enige tijd 

geleden gestart, onder invloed van de betrokkenheid van de afdeling 

vrijetijdseconomie van het OBR, de deelgemeente Hoek van Holland, 

Rotterdam Marketing en de dienst Kunst en Cultuur. 

 

Bij het huidige gebruik van het complex kan het streefgetal van 40.000 

bezoekers alleen gehaald worden wanneer er een professionelere 

museumorganisatie ontstaat. Wisselende tentoonstellingen naast een 

gedegen vaste opstelling zijn hierbij de basisingrediënten, evenals degelijk 

beheer van de collectie, educatie en promotie. Ook een betere inbedding 

in (inter)nationale verbanden van collega-musea en evenementen is dan 

onontbeerlijk. De stichting staat open voor deze gedachte, maar ziet ook 

een gevaar in commercialisering, namelijk dat de museumfunctie 

ondergesneeuwd dreigt te raken of zelfs verdwijnt.  

Het OBR heeft inmiddels 3 ton geïnvesteerd in onderhoud van het pand. Als 

er nieuwe investeringen worden gepleegd, is de kans groot dat de 

huisvestingslasten van het complex voor de gebruikers steeds hoger 

worden. Indien er ook nog een professionele organisatie moet worden 

opgetuigd, is de exploitatie als museum naar verwachting geen haalbare 

kaart meer. De Raad meent dat zelfs 40.000 bezoekers – hetgeen gelijk 

staat aan een toename van de inkomsten met € 100.000 - niet voldoende 

zullen zijn om de exploitatie rond te krijgen. 

 

De Raad heeft geen opdracht gekregen om toekomstscenario’s te schetsen, 

maar wel om aan te geven welke activiteiten denkbaar zijn voor welke 

doelgroepen. Die vragen overlappen elkaar. De Raad schetst hier kort 

enkele globale ideeën die in de gesprekken met deskundigen aan bod 

kwamen, omdat het ontbreken hiervan tot onduidelijkheid in de redenering 

zou kunnen leiden.   

Eén denklijn is een bestemming als opengesteld monument, vooral gericht 

op seniorenuitstapjes van touringcarbedrijven of cruisetoeristen, 

bijvoorbeeld in combinatie met een bezoek aan het Keringhuis en een 

boottocht door het Botlekgebied.  
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Het Fort zou ook – net als andere cultuurhistorische objecten, zoals het 

Dok in Hellevoetsluis, het Fort Amherst3 of de vesting van Naarden - 

gebruikt kunnen worden voor speur- en spooktochten, trouwpartijen, 

moorddiners, kinderfeestjes, schoolreisjes, bedrijfsfeesten, Halloween 

party’s, herdenkingen, ‘wargames’. Ook hiermee blijft het Fort een 

opengesteld monument en de slecht- weervoorziening voor 

verblijfstoeristen die het nu al is.  

 

Ten slotte kan gedacht worden aan een meer drastische verandering. 

Onder bepaalde omstandigheden zou er beter een horecavestiging of een 

discotheek in het Fort gevestigd kunnen worden. Daarmee is het monument 

echter niet meer algemeen toegankelijk. 

 

 

 5 De relatie tussen het Fort en het dorp Hoek van Holland 

 

Het ontstaan van het Fort is nauw verbonden met het ontstaan van Hoek 

van Holland. Het dorp ontstond zo’n drie decennia vóór de bouw van het 

Fort als nederzetting voor arbeiders die de Nieuwe Waterweg moesten 

graven. Het Fort is aangelegd aan de ingang van de net gegraven Nieuwe 

Waterweg, om deze te verdedigen tegen ongewenst bezoek. Vervolgens 

werden aanvullende functies om het Fort heen gebouwd en kwamen er 

meer mensen wonen en werken. Sinds de oprichting kende het Fort een 

inpandig hospitaal, - bakkerij en – gevangenis en zijn er feesten gevierd. 

Het Fort heeft dus niet alleen een verdedigingsfunctie gehad, maar tevens 

een economische en een sociale functie.  

Op initiatief van de Rotterdamse Kamer van Koophandel is Hoek van 

Holland in 1914 geannexeerd door Rotterdam, om de toegang tot de 

Nieuwe Waterweg te garanderen. Voor een goed begrip van Rotterdam en 

vooral van de Rotterdamse haven is het Fort uniek, maar voor Hoek van 

Holland zelf is het Fort het symbool bij uitstek van de eigen 

ontstaansgeschiedenis, en daarmee de trots van de bewoners. Althans, dat 

zou het moeten zijn. In de praktijk blijken niet eens alle Hoekenezen 

bekend met het bestaan van het Fort, aldus medewerkers van de stichting.  

Het Fort ligt weliswaar op een prominente plek in Hoek van Holland, maar 

is toch moeilijk te vinden. De recente verbeteringen in de openbare ruimte 

dragen positief bij aan de zichtbaarheid van het Fort maar hebben tegelijk 

geleid tot afbreuk van de cultuurhistorische waarde.  

In de verre toekomst zal er in de directe omgeving woningbouw 

plaatsvinden, om de groei van Hoek van Holland van 10.000 naar 15.000 

inwoners mogelijk te maken.  

De deelgemeente heeft nog enkele jaren nodig om een ‘masterplan 

toerisme’ uit te werken. Hierin worden een ruimtelijke en economische 

visie uitgewerkt, waarin ook de solitaire ligging van het Fort, het parkeren 

voor bezoekers en een mogelijk nieuw NS-station (Station Fort?) worden 

meegenomen. De Raad meent dat hierbij tevens aandacht besteed moet 

worden aan de mogelijkheden om het Fort en de directe omgeving fysiek 

meer bij elkaar te betrekken. Voor dit onderdeel zou het verstandig 

kunnen zijn projectbureau Belvedère in te schakelen, zowel voor 

inhoudelijk advies als voor mogelijke financiële ondersteuning. 

                                              
3 Zie website www.Fortamherst.com  

http://www.fortamherst.com/
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Het exploitatieplan van het OBR voor het Fort zal in maart 2007 gereed 

zijn. Dat is jammer, omdat er zo geen directe relatie gelegd kan worden 

tussen de toeristische visie van de deelgemeente en het exploitatieplan 

voor het Fort. 

 

 

 6 De relatie tussen het Fort en andere musea in Rotterdam en 

  omstreken 

 

Het begrip ‘museum’ is niet beschermd. Iedereen kan een verzameling 

aanleggen en die verzameling een museum noemen. Zuid-Holland telt 240 

musea. Dat is ontzettend veel, en in de ogen van sommige 

museumprofessionals zelfs veel te veel. 140 van deze musea zijn 

geregistreerd bij de Nederlandse Museumvereniging, 100 musea kunnen dat 

niet zeggen. Sinds december 2002 is het Fort een geregistreerd museum4. 

Hoek van Holland telt alleen al 5 musea5. 

 

Er bestaat een inhoudelijke relatie tussen het Fort, het Maritiem Museum 

in Rotterdam en andere musea in de regio, zoals het Baggermuseum in 

Sliedrecht. Allen hebben betrekking op bepaalde aspecten van het ontstaan 

van de havenstad Rotterdam. 

Het Fort werkt tamelijk nauw samen met het Legermuseum in Delft 

(bruiklenen) en het Atlantikwall Museum in Hoek van Holland. De eerste is 

ook statutair in het bestuur van de stichting vertegenwoordigd. De twee 

Hoekse musea bepalen gezamenlijk in welke collectie nieuwe schenkingen 

het best tot hun recht komen. Gezamenlijk worden de collecties verdeeld 

en beschreven. 

 

Volgens de geraadpleegde Rotterdamse musea, Het Maritiem en het 

Historisch, liggen musea ten westen van Rotterdam in de ‘culturele 

slagschaduw’ van Rotterdam. Ze hebben nauwelijks aanloop van bezoekers 

die niet uit het Westland, Rotterdam en Den Haag komen. 

Het Maritiem Museum onderhoudt een incidentele werkrelatie met het 

Fort. Het Historisch Museum onderhoudt bewust geen werkrelatie met het 

Fort, omdat er is gekozen voor andere prioriteiten dan het onderhouden 

van contacten met kleine musea in de omgeving.  

Deze opstelling schept naar de mening van de Raad wel duidelijkheid, maar 

is in zekere zin ook onbevredigend. Onbevredigend voor de grote musea, 

die - ondanks hun omvang - een tamelijk afgebakende taak hebben. 

Daardoor kunnen ze veel vragen die wél leven in de samenleving niet 

beantwoorden en zien ze geen kans om een rol te spelen in de ontwikkeling 

van de kleinere musea. Verbanden die gelegd zouden kunnen worden 

tussen de verschillende collecties van het regionaal cultureel erfgoed 

komen zo niet tot stand. De situatie is ook onbevredigend voor de kleinere 

musea, omdat die geen antwoord op hun vragen krijgen, geen aansluiting 

vinden bij het ‘grote Rotterdamse verhaal’ en hun onderwerp minder 

pregnant onder de aandacht van het publiek kunnen brengen.  

De energie die de kleine musea daardoor nodig hebben om zélf aandacht te 

vragen bij het gemeentebestuur leidt af van hun reguliere werkzaamheden 

                                              
4 Zie bijlage  
5 Atlantikwall Museum, Nederlands Kustverlichtingsmuseum, Het Keringhuis, Redding- en 
Veerdienstmuseum Jan Lels, Fort aan den Hoek van Holland. 
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en zet vrijwilligersorganisaties onder druk. De vraag om aandacht wordt 

anderzijds door zowel het Historisch - als het Maritiem Museum als 

enigszins bedreigend ervaren, omdat het beschikbare budget voor musea 

verder versnipperd dreigt te raken. 

 

Kijkend naar het Rotterdamse museumbestel is het denkbaar dat er meer 

en meer kleine musea gaan proberen een structurele subsidie te verwerven 

voor de komende cultuurplanperiode. De Raad is van mening dat voor de 

wethouder dan niet alleen de vraag aan de orde is of die subsidieverzoeken 

op inhoudelijke gronden gehonoreerd moeten worden of niet, maar ook of 

honorering van aanvragen van kleine musea wel effectief is, gezien de 

overheadkosten die een – organisatorisch en inhoudelijk - versnipperd 

aanbod van kleine musea met zich meebrengt.  

 

 

 7 De plaats van het Fort in het Nederlands bestel van defensiemusea 

 

Van de vier kustverdedigingsforten die Nederland kent is het Fort aan den 

Hoek van Holland onmiskenbaar het belangrijkste en best geconserveerde 

exemplaar. Ondanks dat is het Fort Pampus bijvoorbeeld veel bekender dan 

ons Rotterdamse Fort. Dat is niet terecht. Zoals gezegd ligt de kracht van 

het Fort vooral in het complex. Omdat de collectie van minder belang is en 

nogal veel doublures kent met oorlogs- en verzetsmusea speelt het museum 

geen belangrijke rol binnen het bestel van Nederlandse (defensie)musea. 
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 8 SWOT-analyse monument en museumfunctie 

 

Sterk  

 

 Het gebouw is uniek in 

Nederland 

 Het Fort is interessant als 

tamelijk gaaf monument  

 Het Fort hoort bij de 

cultuurhistorische ‘canon’ van 

Hoek van Holland en Rotterdam 

 Sociale functie: er zijn veel 

enthousiaste vrijwilligers  

 In de huidige situatie is geen 

exploitatiesubsidie nodig 

 Het Fort is een slecht 

weervoorziening voor toeristen 

 Er komen 20.000 bezoekers per 

jaar 

 

Zwak 

 

 Het museum vertelt het verhaal 

van het Fort niet goed genoeg  

 De ligging is geïsoleerd en 

opvallende en aansprekende 

bewegwijzering ontbreekt  

 Herhalingsbezoek is niet 

interessant vanwege het 

ontbreken van wisselende 

tentoonstellingen 

 Kansen om veel meer publiek te 

trekken in de huidige situatie 

zijn gering 

 De inkomsten zijn te laag om een 

professionaliseringsslag te 

kunnen maken 

 Het Fort heeft onvoldoende 

betekenis voor de Hoekse 

bevolking 

 

Kansen 

 

 Het Fort kan een adequater en 

actueler verhaal vertellen 

 De Hoekse bevolking kan het Fort 

gaan omarmen als haar 

belangrijkste erfgoed 

 Het stichtingsbestuur is bereid 

om positief mee te denken over 

verandering 

 Er zijn scenario’s denkbaar die 

leiden tot verbetering 

 Er zijn samenwerkingsverbanden 

mogelijk met andere musea en 

culturele organisaties 

 Professioneel promotiemateriaal 

kan ontwikkeld worden 

 Het terrein en de gebouwen 

bieden aantrekkelijke 

mogelijkheden voor nieuwe 

functies  

 Verbetering begeleiding en 

educatie vrijwilligers is mogelijk 

 Het Fort kan de basis vormen van 

de ontwikkeling van de 

cultuurhistorische component 

binnen het toeristisch 

totaalconcept Hoek van Holland  

 

Bedreigingen 

 

 Beperkte bezoekerscapaciteit op 

hoogtijdagen, zoals de 

zondagmiddag 

 Bezoekers komen teveel op 

hetzelfde moment 

 Investeringen in de gebouwen 

leiden tot hogere huurlasten 

 Subsidieafhankelijkheid door 

hogere lasten 

 Verlies sociale functie voor Hoek 

van Holland bij commerciële 

invulling 

 Verlies van deskundigheid bij 

verlies oudere vrijwilligers 

 Inhoudelijk beperkte 

mogelijkheden om een 

interessanter/volwaardiger 

museum te creëren dat niet 

overlapt met de verhalen van 

andere musea in Rotterdam 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

 

De wethouder vraagt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om in te 

gaan op een aantal concrete vragen over het Fort aan den Hoek van 

Holland. Aan de hand van deze vragen formuleert de Raad in deze 

paragraaf zijn conclusies en aanbevelingen. 

 

 

 Past het subsidiëren van publieksactiviteiten van opengestelde 

monumenten in het door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 

voorgestelde gemeentelijk erfgoedbeleid?  

 

Ja, de Raad is van mening dat het subsidieren van publieksactiviteiten van 

opengestelde monumenten past in het voorgestelde erfgoedbeleid. Het 

advies ‘Erfgoedbeleid en het verhaal over de geschiedenis van de stad’6 

gaat in op de relatie tussen erfgoed en identiteit. Kennis van de 

geschiedenis van de stad is onontbeerlijk voor het vormen van een 

gezamenlijke Rotterdamse identiteit.  

De Raad is van mening dat de lokale overheid vooral kan bijdragen aan 

betere communicatie over erfgoed. Dat kan op diverse manieren: meer en 

betere erfgoededucatie in het onderwijs, het opstellen en verspreiden van 

een ‘Rotterdamse canon’, het ondersteunen van een jaarlijks 

erfgoedfestival, bevordering van cultuurtoerisme, stimuleren van een 

erfgoedtijdschrift en een nieuw historisch stadsmuseum met een brede 

opdracht. Activiteiten als collectiebehoud en tentoonstellingen, die in 

museaal verband subsidiabel zijn, zouden in een opengesteld monument 

eveneens subsidiabel kunnen zijn. Voor zover bij de Raad bekend is 

hanteert de gemeente daar nog geen specifieke criteria voor.  

De Raad is van mening dat de maatschappelijke betekenis van erfgoed voor 

de stad vooral afgelezen kan worden aan de waarde die de eigen bevolking 

er aan toekent. Hoe meer lokale mensen zich er om bekommeren, des te 

groter de maatschappelijke waarde van het erfgoed; des te meer grond om 

lokaal te subsidieren. Indien de lokale binding ontbreekt, is er ook minder 

aanleiding voor de gemeente om te subsidieren. 

 

 

 Wat is de betekenis van het Fort voor Hoek van Holland, voor Rotterdam 

en op nationaal niveau? 

 

Het Fort aan den Hoek van Holland is het best geconserveerde exemplaar 

van een serie van 4 kustverdedigingsforten in Nederland. Als opengesteld 

monument is het (daarom) van groot belang voor Nederland. Het verhaal 

van het Fort is vooral voor Hoek van Holland en Rotterdam van belang, 

omdat het ontstaan van het dorp en de haven nauw verbonden zijn met de 

bouw van het Fort. Hoewel dat nu geenszins het geval is zou het Fort bij 

uitstek het symbool van de ontstaansgeschiedenis van het dorp kunnen 

zijn. Het ontstaan en de betekenis van de Nieuwe Waterweg en de 

wereldhaven kan in het Fort aanschouwelijk worden gemaakt. 

 

 

 

                                              
6 Advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Augustus 2006 
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 Rechtvaardigt de cultuurhistorische waarde van gebouw, collectie en 

geschiedenis een uitgebreider publieksbereik? 

 

De stichting rekent zowel het gebouw als de voorwerpen tot onderdelen 

van de collectie. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur maakt 

onderscheid tussen het gebouw zelf en de museumcollectie die in het 

gebouw wordt gepresenteerd. De cultuurhistorische waarde van het 

gebouw is groot, maar  de voorwerpencollectie is niet bijzonder waardevol. 

De huidige - tamelijk eenzijdige - keuze van de museumstichting voor 

presentatie van het verhaal van de Tweede Wereldoorlog is enigszins ‘out 

of focus’, en wat de Raad betreft minder aantrekkelijk dan het 

oorspronkelijke verhaal van het Fort.   

In het bijzonder het ontbreken van het verhaal over de bouwkundige staat 

van het Fort is te betreuren. Het Fort is als complex bouwwerk, als 

labyrinth, al erg de moeite waard. Allerlei typische bouwtechnische zaken, 

zoals bijvoorbeeld het ‘afwateringssysteem’, zouden op aantrekkelijke 

wijze aan het publiek kunnen worden gepresenteerd. Kortom, het accent 

moet worden verschoven van het algemene verhaal over de Tweede 

Wereldoorlog naar het specifieke verhaal van dit Fort, vanaf zijn vroegste 

ontwikkeling. De periode van WO II moet daar natuurlijk proportioneel deel 

van uitmaken.    

 

De maatschappelijke waarde van het Fort schuilt in de combinatie van het 

gebouw en het juiste verhaal over de ontstaansgeschiedenis, en in de 

historische betekenis van het Fort en van Hoek van Holland voor 

Rotterdam. Een veel groter publieksbereik dan het huidige aantal is daarbij 

niet voor de hand liggend.De stichting levert al een uitzonderlijk goede 

prestatie met een jaarlijks publieksbereik van 20.000 bezoekers. Het 

streefgetal van 40.000 bezoekers, dat genoemd werd in eerdere plannen, 

kan alleen gehaald worden met een veel professioneler organisatieniveau 

en aanvullende activiteiten. Wisselende tentoonstellingen naast een 

gedegen vaste opstelling vormen hierbij de noodzakelijke ingrediënten, 

evenals degelijk beheer van de collectie, professionele educatie en - 

promotie. Ook een betere inbedding in (inter)nationale verbanden van 

collega-musea en evenementen is dan onontbeerlijk. Daarvoor zou een 

structurele exloitatiesubsidie onontbeerlijk zijn. 

 

 

 Hoe kan het Fort zich profileren – wat zou de missie van het museum 

moeten zijn? 

 

Het Fort zou zich in de eerste plaats moeten profileren als uniek 

opengesteld monument. Het monumentale verhaal van dit heel bijzondere 

bouwwerk op zichzelf biedt de bezoeker een interessante belevenis. Als er 

al een museum in het pand zou moeten blijven, zou de missie van dat 

museum moeten zijn om het Fort zo goed mogelijk te presenteren als het 

symbool bij uitstek van Hoek van Holland, en is het vooral van belang dicht 

bij het authentieke verhaal te blijven.  
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 Wat is de (mogelijke) positie van het Fort in het museumbestel 

(samenwerkingspartners, overlap en lacunes)? 

 

Het Fort vertelt een uniek en belangwekkend verhaal en hoort als 

opengesteld monument met beperkte museale functie thuis in het museaal 

bestel van Rotterdam; bij voorkeur in directe samenhang met andere 

Rotterdamse musea. 

 

Eens te meer komt hier de problematiek van het ontbreken van een 

samenhangend Rotterdams historisch museaal verhaal in zijn volle omvang 

terug. Het Historisch Museum is te klein gehuisvest om een permanente 

opstelling over ‘het verhaal van de stad’ te maken. Het 

OorlogsVerzetsMuseum in Rotterdam kan het hoofd niet boven water 

houden - en staat daarin niet alleen in Nederland. Het Fort in Hoek van 

Holland vertelt eigenlijk een ‘verkeerd verhaal’, namelijk vooral over WO  

II, in plaats van over zijn bouwgeschiedenis en de verdediging van de 

Rotterdamse haven. Het Maritiem Museum noch het Historisch Museum zijn 

echter gericht op datgene wat zich in Hoek van Holland afspeelde.  

De Raad beveelt de wethouder aan zich opnieuw te bezinnen op de 

communicatie van het cultuurhistorisch verhaal van de stad. In het 

bijzonder moet er aandacht komen voor de samenhang tussen het verhaal 

over het bombardement en WO II, het verhaal van de wereldhaven en dat 

van de samenstelling van de bevolking: de drie aspecten die het gezicht 

van Rotterdam in de recente geschiedenis vooral hebben bepaald.  

 

De Raad zou bovendien graag zien dat er direct contact tot stand zou 

komen tussen de stichting en partijen die de relatie tussen het Fort en de 

Rotterdamse haven kunnen accentueren. Het stichtingsbestuur hecht hier 

wel waarde aan, maar is er nog niet aan toe gekomen. Wethouder 

Economie en Haven en het Havenbedrijf Rotterdam zijn hiervoor de aan te 

spreken partijen. 

 

 

 Welke doelgroep(en) zouden bereikt kunnen worden met welk type 

nieuwe activiteiten? 

 

Het OBR heeft een bureau ingeschakeld ter beantwoording van de vraag of 

het Fort exploitabel te maken is of niet, en zo ja, hoe. Uitdrukkelijk wordt 

daar gevraagd naar exploitatiescenario’s waarbij de museumfunctie blijft 

bestaan enerzijds en een scenario waarin dat niet het geval is anderzijds. 

De Raad zal hier verder niet op in gaan, maar richt zich vooral op de 

sociaal-culturele kant.  

Zoals gezegd is de Raad van mening dat de kracht van het Fort vooral ligt 

in de status van opengesteld monument met een beperkte museale functie. 

De Raad constateert met genoegen dat een grote groep vrijwilligers het 

Fort in zijn hart gesloten heeft, maar onderkent met het stichtingbestuur 

dat de Hoekse gemeenschap in zijn geheel dat nog niet heeft gedaan. 

Wanneer gekozen wordt voor een toekomst als opengesteld monument 

zoals hier geschetst is het van cruciaal belang dat de groep vrijwilligers - 

zowel wat betreft de omvang, de motivatie als de kennis - minimaal op het 

huidige niveau blijft.  
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Om dat te kunnen bereiken is een groter (sociaal en emotioneel) draagvlak 

onder de Hoekse bevolking nodig.  

De Raad is van mening dat de Rotterdamse, maar vooral de Hoekse 

bevolking eerst moet uitmaken wat het Fort voor hen kan betekenen. Die 

keus moet gemaakt worden vóórdat eventueel een commerciële exploitant 

wordt ingeschakeld. Wanneer de bevolking zich het Fort in figuurlijke zin 

‘toeeigent’ is de toekomst in meerdere opzichten verzekerd. Bewoners 

blijven zich betrokken voelen, vrijwilligers blijven zich verantwoordelijk 

voelen, bezoekers blijven komen, sponsors blijven zich aangesproken 

voelen. Kortom: de participatie is optimaal. Wanneer dat niet gebeurt, 

heeft het Fort voor het dorp Hoek van Holland geen speciale betekenis. De 

monumentale waarde als zodanig blijft natuurlijk ongewijzigd. 

 

De Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de wethouder om te onderzoeken 

wat het Fort voor de bevolking betekent, bijvoorbeeld met behulp van een 

manifestatie. Rotterdamse, maar zeker Hoekse scholieren zouden in dat 

kader het Fort moeten bezoeken.  

Afhankelijk van de waarde die de bevolking aan het Fort hecht kan een 

exploitatiemodel en een schaalniveau gekozen worden waarbij de overheid 

zonodig incidenteel proportionele exploitatiebijdragen zou kunnen leveren. 

Een bijdrage die in de juiste verhouding staat tot de waardering van de 

bevolking.  

 

Een waarschuwende vinger ten opzichte van een museale functie – hoe 

gering ook - is echter op zijn plaats. Enkele gesprekspartners wijzen op 

dramatische situaties in andere gemeenten, waarbij de exploitatie van 

opengestelde monumenten maar niet rond wilde komen. Structurele 

overheidssubsidies blijken in dit soort situaties meestal onontbeerlijk.  

 

Wanneer zou blijken dat de bevolking geen boodschap heeft aan het Fort 

als symbool van Hoek van Holland kan heel bewust gekozen worden voor 

een toekomstscenario dat géén rekening houdt met de historische 

verbinding tussen het fort en de bevolking, en zou er - zonder 

maatschappelijke weerstand - een commerciele functie in het fort kunnen 

worden ondergebracht. De vraag is dan nog of en in hoeverre het 

monument openbaar toegankelijk zou moeten blijven voor educatie en 

onderzoek etc.. 

 

 

 Welke rol spelen de locatie en de directe omgeving? 

 

Om een keus te kunnen maken tussen verschillende scenario’s dient dus 

allereerst goed met de bevolking ter plekke te worden gecommuniceerd. 

De lokale overheid zou hier het voortouw in moeten nemen. Gedacht kan 

worden aan de éénmalige financiering van een bescheiden maar kwalitatief 

goede tentoonstelling of evenement, samenstelling van promotie en 

educatiemateriaal en een specifiek communicatietraject met de Hoekse 

bevolking, zodat iedereen in Hoek van Holland op een goede manier kennis 

kan maken met het Fort.  

 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de wethouder van 

Participatie en Cultuur en de portefeuillehouder Welzijn, Sport en Cultuur 

van Hoek van Holland uitdrukkelijk om de mening van de bevolking te 
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peilen en deze mee te nemen in de verdere afwegingen. Voor de 

deelgemeente Hoek van Holland geldt dat deze gegevens tevens 

meegenomen zouden moeten worden bij de ontwikkeling van de 

aangekondigde toeristische visie, die over enkele jaren gepresenteerd 

wordt, en in de woningbouwplannen voor de directe omgeving van het 

Fort.  
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Bijlage  

 

Het Museumregister 

 

Het Museumregister is een landelijk instrument voor museale kwaliteitszorg dat in 1997 door 

de Nederlandse Museumvereniging (NMV) en de Stichting Landelijk Contact van 

Museumconsulenten (LCM) is geïntroduceerd in Nederland. Het is geïnspireerd op het 

Registration Scheme van de Museums and Galleries Commission in Engeland, dat in 1988 van 

start ging. De kwaliteit van de museumorganisatie en het collectiebeheer is in vele gevallen 

aantoonbaar verbeterd. Nederland en Engeland maken gebruik van hetzelfde beeldmerk, dat 

inmiddels voor heel Europa wettelijk is gedeponeerd. Het beheer van het Museumregister is 

ondergebracht bij de voor dit doel opgerichte Stichting Het Nederlands Museumregister. 

Doelstelling van het register is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de 

kwaliteit van de Nederlandse musea aan de hand van landelijk ingestelde basiseisen waaraan 

elk museum, groot of klein, kan voldoen.  

Door zich te laten opnemen in het Landelijk Museumregister verkrijgt een museum een 

landelijk erkend kwaliteitskeurmerk. Uiteraard moet daarbij aan allerlei basiseisen worden 

voldaan. In Zuid-Holland verzorgt het Museumconsulentschap van het Erfgoedhuis de 

voorlichting over en toelating tot het Museumregister. 

De basiseisen zijn gebaseerd op de definitie van een museum, zoals vastgesteld door de 

International Council of Museums (ICOM) en luiden als volgt: 

 het bezitten van een institutionele basis  

 het bezitten van een stabiele financiële basis  

 het beschikken over een op schrift gesteld beleidsplan  

 het beschikken over een collectie  

 het beschikken over een collectieregistratie  

 het zorgdragen voor het behoud van de collectie  

 het (laten) doen van onderzoek naar de collectie  

 het beschikken over basisvoorzieningen voor het publiek  

 het beschikken over gekwalificeerde medewerkers  

Aangezien de basiseisen voor Museumregistratie voortbouwen op de zogenaamde 

´Gedragslijn voor museale beroepsethiek´, worden geregistreerde musea geacht de 

daarin geformuleerde gedragsregels te hanteren als uitgangspunt van hun handelen. 

Tevens worden zij geacht zich te houden aan alle wet- en regelgeving met betrekking 

tot het museum, de medewerkers, de collecties en de publieksfaciliteiten. 
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