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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Kaart Atlantikwall

‘De Tweede Wereldoorlog verliep voor de Waddeneilanden vrij
rustig, voor zover je van rustig kunt spreken in oorlogstijd. Toch
heeft de oorlog ook (juist) hier veel sporen nagelaten. Vanwege
de strategische ligging van de eilanden waren zij namelijk
onderdeel van Hitler’s Atlantikwall, een verdedigingslinie vanaf
Spanje tot en met Noorwegen.
Op de eilanden werden tientallen bunkers gebouwd, op Schiermonnikoog bijvoorbeeld een geheel bunkerdorp en op Terschelling het ‘Tiger’ complex met meer dan 90 onderkomens. Maar
dat zijn niet de enige sporen die de Tweede Wereldoorlog heeft
achtergelaten, ook zijn er nog de verhalen van mensen die de
oorlog meegemaakt hebben. Verder zijn er op diverse plaatsen
nog andere sporen achtergebleven: restanten van loopgraven,
1
overblijfselen van neergestorte vliegtuigen etc.’
Het projectbureau Waddeneilanden (provincie Fryslân) kwam naar aanleiding van een aanvraag voor subsidie voor een onderzoek naar de haalbaarheid van het openstellen van een
bunker op Vlieland, de stelling 12H, in aanraking met het fenomeen oorlogserfgoed.
Al snel kwam de gedachte vanuit het projectbureau om eilandbreed iets met de bunkers, of
eigenlijk nog breder met de hele oorlogshistorie van de (Friese) Waddeneilanden, te gaan doen.
Er is contact gelegd met de museumfederatie Fryslân en de Eenheid Oorlogsgetroffenen en
Herinnering WOII van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is vervolgens
afgesproken dat er een bijeenkomst georganiseerd zou gaan worden, met van ieder eiland
enkele kenners op het gebied van het oorlogsverleden van het betreffende eiland.
Inmiddels zijn er drie bijeenkomsten geweest. De eerste bijeenkomst stond in het teken van
ideeën, wensen en plannen in kaart brengen. Tevens is op dat moment door het projectbureau
de ‘Werkgroep Waddenerfgoed WOII’ (WWWOII) in het leven geroepen. Tijdens de tweede bijeenkomst, waar ook een vertegenwoordiging van Texel aan deelnam, zijn de resultaten van de
eerste sessie en de daaropvolgende activiteiten door de deelnemende eilanders gepresenteerd.
Tijdens beide bijeenkomsten bleek dat het onderwerp “oorlogserfgoed” een levend begrip is op
de eilanden en dat velen er enthousiast mee bezig zijn. Dit resulteert in een veelheid aan
ideeën en wensen vanuit diverse hoeken. Ook werd duidelijk dat de organisatie en draagkracht
en daarmee het realiserend vermogen per eiland en per initiatief verschillen.
De bijeenkomsten zijn bedoeld als instrument om samen tot een plan van aanpak te komen en
om potentiële initiatiefnemers te vinden en te enthousiasmeren. Een en ander zou moeten
leiden tot projectvoorstellen die passen binnen de kaders van het programma Erfgoed van de
Oorlog van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en/of andere subsidieprogramma’s.
1

Startnotitie WWWOII, Marijn Oud, stagiair bureau Waddeneilanden, maart 2008

Pagina 4 van 56

Inleiding

Gelet op het geconstateerde realiserend vermogen achtten de leden van WWWOII het raadzaam om zich voor de inventarisatie van projectvoorstellen door een professioneel bureau te
laten ondersteunen. Aan Grontmij I Vandertuuk, betrokken bij de conceptontwikkeling ten aanzien van de ideevorming over Stelling 12H, is hiervoor opdracht verleend.
Het eindresultaat van de werkzaamheden is in dit projectenboek weergegeven. Om een goed
vervolg te kunnen geven in het verdere verloop naar indiening van projecten ter subsidiëring, is
in de eerste hoofdstukken ingegaan op de wijze van aanpak, de werkzaamheden en achtergrond van het subsidiekader van het ministerie van VWS. In het daarop volgende deel zijn de
projecten (rijp en groen) zoals deze uit de inventarisatie naar voren zijn gekomen, beschreven.
1.2

Aanpak Grontmij I Vandertuuk

Grontmij I Vandertuuk (hierna GM) is bij haar werkzaamheden nadrukkelijk uitgegaan van de
bottom-upgedachte. Het zijn de eilanders, de betrokkenen, die de ideeën inbrengen. Zij zijn de
dragers. GM ondersteunt en brengt haar expertise in, gebaseerd op ervaringen o.a. op het gebied van toerisme, recreatie, communicatie-instrumenten en cultuurhistorisch erfgoed projecten.
GM heeft de ‘eilanders’ min of meer deel uit laten maken van het GM-projectteam (zie ook
‘werkwijze’), zodat gezamenlijke betrokkenheid is ontstaan en invulling is gegeven aan dit projectenboek waar alle eilanden baat bij kunnen hebben.
GM heeft de ideeën, wensen, plannen en mogelijk al ingezette activiteiten op de eilanden geïnventariseerd. Op grond van vooraf, in samenspraak met de begeleidingscommissie voortgekomen uit de WWWOII, gestelde kaders zijn deze zo goed mogelijk van structuur voorzien om, na
verdere specificatie, rijp te kunnen maken voor mogelijke indieningtrajecten richting subsidieverstrekkers.
De op te stellen kaders zijn gebaseerd op de subsidielijnen en de aangegeven materialen zoals
verwoord in het beleidskader voor subsidiëring programma Erfgoed van de Oorlog en indien
aan de orde en waar mogelijk op andere relevante subsidieprogramma’s.
Provincie Fryslân, projectbureau Waddeneilanden, is de opdrachtgever voor deze fase (ontwikkeling modulair projectplan/projectenboek). De daadwerkelijke aanvragen en uitvoering (van de
op latere termijn positief beschikte projectplannen) zullen door een andere partij – bijvoorbeeld
de Stichting Waddencentra – getrokken kunnen worden.
1.3

Leeswijzer

Naast dit inleidende hoofdstuk geeft hoofdstuk 2 een korte impressie van oorlogserfgoed en
activiteiten daar rondom heen per eiland.
In hoofdstuk 3 is een aantal belangrijke items uit het subsidiekader Erfgoed van de Oorlog van
het ministerie van VWS behandeld.
Hoofdstuk 4 biedt inzicht in het doel, de opzet en de gehanteerde werkwijze met betrekking tot
de totstandkoming van het projectenboek.
In hoofdstuk 5 en 6 zijn achtereenvolgens de koepel- en eilandgebonden projecten beschreven.
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Overzicht naar onderwerp en categorie VWS. Alle kosten zijn inclusief BTW.
ONDERWERP

CATEGORIE

Projectcoördinator
Coördinerende aanjaagfunctie

-

Koepelprojecten
Oral History
Inventarisatie van het erfgoed
Digitalisering film- en fotomateriaal
Conservering film- en fotomateriaal
Uniforme erfgoedroutes
Audiotour
Ontwikkelen website
Oorlogsgraven

Toegankelijkheid
Behoud en toegankelijkheid
Behoud en toegankelijkheid
Behoud en toegankelijkheid
Publieksgericht
Publieksgericht
Toegankelijkheid
-

SUBSIDIEAANVRAAG

KOSTEN
INCL. BTW

-

1 november
1 april
1 april
1 april
1 april
1 november
1 november

2

€ 106.340,00
€ 91.096,00
€ 206.763,00
€ 86. 680,00
€ 135.720,00
€ 279.577,00
€ 214.042,00
€ 43.673,00

Eilandgebonden projecten
Texel: Digitale bunkerwandeling
Texel: Openstellen vuurtoren
Vlieland: Stelling 12 H
Vlieland: Virtuele rondgang
Terschelling: Opwaardering kaartmateriaal
Terschelling: Toegankelijk maken
bouwwerken
Ameland: Inrichten bunker
Schiermonnikoog: Openstellen bunkers en achterstallig onderhoud

Publieksgericht
-

1 november

€ 100.912,00
€ 92.106,00
€ 978.593,00
€ 98.711,00
€ 9.639,00

-

€ 94.962,00

-

€ 196.112,00
€ 72.947,00

De koepelprojecten ‘Oral History’, ‘Inventarisatie van het erfgoed’, ‘Digitalisering van film- en
fotomateriaal’, ‘Ontwikkelen website’ en het eilandgebonden project van Vlieland ‘Virtuele rondgang’ bieden voldoende aanknopingspunten om binnen het gegeven subsidiekader van het onderdeel ‘Toegankelijkheid’ van VWS te vallen. De koepelprojecten ‘Uniforme erfgoedroutes’ en
‘Audiotour’ vallen onder het onderdeel ‘Publieksgericht’ en de koepelprojecten ‘Inventarisatie
van het erfgoed’, ‘Digitalisering van film- en fotomateriaal’ en ‘Conservering film- en fotomateriaal’ vallen naast het onderdeel ‘Toegankelijkheid’ ook onder het subsidieonderdeel ‘Behoud’.
Voor 1 november 2008 wordt voor de volgende projecten subsidie aangevraagd: ‘Oral History’.
‘Audiotour’, ‘Ontwikkelen website’ en ‘Virtuele rondgang’. Voor 1 april 2009 wordt voor de volgende projecten subsidie aangevraagd: ‘Inventarisatie’, ‘Digitalisering film- en fotomateriaal’,
Conservering film- en fotomateriaal’, ‘Uniforme erfgoedroutes’.

2

Kosten verwerkt in projecten
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2

Impressie WOII erfgoed Waddeneilanden3

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk is een globaal beeld geschetst van het aanwezige oorlogserfgoed op de
(Friese) Waddeneilanden. Per eiland wordt indicatief aangegeven wat er aan bekend erfgoedmateriaal is. Hiervoor is gebruik gemaakt van kaarten die gebruikt zijn tijdens de eerste bijeenkomst, aanvullende informatie verkregen van de kenners uit de werkgroep WWWOII en informatie verkregen via het internet. Uit deze laatste exercitie blijkt dat er in eerste instantie weinig
digitaal materiaal is. Het vermoeden is echter (na doorvragen en gebruikmaking van zoekmachines op internet) dat er wel degelijk veel digitaal materiaal in omloop is, maar dat dit (nog) niet
of onvoldoende systematisch toegankelijk is.
In het begin van de oorlogsjaren begon Hitler met de bouw van de Atlantikwall, een versterking
van de kustlijn van Noorwegen tot aan Zuid-Frankrijk. Vooral de kust van Noord-Nederland
moest drastisch versterkt worden door middel van uitgebreide bunkerbouw, geschutsposities,
mijnenvelden, enzovoorts. De Nederlandse kust werd tot frontgebied verklaard, verdeeld in drie
sectoren: sector Friesland, sector IJmuiden en sector Zeeland.
De Waddeneilanden werden tot verboden gebied verklaard voor burgers van de vaste wal. Dit
gegeven zorgt mede voor de unieke positie die de Waddeneilanden binnen het grotere geheel
van de geschiedenis van WOII en de Atlantikwall in het bijzonder innamen: volledig geïsoleerde
gemeenschappen.
Op alle Waddeneilanden werd een sterk Duits garnizoen gelegerd en er werden bunkercomplexen aangelegd met radarstellingen, luchtafweerposten en zware kanonnen. Op Terschelling,
Vlieland, Schiermonnikoog en Ameland werden o.a. grote (“Flak” luchtafweer)bunkers gebouwd. Op Texel werd een “Stützpunkt” ingericht met zware batterijen ter afweer van een invasie uit zee en luchtafweer. De zware verdediging op de eilanden resulteerde zelfs in de afbraak
van zomerhuisjes, die plaats moesten maken voor bunkers.
Na de oorlog zijn de meeste bunkers op de eilanden opgeblazen, geruimd of onder een laag
zand geschoven. Hier en daar zijn nog resten te vinden, waarvan hieronder een impressie volgt.
Overigens hebben de geallieerden nooit serieuze plannen gehad om in Nederland vanuit zee te
landen. Al in 1942 stond vast dat de landing op de kust van Normandië of Bretagne plaats zou
vinden; de Duitsers hebben dit echter nooit geweten.
2.2

Grove impressie

Texel
Op Texel zijn de restanten te vinden van de Batterij Den Hoorn, dat onderdeel uitmaakte van
het verdedigingsnetwerk de Stelling van Den Helder. Deze stelling diende ter bescherming van
de Marinehaven van Den Helder. Nabij Den Hoorn staan de restanten van een drietal geschutsbunkers.
Op het Loodsmansduin staat de goed zichtbare en toegankelijke commandopost.

3

Vrij naar Startnotitie WWWOII, Marijn Oud, stagiair bureau Waddeneilanden, maart 2008
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Tegen de glooiing van het Loodsmansduin ligt een door de Duitsers gebouwde bunker die
voorzien was van een luchtafweergeschut. Tegenwoordig is deze bunker “ingericht” als overwinterplaats voor vleermuizen. De meetpost van de batterij is in redelijke staat.
Vanuit deze bunker werd Den Burg beschoten aan het begin van de Georgische Opstand
(6 april 1945). Tijdens deze “Russenoorlog” zijn vele slachtoffers gevallen zowel onder de Duitsers, de Georgiërs als de Texelaars. Op 20 mei ’45 maakten de Canadezen een einde aan dit
slagveld. Meer hierover is te vinden in de permanente expositie in het Luchtvaartmuseum. Op
de Georgische begraafplaats ten zuiden van Den Burg liggen ruim 460 mannen begraven. Over
de bewuste periode zijn een aantal boeken verschenen.
De vuurtoren is tijdens de Georgische opstand beschoten en
vernield. Om de restanten, die nog deels zichtbaar zijn, is de
nieuwe vuurtoren gebouwd. In de grond onder en rondom de
vuur-toren gaat een bunkercomplex verscholen. Een klein
gedeelte hiervan is zichtbaar.
Verder staat in Den Burg een vrij unieke bunker die in de oorlogsjaren als telefoonschakel-station fungeerde. De bunker is in goede staat en door de beheerder ingericht als expositie-ruimte.
Vlieland
Op Vlieland zijn nog vrij veel elementen terug te vinden in het landschap, echter het merendeel
is (deels) verwoest. Eén bunker die vrijwel helemaal intact is, is de stelling 12H, een compleet
bunkercomplex.
Een haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke heropening en het inrichten van een expositieruimte in de stelling is onlangs afgerond. Informatiecentrum de Noordwester was de initiatiefnemer van dit project en maakte zelf ook deel uit van het projectteam. De uitkomst van het
markttechnische haalbaarheidsonderzoek is positief. De natuurwaarden en aanpalende planologische voorwaarden moeten nog wel getoetst worden. Bij een positieve uitkomst kan de stelling opengesteld gaan worden.
Over Vlieland in de
Tweede Wereldoorlog is weinig ‘verhalend’ materiaal te traceren
via internet. Wellicht is er wel materiaal in particulier bezit of in bezit bij musea. De Stichting
Noord-wester heeft wel veel ruw materiaal voorhanden. Een medewerker van deze stichting
beschikt over een enorme kennis omtrent dit specifieke onderdeel van de WOII.
Terschelling
Terschelling heeft de ‘Tigerstelling’. Dit is een bunkercomplex met meer dan 90 onderkomens
dat grotendeels in de duinen begraven ligt. Terschelling heeft contacten met een museumstichting en wil mogelijk een deel van de ‘Tigerstelling’ gaan heropenen.
Op het Westduin nabij West-Terschelling zijn diverse bouwwerken zichtbaar. Eén bunker is nog in gebruik voor het centraal antennesysteem op het eiland. Verder naar het oosten
zijn drie van de vier open beddingen voor luchtdoelgeschut te
zien. Op de tweede staat het Marine luisterstation “Ut Seinhuske”.
Verder is er nog de ‘Marjotstelling’ bij Formerum aan zee waar nog talloze bunkers in het landschap verscholen liggen. Er zijn zelfs woonbunkers die dienst doen als vakantiehuisjes. Op
Terschelling is ook een oorlogsbegraafplaats, waar een aantal gesneuvelde vliegtuigbemanningen begraven ligt.
Over Terschelling in de oorlog is onlangs een dissertatie verschenen: ‘We vieren het pas als
iedereen terug is’, geschreven door Johan van der Wal. Deze dissertatie is digitaal beschikbaar.
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Voor dit proefschrift zijn diverse interviews gehouden met mensen die de oorlog persoonlijk
meegemaakt hebben.
Ameland
Op Ameland zijn bij Hollum nog een aantal fysieke elementen terug te vinden in het landschap,
(al is er al veel verdwenen kustafslag, terwijl ook bunkers kort na de oorlog zijn gesloopt voor
hergebruik van bouwmaterialen. Het betreft een aantal bunkers en gebouwen van het voormalige hoofdkwartier van de bezetters.

Ten tijde van de oorlog stonden er op Ameland kanonnen opgesteld en radarposten voor doelen op zee. Veel vliegtuigen zijn doelwit geworden en neergestort in zee en op het eiland. Bij de
historische vereniging zijn diverse crashsites van vliegtuigen bekend en bij deze vereniging is
ook veel kennis aanwezig over oorlogsdrenkelingen/slachtoffers die begraven liggen op het
eiland.
Op de begraafplaats in Nes bevinden zich nog 69 graven van gesneuvelde militairen. De vereniging heeft naar aanleiding van haar onderzoek naar de op Ameland begraven vliegeniers en
soldaten een boekwerkje, met zeer beperkte oplage, uitgebracht met de titel “Erfenis van de
storm”.
Schiermonnikoog
Schiermonnikoog heeft de ‘Wassermanbunker’, die vrij recent opgeknapt en opengesteld is en
-als uitkijkpunt- een toeristische attractie vormt. Ook zijn er nog
enkele bunkers intact uit het ‘Schleidorp’ (voormalig bunkerdorp).
Daarnaast heeft Schiermonnikoog een drenkelingenbegraafplaats ‘Vredenhof’ en wordt er gesproken over een mogelijke schat in de duinen, die de Duitsers daar achtergelaten zouden hebben.
Schiermonnikoog heeft van de vier Friese Waddeneilanden
waarschijnlijk nog het meeste
beschikbare materiaal als het gaat om boeken, publicaties en
documentaires die zijn verschenen over Schiermonnikoog in de
oorlog. Deze gaan voornamelijk over de laatste oorlogsweken. De laatste Duitse soldaten verlieten pas op 11 juni 1945 het eiland Schiermonnikoog en de rol die de vlucht van SD’ers en
SS’ers speelde is opgetekend. Daarnaast is er ook ‘verhalend’
materiaal in particulier bezit.
2.3

Unieke situatie op de Waddeneilanden
e

De Waddeneilanden namen in de 2 wereldoorlog een bijzondere positie in. Bijzonder is met
name dat de eilanden Vlieland en Terschelling voor de oorlog tot het grondgebied van de provincie Noord-Holland behoorden. Dit is door de Duitsers gewijzigd en na de oorlog gehandhaafd, zodat we spreken van vier Friese eilanden.
Waarom was de situatie anders dan in de rest van ons land? Allereerst de omvang van de Duitse bezetting. Op kleine aantallen inwoners werd een relatief gezien grote bezetting ondergebracht. De bezettingsmacht op de eilanden bestond ongeveer uit ca. 700 man. Voor met
name Vlieland en Schiermonnikoog betekende dit dat er op bijna iedere inwoner ook een Duitse
militair was. De bevolking op Ameland bedroeg in 1940 2.070, zodat er op elke 3 inwoners een
militair was.
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De toch al geïsoleerde gemeenschappen, waar het toerisme voor de oorlog toch wat in opkomst was door de bouw van houten zomerhuisjes in de duinen, raakten verder geïsoleerd toen
hen in oktober 1940 reisbeperkingen naar de eilanden werden opgelegd. In mei 1941 werden
de eilanden aangewezen als “Sperrgebiet”. Terwijl elders dikwijls grote gebieden werden ontruimd was dit hier niet het geval. De eilanders kwamen in het “Sperrgebiet” terecht. Ook de
Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden werden overigens tot verboden gebied verklaard. Dit betekende dat de, net enigszins op gang gekomen, toeristische activiteiten geheel tot stilstand
kwamen. Daarnaast werden door de Duitsers grote aantallen houten zomerhuizen afgebroken.
Voor het overige werden veel van deze accommodaties door de Duitsers gevorderd voor het
onderbrengen van manschappen. Het probleem was natuurlijk ook de inrichting van deze accommodaties. De eilanderbevolking was over het algemeen arm en moest nu ook nog bepaalde
zaken afstaan aan de bezetters.
De bewegingsvrijheid van de eilanders was erg ingeperkt. Zo was een groot deel van het eiland
afgesloten voor de eilanders. Strand, duingebied en wad waren in feite zonder speciale toestemming niet toegankelijk. Bovendien was het ook zonder vergunning niet mogelijk het eiland
te verlaten of daar naar toe te gaan. Bij Hollum op Ameland was bijvoorbeeld een grote afrastering geplaatst vanaf de dijk tot aan de duinen bij de vuurtoren. Daarachter zat de ‘Flakbatterij’,
bunkers, het Duitse hoofdkwartier etc. (door de eilanders kortweg “de batterij” genoemd). Het
hele duingebied, strand en bos waren voor de dorpelingen onbereikbaar. Voor de eilanders die
toch gedeeltelijk in die tijd leefden van stropen, jutten en vissen was dit moeilijk verteerbaar.
Gelukkig werd wel een aantal vergunningen verstrekt om te vissen onder voorwaarde dat ook
aan de bezetters werd geleverd.
De eilanders werden ingezet bij het realiseren van de Atlantikwall. Op Ameland zijn dan ook
vrijwel geen mannen opgeroepen om in Duitsland te werken. Een enkeling had zich aangemeld
voor het avontuur om bv als boerenknecht op een Duits bedrijf te werken. Wel zaten veel mannen en vaders op zee.
De Atlantikwall heeft op de Friese eilanden in feite geen functie gehad in de oorlog. Vanaf Terschelling werden wel de berichten over overvliegende formaties bommenwerpers naar het Duitse vliegveld bij Leeuwarden gestuurd, zodat vandaar de jagers opstegen voor hun luchtgevechten.
Aan het einde van de oorlog vluchtte de SD uit Groningen naar Schiermonnikoog en heeft daar
nog 6 weken de dienst uitgemaakt. De Duitse bezetting van 700 man heeft het eiland pas op
24 juni verlaten. Na de bevrijding van Friesland was er weinig belangstelling voor de eilanden.
Er heeft zich in de lucht heel wat afgespeeld boven de eilanden, waarbij ook heel wat vliegers
zijn omgekomen. Stille getuigen daarvan zijn de op alle eilanden nog aanwezige erebegraafplaatsen. Al zijn deze veel kleiner dan tijdens de oorlog. Immers na de Slag bij Duinkerken en
tijdens de gehele oorlog spoelden flinke aantallen gesneuvelden op de stranden aan. Er lagen
ongeveer 169 op Ameland begraven en thans nog 64. Fransen en Amerikanen(?) zijn overgebracht naar het vaste land.
In dergelijke kleine en geïsoleerde leefgemeenschappen bleek verzet uiterst moeilijk, maar
kwam zeker. Een sprekend voorbeeld hiervan is de stelselmatige ondermijning van de werkzaamheden aan de bunkerbouw door te ‘knoeien’ met specie.
Het was volgens de eilanders een vreemde periode. Heel Nederland vierde feest en op
Ameland liepen de Duitsers nog volop gewapend rond!
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Programma Erfgoed van de Oorlog

3.1

Doel

Het programma Erfgoed van de Oorlog is een eenmalige en tijdelijke impuls om belangrijk
materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog te behouden en het gebruik van dit materiaal te
stimuleren.
De overheid wil het mogelijk maken dat reflectie op de periode ’40-’45 en de gevolgen daarvan
kan blijven plaatsvinden aan de hand van het meest waardevolle erfgoedmateriaal. Daarbij is
belangrijk dat unieke materialen en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog behouden blijven. Als
het materiaal bewaard blijft en voor iedereen goed toegankelijk is, kunnen mensen zich een
eigen beeld vormen over de Tweede Wereldoorlog.
3.2

Onderdelen

Het gaat om subsidie van activiteiten die zich richten op:
• Behoud;
• toegankelijkheid (hieronder valt ook ‘Getuigen Verhalen’, maar met een eigen subsidiekader; zie hierna);
• publieksgerichte toepassing.
Behoud
Met deze subsidie wil VWS instellingen in de gelegenheid stellen waardevol materiaal uit de
Tweede Wereldoorlog te behoeden voor ernstig of acuut verval.
Toegankelijkheid
Activiteiten die gericht zijn op ‘toegankelijkheid’ moeten tot doel hebben de toegankelijkheid van
erfgoed- of bronnenmateriaal uit en over de Tweede Wereldoorlog te verbeteren. Het ontwikkelen van nieuw oral history-materiaal (Getuigen Verhalen) valt onder deze subsidielijn.
Publieksgerichte toepassing
Deze subsidie is bedoeld om gebruikstoepassingen van materiaal uit en over de Tweede
Wereldoorlog te stimuleren. Het gaat daarbij vooral om het ontwikkelen van internet- en multimediale toepassingen. Welke nieuwe manieren zijn er mogelijk het publiek een nieuw perspectief te bieden op dit materiaal? Het programmateam wil het gebruik aanmoedigen van bijvoorbeeld satelliet plaatsbepalingsystemen (GPS), wiki-toepassingen en technieken als animatie en
‘virtuele reconstructie’.
3.3

Materialen

Het subsidiekader richt zich op de volgende materialen:
• voorwerpen / driedimensionale
• archieven;
objecten;
• monumenten en gedenktekens;
• beeld- en geluidsmateriaal en foto’s;
• persoonlijke getuigenissen.
• persoonlijke verzamelingen;
• drukwerk;
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Voorwerpen / driedimensionale objecten
Het gaat hierbij om objecten als kledingstukken, gebruiksvoorwerpen, oorlogsmaterieel, huisraad, parafernalia en memorabilia en kunstnijverheid. Dit zijn vaak voorwerpen die geen (grote)
kunsthistorische waarde vertegenwoordigen. Hun waarde ligt in het verhaal dat zij met zich mee
dragen, de omstandigheden waarin zo’n voorwerp is gemaakt, bewaard of gekoesterd.
Beeld- en geluidsmateriaal en foto’s
Fotocollecties, film- en geluidsopnamen vormen een rijke illustratiebron voor de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog. Dit audiovisuele erfgoed geeft niet alleen de oorlogsperiode in
beeld en geluid weer. Het is ook een uitstekende bron voor de herinnering van de oorlog en om
verbindingen te leggen tussen deze periode en hedendaagse thema’s in onze samenleving.
Persoonlijke verzamelingen
Persoonlijke verzamelingen zijn vaak een combinatie van bijvoorbeeld documenten, brieven,
dagboeken, fotoalbums, (aan)tekeningen en voorwerpen. Dit heel persoonlijke materiaal biedt
een blik op de ervaringen en belevingswereld van burgers ten tijde van oorlog en bezetting.
Maar ook ervaringen van na de periode ’40-’45 kunnen heel belangrijk zijn.
Drukwerk
Ook de categorie drukwerk bevat zeer uiteenlopend materiaal, variërend van affiches, pamfletten, strooibiljetten, boeken en illegale publicaties tot ansichtkaarten, voedselbonnen, brochures
en noodgeld. In tegenstelling tot voorwerpen en persoonlijke verzamelingen is dit materiaal vrijwel nooit uniek, omdat het in oplagen is vervaardigd. Dat maakt het mogelijk om er zogenoemde digitale kerncollecties van aan te leggen. Digitale kerncollecties brengen dit materiaal digitaal
bijeen, terwijl het fysiek bij verschillende erfgoedbeheerders blijft.
Archieven
Archieven uit en over de Tweede Wereldoorlog vormen een rijke bron voor historisch onderzoek. Maar ook veel burgers zoeken er hun weg in, op zoek naar antwoorden op vaak heel persoonlijke vragen. Vanuit Erfgoed van de Oorlog wordt ingezet op het behoud van deze archieven, die vaak kwetsbaar zijn vanwege de slechte papierkwaliteit in de jaren ’40 en ‘50.
Monumenten en gedenktekens
De term ‘oorlogsmonumenten en gedenktekens’ is de verzamelnaam voor alle objecten en
gebouwen in de publieke ruimte, plus sporen in het landschap die aan gebeurtenissen in de
Tweede Wereldoorlog herinneren. Deze ‘memorials’ vertellen elk een eigen verhaal.
Persoonlijke getuigenissen
Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, zal in de nabije toekomst
afnemen. Daarmee dreigen ook de persoonlijke getuigenissen, herinneringen en verhalen over
deze periode te verdwijnen. Vanuit deze gedachte ontstaan er initiatieven en voornemens van
allerlei instellingen om de getuigenissen van de oorlogsgeneratie vast te leggen. Met het project
‘Getuigen Verhalen’ wil het ministerie van VWS deze instellingen stimuleren persoonlijke verhalen vast te leggen en toegankelijk te maken voor generaties na ons.
Het project ‘Getuigen Verhalen’ creëert dus subsidiemogelijkheden voor het audiovisueel vastleggen van persoonlijke getuigenissen van ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog door
middel van interviews (de zogeheten ‘oral history’).
Voor oral history-materiaal is een aanvullend subsidiekader ontwikkeld.
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3.4

Informatie Programma Erfgoed van de Oorlog

Voor uitgebreide informatie over dit programma en haar voorwaarden inclusief de wijze waarop
subsidie kan worden aangevraagd, zie:
Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport:
http://www.minvws.nl
Erfgoed van de oorlog:
http://www.minvws.nl/dossiers/erfgoed-van-de-oorlog/
Aanvragen subsidie:
http://www.minvws.nl/dossiers/erfgoed-van-de-oorlog/subsidie-aanvragen/
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Doel, opzet en werkwijze

4.1

Doel

De projecten uit het projectenboek bieden voldoende houvast voor een subsidieaanvraag richting het Ministerie van VWS.
Het projectenboek heeft een modulair karakter waar de volgende elementen hun plaats krijgen:
• fysiek erfgoed;
• oral history;
• digitalisering
• toepassingen.
Dit projectenboek heeft een interactief en dynamisch karakter. GM is uitgegaan van een groeimodel: al doende leert men en ook zijn projecten toe te voegen.
Vrijheid van handelen en denken over de wijze waarop men het eigen erfgoed per eiland
gestalte wil geven, is een belangrijke onderlegger voor het in breder ‘eilandverband’ te volgen
traject.
Het projectenboek is op uitvoering gericht. Het beoogt in die zin een duurzaam karakter te
hebben. Duurzaam in de zin van gegarandeerd onderhoud en beheer van de projecten zowel
tijdens de realisatiefase als in de doorlopende uitvoering. In het projectenboek is een voorstel
opgenomen dat gericht is op het waarborgen van de continuïteit van de uitvoerende organisatie
rondom de te realiseren projecten. Mogelijk past een projectorganisatie “Oorlogserfgoed Waddeneilanden” bij de ontwikkelingen om WOII voor en vanuit de Waddeneilanden op de kaart te
zetten. Daarmee is voortgeborduurd op het idee van de zogenaamde “Islandhopper” (zie ook
paragraaf 4.5).
4.2

Opzet

In het projectenboek zijn overzichten van concrete projecten opgenomen waarbij, indien mogelijk, globale kosten zijn opgenomen. Deze projectoverzichten geven een beschrijving van een
concreet uit te voeren project waar financiering bij zal moeten worden gezocht. In eerste instantie is het bedoeld voor het eerder genoemde subsidieprogramma van VWS.
Er zijn 2 typen projectactiviteiten in dit projectenboek opgenomen, namelijk koepelprojecten en
eilandprojecten.
Koepelprojecten
De koepelprojecten bevatten een reeks van gezamenlijke initiatieven die deelprojecten bundelen (eilandoverstijgend) en teruggebracht worden tot één concreet in te dienen project, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een uniforme website voor de oorlogserfgoedhistorie van alle eilanden.
Eilandprojecten
Deze projecten richten zich op afzonderlijke eilandprojecten. Er is een eilandspecifieke herkenbaarheid toegepast.
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Zo zou Vlieland in haar voorbereiding om de stelling 12H toegankelijk te maken en als een op
‘edutainment’ gerichte slecht weer voorziening te exploiteren, alvast gebruik kunnen maken van
de ontwikkeling van een ‘virtuele rondgang’ door stelling 12H. Op deze wijze is het mogelijk om
dit stukje erfgoed op korte termijn op te nemen in de collectie van “Stichting De Noordwester”.
Het kan meteen gepresenteerd worden in Informatiecentrum De Noordwester en bij de openstelling voor het publiek van ‘bunkercomplex 12H” dienen om het complex “toegankelijk” te maken voor minder validen. Dit idee is uitgewerkt tot een voorstel voor een eilandproject.
4.3

Werkwijze

Benadering bronnen
Om de uniciteit van elk eiland en elk idee te waarborgen is gekozen voor een dubbelslag in de
benadering van de ons aangereikte ‘eilandbronnen’. Elk eiland heeft een afvaardiging in de
WWWOII. Deze zijn tweemaal benaderd, eenmaal door middel van een schriftelijke vragenlijst
(de inventarisatiefase) en eenmaal door het afnemen van een interview (de specificatiefase).
Daarnaast zijn waar nodig en mogelijk per telefoon en/of e-mail de puntjes op de i gezet. Gelet
op de korte tijdspanne die gold, heeft deze werkwijze er toe geleid dat door deze vorm van
committeren aan elkaar: we doen het niet alleen, het gaat niet van bovenaf, ieder maakt zijn of
haar “huiswerk”, een rijk resultaat heeft opgeleverd.
Projectbureau Waddeneilanden, meer specifiek de leden van de begeleidingscommissie, heeft
vooraf iedereen van de bij het traject betrokken leden van WWWOII, op de hoogte gesteld over
onze wijze van benadering.
Analyse en opstellen conceptprojectvoorstellen
De resultaten zijn nader geanalyseerd. De analyse richt zich zowel op inhoud en formulering als
op realiteitsgehalte (waar mogelijk op basis van opgaaf zijn kostenramingen en tijdsverloop opgenomen). Vervolgens zijn er conceptprojectvoorstellen opgesteld. Deze zijn aan de begeleidingscommissie voorgelegd en na commentaar en advies bijgesteld. In de analyse is steeds
ingezoomd op allerlei mogelijkheden die een vernieuwend, innovatief en duurzaam karakter in
zich dragen (o.a. technologisch en audiovisueel).
Ter bepaling van het realiteitsgehalte is primair getracht rekening te houden met de mogelijkheden en onmogelijkheden die het subsidiekader van VWS (programma Erfgoed van de Oor4
log) met zich meebrengt.
De door ons op basis van deze analyse en na mogelijke bijstelling door de input van de begeleidingscommissie opgestelde conceptprojectvoorstellen, zijn aan de desbetreffende eilanders/initiatiefnemers ter beoordeling voorgelegd op een bijeenkomst van WWWOII op 5 september 2008. Daarmee doen we recht aan het uitgangspunt dat het een bottum-up en dynamisch plan is, gebaseerd op een groeimodel.
Opstellen modulair projectenboek
Deze laatste stap is gericht geweest op het definitief samenstellen van ons modulair opgebouwde Projectenboek “Wad’n Erfgoed”.
De vorm, zoals deze thans is gepresenteerd, is op basis van de uitkomsten van genoemde bijeenkomst op 5 september 2008 tot stand gekomen en is zodanig dat elk eiland zich in haar
eigen projectvoorstellen kan vinden en dat er tevens voldoende draagvlak is voor de meer
eilandbrede projectvoorstellen.
GM is er steeds vanuit gegaan dat op deze wijze een soort levend projectenboek gezamenlijk
tot stand is gebracht met voldoende informatie over de peilers en een basis is voor koepel- en
eilandprojecten.

4

Daarbij is gebruik gemaakt van de ‘aanvraagformulieren’ van VWS, zonder deze letterlijk tot
op ‘punt en komma’ te interpreteren. Een en ander valt buiten de opdracht richting GM.
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De essentie die is nagestreefd is uiteraard dat uit dit uiteindelijke projectenboek een aantal
projectvoorstellen zodanig rijp zijn, dat deze door de beoogde trekker (Stichting Waddencentra)
na verdere aanscherping ook daadwerkelijk conform de eisen van de desbetreffende subsidieverstrekker ingediend (kunnen) worden.
4.4

Aanscherping en voortschrijdend inzicht

Aanscherping
Tijdens de analyse van de ingevulde vragenlijsten en de daarop volgende interviews met de
vertegenwoordigers van de eilanden is gebleken dat het borrelt van ideeën over hoe het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog te behouden en weer voor het voetlicht te krijgen is. Tevens
is door de respondenten aangegeven dat de geschiedenis bij de eilanders leeft en dat ook de
jeugd zich bewust is van dit erfgoed.
Uit de interviews kwamen los van de inhoudelijke aspecten een aantal zaken naar voren:
• Bijna alle initiatieven vinden plaats in het kader van het uitoefenen van een hobby.
• In een enkel geval heeft dit geleid tot het meer professioneel naar buiten brengen van het
particulier materiaal.
• Er is geen sprake van een centrale organisatie (noch per eiland, noch eilandbreed) die deze
activiteiten bundelt.
• De geïnterviewde personen hadden vaak nog niet echt nagedacht over wie bij de uitvoering
van de eventuele projecten het aanspreekpunt zou kunnen zijn, laat staan over hoe beheer,
onderhoud, juridische inbedding et cetera plaats zou kunnen vinden.
• Inmiddels worden daartoe door betrokkenen wel acties ondernomen.
• Ook zijn, o.a. vanuit de begeleidingscommissie, meerdere activiteiten ontplooid om extra
publiciteit eilandbreed en daarbuiten aan het huidige traject van het vervaardigen van het
projectenboek te geven.
• Het ‘eilanderfgoed’ leeft op de eilanden. De bevolking voelt zich duidelijk betrokken bij ‘haar’
geschiedenis. Men vindt het belangrijk om dit erfgoed vast te leggen voor het nageslacht op
een kwalitatieve en duurzame wijze. Ook een publieksgerichte aanpak wordt verwelkomd
(educatie en toerisme en recreatie).
• Er zijn inmiddels meerdere reacties binnen (o.a. Texel en Harlingen) van ’derden’ die geïnteresseerd zijn in dit project van WWWOII en evt. aansluiting overwegen.
Bovenstaande aspecten dienen bij het lezen van de projectomschrijving in acht te worden genomen.
Voortschrijdend inzicht
Het ministerie van VWS werkt met een redelijk uitgebreid aanvraagformulier. De meeste onderdelen daarvan zijn zonder meer aan de hand van de tekst van het projectenboek in te vullen.
Een aantal andere meer abstracte invalshoeken ten aanzien van bijvoorbeeld de wetenschappelijke betekenis en/of de sociale, educatieve en actuele betekenis van het materiaal is lastiger
aan te geven.
VWS geeft daarom zelf aan om al in een vroegtijdig stadium van het aanvraagtraject contact
met de desbetreffende begeleidingsambtenaren op te nemen teneinde zich te laten adviseren
bij de definitieve invulling van het aanvraagformulier.
Via de begeleidingscommissie is dit in de huidige fase reeds gebeurd. Het lijkt ons echter goed
dat de beoogde indiener van de projecten hier ook al op inspringt.
Gelet op het veelal ontbreken van professioneel organiserend vermogen is het gewenst om het
uitvoeringstraject van de projecten te laten begeleiden door een eilandbreed werkzame projectcoördinator. Dit idee is besproken tijdens de interviewronde en kon op draagvlak rekenen.
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4.5

Projectcoördinator ‘Wad’n Erfgoed’

Omschrijving
Het project ‘Wad’n Erfgoed’ is een uniek project voor de Waddeneilanden. Het initiatief om te
komen tot overdracht van historie van het oorlogserfgoed op de eilanden voor geïnteresseerden
staat eigenlijk nog maar net in de startblokken. Er is dan ook nog veel tijd en energie nodig om
de gewenste doelstelling te behalen. Bij een project als ‘Wad’n Erfgoed’ zijn een aantal processtappen nodig, gekoppeld aan een duidelijke organisatorische inbedding.
Vooral wat dit laatste betreft zijn ondanks de vele inspanningen van de (huidige) initiatiefnemers
op het gebied van behoud en het toegankelijk maken van het Erfgoed WOII, de nodige lacunes.
Dit geldt voor elk eiland apart, maar zeker voor een eilandbrede aanpak.
In deze fase en voor de komende periode geldt dat de hierna beschreven koepelprojecten en
individuele projecten vooral op het gebied van organisatie en aspecten als beheervorm en juridische inbedding verdere ontwikkeling behoeven om continuering in de tijd te kunnen garanderen. Daarnaast is het nodig om een blijvend draagvlak voor dit issue te creëren onder de
eilandbevolking en over de (eiland)grenzen heen. Beide aspecten vergen een duidelijke en
consequente aanpak. Diverse voorwaardenscheppende instanties zullen blijvend betrokken
moeten worden in het proces en ook zullen de uitvoerende derden aangestuurd moeten worden.
Daarvoor kan een centraal aanspreekpunt in de vorm van een projectcoördinator zorg dragen.
Deze coördinator fungeert daarbij als rots in de branding voor initiatiefnemers.
Doel
De projectcoördinator zorgt voor het verder opzetten van een organisatie (brengt taken onder bij
bestaande organisaties) om ‘Wad’n Erfgoed’ als uniek project voor de waddeneilanden verder
gestalte te geven. Het project staat nu nog in de kinderschoenen en er zijn veel concrete acties
nodig om het beoogde eindresultaat te behalen. Dat wil zeggen er voor te zorgen dat het
‘Wad’n Erfgoed’ in al haar huidige en historische facetten laten kennismaken met bewoners en
bezoekers van de Waddeneilanden. De projectcoördinator heeft als belangrijkste missie: “Gesprekspartner zijn voor overheden en andere betrokken partijen en fungeren als organisatorische spil voor alle partijen die bij ‘Wad’n Erfgoed’ betrokken zijn of willen worden”. Concreet
gaat het om:
•
•
•

•
•
•

Het creëren van draagvlak onder de eilanders en eilandbreed, zodat het oorlogserfgoed
WOII van de Waddeneilanden behouden blijft en verder wordt uitgedragen.
Het binden en boeien van (potentiële) initiatiefnemers om blijvend actief te zijn bij vorm,
inhoud, beheer en onderhoud van dit oorlogserfgoed.
Het stimuleren van het proces van projectrealisatie (vanuit een dynamisch projectenboek)
en zorg dragen voor de organisatorische inbedding van de projectorganisatie en een duurzame vorm van beheer en onderhoud (spilfunctie).
Het initiëren van projecten rond waddenerfgoed en het benaderen / zoeken van potentiële
projecttrekkers.
Het coördineren van toekomstige subsidieaanvragen.
Het regelen van regelmatige stuurgroepvergaderingen, waarbij de eilanden informatie uitwisselen over koepel- en eilandprojecten.

Taken en werkzaamheden
De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de projectcoördinatie, maar hij of zij fungeert
tevens als projectleider en draagt hierdoor ook deels inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van het project. Hij of zij kent het projectgebied goed en heeft of verwerft inzicht in de
bestaande en lopende visies en plannen in het projectgebied. De projectcoördinator stelt een
projectplan op volgens de methode van projectmanagement. Hij/zij spoort kansen en mogelijke
knelpunten op en gaat daar op een positieve en constructieve manier mee om. Hij/zij slaagt erin
de verschillende actoren achter één integrale visie te scharen.
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De projectcoördinator staat in voor de communicatie rond het project bij de verschillende doelgroepen en bij het brede publiek en gebruikt daarvoor alle effectieve communicatiemiddelen en
–kanalen. Meer specifiek gaat het daarbij onder meer om de volgende werkzaamheden:

• Structureren en onderhouden van relaties (aanjaagfunctie):
° contacten onderhouden met stichtingen, vrijwilligers etc. van de eilanden;
° afstemming met relevante subsidie-instanties waaronder het Ministerie van VWS;
° afstemming met specifieke organisaties die direct dan wel indirect een relatie hebben met
•
•
•
•

het erfgoed (de eilandgemeenten, provincie Fryslân, Staatsbosbeheer, Ministerie van
Defensie, Rijkswaterstaat en dergelijke.
Inhoudelijke bijdrage geven inzake projectvoorstellen:
° Het gaat daarbij om de huidige koepelprojecten en de specifieke eilandprojecten.
Het opstellen en begeleiden van nieuwe projectplannen met oog voor integraliteit.
Inhoudelijke toetsing ten aanzien van de haalbaarheid van initiatieven.
Organiseert en structureert de communicatie rond het project o.a. in de vorm van het uitbrengen van een nieuwsbrief, voortgangsrapportages etc.

Eén van de taken die de projectcoördinator separaat van bovenstaande in het beoogde takenpakket dient op te nemen is de mogelijkheid te onderzoeken om tot het instellen van een zogenoemd ‘aankoopfonds oorlogserfgoed Waddeneilanden’ te komen.
Het achterliggende idee hierbij is dat er met grote regelmaat attributen uit de oorlogsjaren op
marktplaats, ebay en internet worden aangeboden die betrekking hebben op de Waddeneilanden.
Aangezien er geen centraal aankooppunt of eigenlijk geen geld beschikbaar is, gaan particulieren zonder het van elkaar te weten proberen die attributen te kopen om ze te behouden voor de
Waddeneilanden. Het gevolg is dat ze tegen elkaar op gaan bieden. Hierdoor wordt er vaak te
veel geld uitgegeven om deze attributen te bemachtigen. Of ze verdwijnen naar verzamelaars
buiten de Waddeneilanden, omdat het benodigde geld hier niet beschikbaar is, waardoor de
attributen verloren gaan voor de Waddeneilanden.
Om dit te ondervangen is het wellicht een optie om een ‘aankoopfonds’ op te richten waar geld
in komt om zo centraal attributen die betrekking hebben op de oorlogsjaren en de WaddenEilanden, te kunnen aankopen. De projectcoördinator gaat de mogelijkheden hiertoe onderzoeken en maakt afspraken met NIOD.
Zo’n fonds moet alleen gevuld worden met geld en gevuld blijven. We moeten dus iets gaan
bedenken hoe we dit fonds in het leven kunnen roepen en kunnen voorzien van geld. Bovendien moeten er criteria opgesteld worden waarvoor zo’n fonds gebruikt mag en kan worden.
Profiel
De projectcoördinator ‘Wad’n Erfgoed’ beschikt idealiter over de volgende competenties:
• WO/HBO opgeleid en enkele jaren ervaring met project- en procesbegeleiding, bij voorkeur
in een richting die te maken heeft met recreatie, natuur, landschap, ruimtelijke ordening.
• Bij voorkeur enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare situatie (projectmanagement).
• Affiniteit met de regio (ooit woon- en/of werkzaam) is een vereiste.
• Proactief omgaan met uitdagingen, kansen zien liggen en kunnen realiseren.
• Organisatietalent.
• Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
• In staat om mensen te motiveren en te enthousiasmeren.
• Enige RO-achtergrond (beleid, ruimtelijke ordening, …) is meegenomen.
• Sociale en diplomatieke vaardigheden.
• Kunnen omgaan met conflicterende belangen en partijen.
• Goed in teamverband kunnen functioneren en zeer zelfstandig kunnen werken.
• Kennis van project- en procesmanagement.
• Goede kennis van de gangbare Windows-programma's.
• Flexibiliteit (avond- en weekendwerk zijn mogelijk).
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Organisatie
De projectcoördinatie kan organisatorisch bij diverse organisaties worden ondergebracht. De
meest voor de hand liggende organisatie is Stichting Waddencentra.
Gezien de unieke situatie van de aanvraag van meerdere eilanden, is VWS bereid om een projectcoördinator te ondersteunen.
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5.1

Oral History

Doel
Het doel van dit koepelproject is om de persoonlijke getuigenissen, herinneringen en verhalen
over de WOII-periode op de Waddeneilanden van deze oorlogsgeneratie vast te leggen. Daarnaast is het doel deze toegankelijk te maken voor generaties na ons.
Omschrijving
In dit koepelproject gaat het om interviews met eilanders en met hen die van welke zijde dan
ook deelgenoot waren in de geschiedenis van de eilanden tijdens WOII. De bedoeling is om
deze interviews op video vast te leggen. Het aantal eilanders en anderen die tijdens de oorlog
de volwassen leeftijd hadden, neemt snel af. Om die reden moet niet lang worden gewacht met
deze actie.
‘Vanaf Vlieland is een zoektocht via het Wast (‘Deutsche Diensstelle’) in enkele gevallen zeer
succesvol gebleken. Zo werd onder meer de schoondochter van de Abteilungskommandeur van
de Marineflakabteilung 246, de Korvettenkapitän Helmut Klett, opgespoord. Via haar werd zijn
levensloop verkregen. Ook zijn er enkele unieke foto’s, een kleurenfilm met opnames (gemaakt
in het hoofdkwartier in Harlingen, Sneek, op Terschelling, met een vliegtuig over het dichtgevroren wad), de uitreiking van een Abschuszwimpel op Vlieland en enige privéopnames.’
De onderzoeksgroep bestaat uit de toenmalige eilanders, veteranen en/of kinderen daarvan
(bv. de schoolgaande jeugd uit die tijd en/of de huidige iets ‘jongeren’ die door directe overlevering nog levendige herinneringen hebben).
Van belang is dat elk eiland de beste invalshoek onderzoekt. Elk eiland apart zal verschillende
‘ervaringsgroepen’ kunnen en moeten benoemen waarop specifiek ingezoomd gaat worden.
5

Door de eilanders is een aantal suggesties gedaan ten aanzien van de invalshoeken en ervaringsgemeenschappen waarvoor men kansen ziet (onderzoeksvragen):
• De invalshoek van de ‘Koopvaardij’ / kinderen van de ‘Koopvaardij’.
• De aan de vlucht van de SD (Scholtenshuis te Groningen) naar Schiermonnikoog gerelateerde geschiedenis.
6
• De invalshoek van de contacten tussen eilanders en bezetters .
• De mensen die verplicht te werk gesteld werden in Duitsland.
• De mensen die, ‘op straffe van’, mee dienden te werken aan de realisatie van de Atlantikwall op de eilanden (bunkerbouwers).
• Eilander schoolkinderen tijdens de bezetting.
• De ‘Veteranen’.
• Het verzet.

5

Moet niet opgevat worden als een limitatieve opsomming. Het blijft een dynamisch projectenboek. Wel moet de looptijd van het programma van VWS in acht genomen worden.
6
Deze invalshoek is nogal van delicate aard en zal qua aanpak bovenop de normaal in acht te nemen zorgvuldigheid
een extra inspanning in deze vergen.
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VWS heeft voor dit onderdeel een speciaal subsidiekader. Een belangrijk aspect hieruit is de
grote waarde die gehecht wordt aan de zorgvuldigheid en de wijze waarop met de privacy van
de te interviewen personen wordt omgegaan. Professionaliteit in aanpak en uitvoering is daarbij
een basisvoorwaarde.
Vooralsnog worden de inspanningen die hiermee gepaard gaan geschaard onder de ‘koepelprojecten’, omdat er een gemeenschappelijke noemer in de aanpak is. Gelet op de mogelijke
uniciteit in ervaringsgroepen per eiland kan overwogen worden om deze per eiland apart als
‘oral history’-project in te dienen. Een en ander zal aan VWS ter advisering voorgelegd moeten
worden.
Werkzaamheden
Het houden van de interviews, het vastleggen en doorvertalen van het materiaal dient door
professionals te worden uitgevoerd. Dit in samenwerking met de betrokken instanties en vrijwilligers op de eilanden die zorgen voor de basiskennis. Het is raadzaam om een eilander met op
professionele leest gestoelde interviewervaring te koppelen aan het team professionals om de
toegang, zowel in taal en ‘gevoel’, richting de ervaringsgroepen te vergemakkelijken. Het gaat
hier om het vervullen van een intermediaire rol tussen interviewer, filmer en respondent.
Voor het project ‘Getuigenissen’ worden de genoemde ervaringsgroepen opgespoord en geïnterviewd. Deze interviews worden geschikt gemaakt voor de database van het ‘erfgoed van de
oorlog’. Ook moeten deze interviews getranscribeerd worden, uitgetikt worden. Daarvoor wordt
een secretariaatsbureau ingehuurd. Per eiland worden 2 getuigenissen opgenomen volgens de
‘oral history’-methode.
Organisatie
De projectcoördinator coördineert per eiland de te verrichten werkzaamheden. Dit gaat via vaste aanspreekpunten (instanties, WWWOII en/of andere vrijwilligers).
Beheer en onderhoud
In gezamenlijk overleg wordt er één vaste beheerder aangeduid. Uitgegaan wordt van de Stichting Waddencentra.
Kosten
Deze indicatieve kostenraming is gebaseerd op een opgaaf van PS Producties, gevestigd te
Leeuwarden. In de prijsindicatie wordt uitgegaan van twee interviews per eiland:
Getuigenissenproject, kosten per eiland
• vooronderzoek door regisseur
• voorgesprekken
• opnemen 2 interviews, inclusief cameraman, camera en regisseur
• transcriberen
• digitale afwerking
• onkosten: 2 overnachtingen 2 personen, reiskosten en banden
Totaal € 3.425,00 exclusief 19% btw
Extra: ondersteuning bij onderzoek € 350,00 per dag bij een minimumafname van 10 werkdagen.
Webfilmpjes
Na bewerking en schieten van extra filmmateriaal kunnen deze interviews ook gebruikt worden
voor filmpjes op een website van en voor de vijf eilanden. Het beeldmateriaal en de interviews
worden teruggebracht tot handzame filmpjes, gekoppeld aan locaties op het eiland (zie ook:
www.hollandinvideo.nl). Deze filmpjes zijn maximaal 1,5/2 minuten lang per locatie. Om een zo
duidelijk mogelijke communicatieboodschap te hebben, is het goed om van te voren te bepalen
voor welke doelgroep de website bedoeld is.
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Bewerking tot webfilmpjes:
Per 4 filmpjes:
• vooronderzoek
• schieten extra materiaal
• spotten, maken montageplan, montage
• afwerking, website gereed
• onkosten: 1 overnachting, 2 personen, reiskosten en banden
Kosten
Totaal: € 4.566,00 exclusief 19% btw
Documentaires
Daarnaast kunnen de ‘oral history’- interviews ook als basis dienen voor een tweetal documentaires bij Omrop Fryslân. Daar moet wel extra onderzoek en materiaal voor geschoten worden.
Omrop Fryslân heeft zich inmiddels zeer geïnteresseerd getoond en zich bereid verklaard om
technische faciliteiten beschikbaar te stellen.
Documentaire Omrop Fryslân
• productie
• opnames documentaire
• spotten
• verwerken
• monteren
• afwerking
• eventueel omzetten naar Nederlandstalige versie
• onkosten: overnachting, verblijfskosten, reiskosten
Kosten
Totaal: € 9.000,00 (faciliteiten stelt Omrop Fryslân beschikbaar)
Kostenoverzicht
In onderstaande tabel is een overzicht getoond van alle kosten omtrent dit project:
ONDERDELEN
KOSTEN (INCL. BTW)
Getuigenissenproject (€ 3.719,00 * 5 eilanden )

€ 18.595,00

Ondersteuning onderzoek

€ 4.165,00

Bewerking tot webfilmpjes (€ 5.434,00 * 5 eilanden)

€ 27.170,00

Documentaires

€ 10.710,00

Samenwerking Omrop Fryslân

€ 10.000,00

Projectcoördinator (250 uren x € 120,00)

€ 35.700,00

Totaal

€ 106.340,00
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5.2

Inventarisatie van het erfgoed WOII

Doel
Het doel van dit project is het bewaren van al het nog aanwezige (fysieke) erfgoed uit de periode WOII op de Waddeneilanden. In de loop der tijd zijn overblijfselen uit de oorlog letterlijk uit
het zicht geraakt (overwoekerd, gesloopt, onder zand bedolven etc.). Sommige overblijfselen
zijn nog (gedeeltelijk) zichtbaar, sommige hebben nog een functie. Doel van het project is om te
inventariseren en vast te leggen welke objecten en andere fysieke elementen op dit moment
nog zichtbaar dan wel traceerbaar zijn, waar ze zich exact bevinden en welke functie zij in het
grotere geheel hebben gehad. Het aldus verzamelde materiaal vormt een basis die uitstekend
van dienst kan zijn bij de ontwikkeling van andere projecten rond het thema ‘erfgoed van WOII’.
Omschrijving
Het gaat zowel om het inventariseren, het registreren en het opslaan van het materiaal. De term
materiaal moet in brede zin worden opgevat. Tijdens de interviewronde bleek namelijk dat elke
respondent, elk eiland, ideeën had ten aanzien van een of andere vorm van inventarisatie,
vaak met een van elkaar verschillende invalshoek. De één legde de nadruk op bijvoorbeeld de
objecten die in het kader van de Atlantikwall zijn gebouwd, terwijl de ander sterker inzoomde op
het registreren van omgekomen eilanders. Weer een ander legde de focus op het achterhalen
van eilandbreed foto-/kaartmateriaal om dit op een centraal punt te verzamelen ter verdere
bewerking.
Om de titel ‘Inventarisatie’ als koepelproject op te nemen moeten we dus elk eiland zijn eigen
invalshoek gunnen. Er zal echter, om de werkzaamheden op kosten te kunnen zetten wel een
duidelijk overzicht per eiland nodig zijn. Dit is aan de eilanders gevraagd.
Vlieland zoekt het meer (op dit moment) in het benaderen en raadplegen van bronnen om hun
eigen inventarisatie voor elkaar te krijgen en maakt bij deze te verrichten werkzaamheden de
volgende kanttekeningen.
• De toegankelijkheid van archiefmateriaal over de Waddeneilanden is een belangrijke invalshoek. Voor archiefstudie en inzage in bijzondere stukken moet men nu naar Den Haag
of Freiburg.
• De belangrijkste bron voor de gebeurtenissen op de eilanden tijdens de oorlogsjaren is het
Bundesarchiv in Freiburg. Hier liggen de Kriegstagebuecher en Abschuszmeldungen van
de Kriegsmarine luchtdoelbatterijen opgeslagen. Ook de dagboeken van de Infanterieeenheden die op de eilanden gelegerd waren, liggen in het Bundesarchiv. Informatie gevonden in het Bundesarchiv kan benut worden voor een gezamenlijke website, tentoonstellingen, presentaties en publicaties. Ook zou het wenselijk zijn dat de informatie in het Bundesarchiv op de eilanden zelf geraadpleegd kan worden. Nu moet de informatie uit ZuidDuitsland gehaald worden.
• Het ‘Het Nationaal Archief’ is tevens een belangrijke bron voor de reconstructie van de
gebeurtenissen op de eilanden. Vooral het archief van het Bureau Registratie Verdedigingswerken, met daarin de plattegronden en tekeningen van de bunkers op de eilanden, is
van belang om inzicht te krijgen in de diverse stellingen en batterijen.
Hun kostenopgaaf van de uit te voeren werkzaamheden is op bovenstaande kanttekeningen
gebaseerd. Aan elk eiland is op deze manier verzocht een kostenopgaaf in uren weer te geven
voor de per eiland te verrichten werkzaamheden.
Naast de invalshoek per eiland kan een bredere aanpak ten aanzien van het inventariseren van
het fysieke erfgoed middels GIS vertaald worden in een ‘Waddenkaart’. Deze Waddenkaart kan
naast het pure inventariserende doel ook gebruikt worden ter ondersteuning van andere projecten uit dit projectenboek. Ter illustratie een korte impressie van het principe van GIS:
• Een van de vele definities van een Geografisch Informatie Systeem is: ‘een verzameling
werktuigen voor het verzamelen, opslaan en weergeven van ruimtelijke gegevens van de
wereld om ons heen’. Bij GIS wordt eigenlijk de werkelijkheid uit elkaar gehaald in verschillende lagen: punten, lijnen en vlakken.
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•

•

De topografische ondergrond is bijvoorbeeld een vlak, een fietsroute is een lijn en een
bunker is een punt. De gebruiker van GIS kan zelf bepalen welke lagen hij aan- of uitzet.
Het is dus mogelijk om verschillende toeristische kaarten te maken; de één met de topografische ondergrond en de fietsroutes en de ander met de topografische ondergrond en
de bezienswaardigheden. Achter elk punt hangt een database. Het is dus mogelijk om bij
alle bunkers de staat en het bouwjaar in de database te zetten, waardoor je een kaart kan
maken met alle vervallen bunkers of juist alle bunkers die in goede staat zijn. Kortom, er
zijn heel veel verschillende mogelijkheden binnen GIS.
In de inventarisatiefase worden alle toeristische punten per eiland op papier gezet. Ook de
uniforme erfgoedroutes zijn reeds op papier ingetekend. De routes (zie project ‘uniforme
erfgoedroutes’) en de bezienswaardigheden worden vastgelegd in een ArcGIS shapefile
7
(9.2). Hierbij is het nodig om de topografische ondergronden (Top10vector kaarten) van
de gemeenten te ontvangen. Uit onze ervaring blijkt dat deze ondergrond zeer geschikt is
om nauwkeurig op in te tekenen en om de locaties voor de punten exact te bepalen.
De GIS-kaart wordt getoond op de website. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op één
van de bezienswaardigheden te klikken, waarna een kort filmpje start over deze bezienswaardigheid (zie project ’Oral History’).

Een en ander is samengevat onder het kopje ‘Werkzaamheden’.
Werkzaamheden
De werkzaamheden kunnen parallel verlopen met de verschillende invalshoeken zoals onder
andere in het project ‘Oral History’ etc. is beschreven. Meer specifiek gaat het om:
• Het wekken van interesse bij de bevolking door middel van een advertentie in huis-aanhuisbladen en het zoeken van free-publicity.
• Inventarisatie van de nog op het eiland aanwezige bunkers en gebouwen welke door de
Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd en gebruikt.
• Inventarisatie van het nog op het eiland aanwezige materiaal uit deze periode, zoals foto’s,
gevonden voorwerpen, inventaris van bunkers en gebouwen etc.
• Registratie van tijdens de WOII omgekomen eilanders updaten.
• Overleg aangaan met o.a. Bundesarchiv in Freiburg, ‘Het Nationaal Archief’ en Staatsbosbeheer over samenwerking en uitwisseling van materialen.
• Creëren van een GIS-kaart met de aanwezige bunkers / gebouwen, infrastructuur etc.
Organisatie
De projectcoördinator brengt alle mogelijk geïnteresseerden bij elkaar en voorziet in een vast
aanspreekpunt op elk eiland. Daarnaast vervult hij/zij alle taken onder de in paragraaf 4.5 opgenomen functieomschrijving ten behoeve van dit project.
Aanspreekpunten kunnen o.a. zijn: Stichting Amelander Musea (STAM), Stichting De Ouwe
Polle, gemeente Ameland, Cultuurhistorische vereniging ‘t Heer en Feer, stichting Vredenhof,
stichting BunkermuseumSchlei, 4 mei comité Schiermonnikoog, Stichting De Noordwester,
Behouden Huys, Stichting Texels Museum en mogelijk Staatsbosbeheer. In gezamenlijk overleg wordt uit deze werkgroep een centraal verzamelpunt gekozen die de interne coördinatie op
zich neemt.
Beheer en onderhoud
Zie organisatie.

7

Top25, top50 is ook mogelijk, maar is minder gedetailleerd
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Kosten
Op basis van de verschillende opgaven is een eerste raming gemaakt. We zijn uitgegaan van
de opgave naar ureninzet en hebben deze marktconform vertaald.
De kosten voor het hanteren en uitvoeren van de GIS-kaart zullen bedragen:
WERKZAAMHEDEN

KOSTEN (INCL. BTW)

Controleren topografische ondergronden

€ 595,00

De ontvangen erfgoedroutes + toeristische punten intekenen in GIS

€ 2.380,00

Ontwikkelen conceptkaart

€ 595,00

Conceptkaart definitief maken

€ 893,00

Kaart koppelen met filmmateriaal en plaatsen op website

€ 2.975,00

Totaal

€ 7.438,00

In de kostenraming van het ontwikkelen van een GIS-kaart gaan we ervan uit dat de werkzaamheden gedaan worden door een bureau, dat beschikt over het programma GIS.
In onderstaande tabel staan alle kosten omtrent de inventarisatie vermeld:
ONDERDELEN

KOSTEN (INCL. BTW)

Inventarisatie Texel (=250 uren * € 65,00)

€ 19.338,00

Inventarisatie Vlieland (=120 uren * € 65,00)

€ 9.282,00

Inventarisatie Terschelling (=220 uren * € 65,00)

€ 17.017,00

Inventarisatie Ameland (=150 uren * € 65,00)

€ 11.603,00

Inventarisatie Schiermonnikoog (=120 uren * € 65,00)

€ 9.282,00

GIS-kaart

€ 7.438,00

Projectcoördinator (=120 uren * € 120,00)

€ 17.136,00

Totaal

€ 91.096,00

Opmerking
Het zou bruikbaar zijn als deze informatie op de eilanden ligt of via het internet toegankelijk is.
Op dit moment is namelijk in het geheel niets uit deze periode beschikbaar voor het publiek. Er
ontstaat een geheel nieuw aanbod.
De beschikbaarheid en toegankelijkheid van (visueel) informatiemateriaal zal zeker de belangstelling van eilanders, oud-eilanders en bezoekers wekken. Het zal een bestaand interesseveld
versterken, dan wel bij jongeren een nieuw interesseveld raken. Na decennia waarin herinneringen aan de oorlog, begrijpelijkerwijs, niet al te veel in de belangstelling stonden en ook vaak
weggelegd, verwijderd, gesloopt of ondergewerkt werden zie je dat er nu sprake is van een toenemende belangstelling voor de gebeurtenissen in die tijd.
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5.3

Inventarisatie, beschrijving en digitalisering film- en fotomateriaal

Doel
Het inventariseren, beschrijven en digitaliseren van foto’s. Digitalisering en gescheiden opslag
voorkomt dat fotomateriaal niet verloren gaat door slechte opslag, lichtschade of zelfs vernietiging / weggooien.
Omschrijving
Het op de eilanden aanwezige materiaal is voor zover bekend niet gedigitaliseerd. Het is veelal
gefragmenteerd bij diversen aanwezig en sommigen van hen zijn zich niet bewust van de historische waarde van het materiaal dat ze onder zich hebben.
Het ligt in de bedoeling om het op de eilanden aanwezige fotomateriaal uit de periode 1939 –
1945 te digitaliseren. Een eerste insteek bij deze inventarisatie is het plaatsen van een oproep,
mensen direct aan te spreken en te bezoeken om privéfotoalbums te bekijken en op zoek te
gaan naar fotomateriaal uit genoemde periode. De zoekperiode kan eventueel uitgebreid worden tot omstreeks 1950. Toen waren de eerste naoorlogse badgasten weer op het eiland. Zij
maakten vakantiekiekjes van objecten/bouwwerken die herinneren aan de oorlogsjaren.
Niet alleen op de eilanden, maar ook in de rest van het land moet gezocht worden naar fotomateriaal dat mogelijk aanwezig is bij mensen waarvan de (voor-)ouders op één van de eilanden woonden.
Met betrekking tot de vijf eilanden werden de volgende
invalshoeken door de respondenten aangegeven:
Texel
Digitaliseren van het archief van de ‘moeder der Georgiers’ en ereburgeres van Tsiblisi, mevrouw Boon-Verberg
en het
archief van Gerrit Gerrits (bunkerarchief). Het archief van
mevrouw Boon-Verberg bestaat uit originele foto’s uit de
oorlog, naoorlogse foto’s, herinneringenen geschenken van reizen naar Georgië, boeken over
de Georgische opstand en over Georgië. Het archief is al geïnventariseerd en beslaat 721
items, verdeeld over 6 dozen met voorwerpen en 5 dozen met papieren materiaal. Het archief
van Gerrit Gerrits bestaat uit een bunkerarchief. Gedurende 40 jaar heeft Gerrit Gerrits alles
ver-zameld over de bunkers op Texel. Foto’s, bouwtekeningen, situatietekeningen e.d. van in
en na de oorlog (o.a. het complete BRV-archief van Texel).
Vlieland
Bij de Cultuur Hisorische Vereniging Eilandt Flielandt is nog fotomateriaal beschikbaar, Mogelijk
ook nog in het archief van de Gemeente Vlieland. Daarnaast zijn er nog een aantal particulieren
die een foto en film collectie in hun bezit hebben. De collectie van Dirk Bruin Azn. Is hiervan de
grootste en ook het best geregistreerd.
Terschelling
Bekend is dat er bij het Cultuur Historisch Museum het Behouden Huys veel fotomateriaal
beschikbaar is. Een deel daarvan is ook gedigitaliseerd. Het is waardevol om een project op te
zetten waarbij het beschikbare materiaal verder wordt
gedigitaliseerd en ook goed toegankelijk
wordt gemaakt. Dat betekent dus ook een goede rubricering en waar mogelijk een korte
beschrijving van wat er te zien valt. Verder kan er aan
gedacht worden om wellicht door middel
van oproepen meer materiaal beschikbaar te krijgen
wat misschien nog hier en daar bij inwoners of oudeilanders ligt. Nog een stap verder zou zijn om te kijken of er materiaal valt te achterhalen uit
Duitse archieven of bij betrokkenen van mensen die ooit op Terschelling gelegerd
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zijn geweest. Ter illustratie kan dienen dat het museum inmiddels in het bezit gekomen is van
een fotoalbum van een hier gelegerde militair. Wellicht kan door actie op de juiste plek meer
worden verworven.
Ameland
Bij de Stichting De Ouwe Polle is fotomateriaal beschikbaar. Voor het overige zijn er enkele particuliere verzamelaars met een collectie. Dit is deels gedigitaliseerd. Verder is er zeker nog tot
nu toe onbekend materiaal bij particulieren. Voor het behoud van dit waardevolle materiaal is
het noodzakelijk al het materiaal te inventariseren, digitaliseren, beschrijven en op de juiste manier in bewaring te brengen bij genoemde stichting en alles toegankelijk maken.
Schiermonnikoog
Op Schiermonnikoog is het meeste materiaal in particulier bezit.
Ook bij Cultuurhistorische vereniging ‘t Heer en Feer, stichting
Vredenhof iet goed en stichting BunkermuseumSchlei is nog fotomateriaal aanwezig, dit is echter nog niet goed geïnventariseerd. Tevens zijn er op Schiermonnikoog enkele documentaires
gemaakt over de oorlogsjaren hierin zit ook nog oud beeldmateriaal.
Werkzaamheden
• Inventariseren, verpakken en verbergen van het aanwezige foto- en beeldmateriaal.
• Werving van materiaal, oproepen plaatsen om materiaal beschikbaar te krijgen, wellicht ook
via internet bij Duitse veteranen.
• Het opstellen van een uitvoeringsplan voor het digitaliseren van het materiaal.
• Daadwerkelijke digitaliseringwerkzaamheden.
• Beschrijving en toelichting bij het materiaal.
• Opslagvoorzieningen/beeldbank.
• Beschrijving en organisatie van de wijze waarop het materiaal toegankelijk is.
• Het gedigitaliseerde materiaal kan gebruikt worden bij de te realiseren website, alsmede als
tentoonstellingmateriaal in bunkers. Beeldmateriaal versterkt het gevoel van beleving en
ondersteunt het verhaal.
Organisatie
De projectcoördinator brengt alle mogelijk geïnteresseerden bij elkaar en voorziet in een vast
aanspreekpunt op elk eiland. Aanspreekpunten kunnen zijn:
• Texel; Stichting Texels Museum en mogelijk Staatsbosbeheer.
• Vlieland; Stichting De Noordwester, Cultuur Historische Vereniging Eilandt Flielandt en Museum Trompshuys.
• Terschelling; Het Behouden Huys en mogelijk Staatsbosbeheer
• Ameland; Stichting Amelander Musea (STAM), Stichting De Ouwe Polle.
• Schiermonnikoog; Cultuurhistorische vereniging ‘t Heer en Feer, stichting Vredenhof, stichting BunkermuseumSchlei, 4 mei comité Schiermonnikoog.
In gezamenlijk overleg wordt uit deze werkgroep een centraal opslagpunt gekozen dat de coördinatie op zich neemt.
Beheer en onderhoud
Zie organisatie.
Kosten
Het gaat hier om het opzetten van een professionele structuur die niet alleen de ‘doorlopende’
inventarisatiefase, maar ook het duurzame verloop garandeert. Om zelf een beeldbank op te
zetten met digitaal beeldmateriaal zijn vooral veel mensuren nodig. De uren zullen vooral gaan
zitten in het verzamelen van materiaal en het beschrijven daarvan en het digitaliseren te verzamelen om vervolgens de foto’s en andere materialen te scannen en beschrijven. Er kan eventu-
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eel samenwerking gezocht worden met het Fries foto- archief, Tresoar, voor wat betreft het verzamelen van foto’s uit de periode 1940-1950.
WERKZAAMHEDEN
Scanapparatuur en laptop

KOSTEN (INCL. BTW)
€ 2.142,00

Software beheersysteem basispakket
beeldbank
Zoeksysteem beeldbank

€ 7.140,00

Werven en bijeen brengen van geschikt materiaal
(advertentiekosten: 13,5 hoog, 9,8 breed= € 300,00 per 5
keer. € 300,00 * 5 eilanden)
Aanschaf software om filmmateriaal te laten zien (€ 10.000,00
per eiland)
Webhosting jaarlijkse kosten (* 5 jaar)

€ 1.785,00

€ 2.678,00

€ 59.500,00
€ 14.875,00

Filmmateriaal (€ 5,00 * 60 minuten per eiland)

€ 1.785,00

Beschrijven materiaal (600 uren * € 65,00)

€ 46.410,00

Mensuren (800 uur x € 65,00)

€ 61.880,00

Projectcoördinatie (60 uur x € 120,00)
Totaal

€ 8.568,00
€ 206.763,00

Het is mogelijk om het digitaliseren uit te besteden voor € 1,50 per foto. De benodigde software
dient dan wel aangeschaft te worden (beheersysteem en zoeksysteem).
Om filmmateriaal te laten zien is het nodig om de benodigde software aan te schaffen, kosten
ongeveer € 10.000,00. Het digitaliseren van filmmateriaal is een ingewikkeld proces en kan
daarom het beste worden uitbesteed. De kosten hiervoor komen op ongeveer € 2,00 per
minuut, exclusief omzetten en inladen. Overigens was het in WOII verboden om te filmen, dus
het is waarschijnlijk dat er niet veel filmmateriaal beschikbaar is. Ook in dit proces kan samenwerking worden gezocht met het Fries filmarchief.
De kostenraming is tot stand gekomen op basis van een indicatieve opgaaf van Pictura BV te
Heiloo en het Fries Film Archief.
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5.4

Conservering film- en fotomateriaal

8

Doel
Naast het digitaliseren van WOII-materiaal is het belangrijk om de voorwerpen (preventief) te
conserveren. Het doel van conservering is het waarborgen van de bestaande toestand van het
(fysieke) voorwerp en tegengaan van mogelijk verval.
Omschrijving
Bij conservering van WOII-materiaal moet eerst gedacht worden aan het identificeren van het
aanwezige materiaal (zwart-wit collodiumfoto’s, papiersoorten, eventuele schimmelaantastingen, inktvraat etc.) en van de conditie ervan. Deze identificatie moet uitgevoerd worden door
een expert, die fototechnieken kan onderscheiden. Meestal zijn de originele foto’s uit jaren 40
zwart-wit collodiumfoto’s. Als de collectie op techniek is geordend kan, na instructie, een vrijwilliger het productiewerk uitvoeren. Begeleiding van een deskundige is nodig; ook voor de probleemgevallen.
Vervolgens kunnen de voorwerpen opgeborgen worden in per materiaal geschikte zuurvrije
verpakkingen in de juiste klimaatomstandigheden. Hierbij kunnen maatregelen van actieve conservering aan bod komen, bij voorbeeld het bestrijden van schimmel of inktvraat. Begeleiding
door een materiaaldeskundige is hierbij nodig. Het aantal uren voor de inzet van deze specialist
is afhankelijk van het aantal voorwerpen en de conditie waarin zij worden aangetroffen.
Het verpakken van materiaal in een verantwoord opbergsysteem kan tijdrovend zijn en brengt
naast de manuren ook materiaalkosten met zich mee. Een ruime schatting van materiaalkosten
voor het opbergen van foto’s of papieren voorwerpen is € 0,50 per voorwerp.
Bij de uitwerking van het conserveringsproject moet de kwaliteit van de ruimte waarin de voorwerpen worden bewaard, worden bepaald. Naast het opnieuw verpakken en opbergen van de
voorwerpen, moet rekening worden gehouden met het aanbrengen van verbeteringen (in de
klimaatomstandigheden) in de bewaarplaats (depot).
Werkzaamheden
• Identificeren van het aanwezige materiaal (zwart-wit collodiumfoto’s, papiersoorten, eventuele schimmelaantastingen, inktvraat etc.) en van de conditie ervan.
• Voorwerpen opbergen in per materiaal geschikte zuurvrije verpakkingen in de juiste klimaatomstandigheden.
• Het verpakken van materiaal in een verantwoord opbergsysteem.
• Eventueel aanbrengen verbeteringen in bewaarplaats.
Kosten
• Identificeren materiaal: een mogelijke berekening voor het productiewerk is 1 minuut per
foto. Uitgaande van 25.000 foto’s is dit 416 uren verpakken waarbij 100 uur begeleiding nodig is. Indien er meerdere soorten fotomateriaal aanwezig zijn, zijn 80 extra uren nodig voor
de identificatie van de soorten. Uurtarief voor een restaurator / deskundige is rond
€ 85,-, uurtarief voor een medewerker € 65,-.
• Een ruime schatting van materiaalkosten voor het opbrengen van foto’s of papieren voorwerpen is € 0,50 per voorwerp.

8
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WERKZAAMHEDEN

KOSTEN (INCL. BTW)

Identificeren aanwezige materiaal mensuren (=416 uren *
€ 65,00)
Identificeren aanwezige materiaal restaurator (=100 uren *
€ 85,00)
Identificeren meerdere soorten fotomateriaal restaurator (=80
uren * € 85,00)
Materiaalkosten (€ 0,50 * 25.000)

€ 32.178,00

Projectcoördinator (150 uren * € 120,00)

€ 21.420,00

Totaal

€ 86. 680,00

€ 10.115,00
€ 8.092,00
€ 14.875,00

Opmerking
Het is onmogelijk om vooraf een inschatting maken van de hoeveelheid materiaal waarvoor actieve conservering noodzakelijk is. Het is aannemelijk dat de foto’s gedigitaliseerd worden en
niet meer geraadpleegd hoeven worden. Indien er schimmel op de foto’s zit, zal voorafgaand
aan digitalisering de schimmel verwijderd moeten worden. Dit moet door een deskundige, bijvoorbeeld papier- of fotorestaurator, uitgevoerd worden. Om het benodigde aantal uren voor
actieve conservering te bepalen stelt een fotorestaurator de conditie van de belangrijks foto’s
vast. Het belang van de foto’s binnen een collectie is in dat geval al bepaald door de (inhoudelijk) conservator. Indien de fotocollectie in redelijke conditie is, hoeven er helemaal geen uren
voor actieve conservering gespendeerd te worden. Om die reden is geen rekening gehouden
met actieve conservering in de kostenraming.
Daarnaast, de foto’s horen droog en koel (13°C – 16°C, Rh 30%) bewaart te worden in een
donkere ruimte. In de kostenraming hebben we geen rekening gehouden met eventuele aanpassingen van ruimten.
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5.5

Uniforme erfgoedroutes

Doel
Het aaneenschakelen van erfgoedobjecten en (voormalige) –locaties tot een nieuw toeristisch
product, te weten een bewegwijzerde fietsroute per eiland, maar dan op zodanige wijze dat zowel de Waddeneilandenbrede historie zichtbaar wordt als de specifieke eilandeigen achtergrond
behouden blijft.
Omschrijving
Op ieder afzonderlijk eiland kunnen erfgoedroutes (voornamelijk fietsroutes) worden ontwikkeld.
Met een erfgoedroute WOII worden de diverse erfgoedobjecten en (voormalige) -locaties als
parels aan een snoer geregen. Een erfgoedroute op een eiland brengt het bijzondere aanbod
beter onder de aandacht van de grote (potentiële) doelgroep die hierin geïnteresseerd is. Ieder
eiland kan vanuit toeristisch perspectief met een dergelijke route ook nieuwe doelgroepen aanspreken.
Om herkenbaarheid te creëren is het wenselijk om de erfgoedroutes op de afzonderlijke eilanden een gezamenlijk karakter
te geven. Te denken valt aan een gezamenlijk logo. Hiermee
kan vervolgens een gezamenlijke promotiecampagne worden
ontwikkeld. Om ieder eiland tevens een eigen identiteit te geven kan per eiland bijvoorbeeld een andere kleur gebruikt
worden bij de bebording van de routes.
Zo ontstaat per eiland afzonderlijk, maar ook op alle eilanden gezamenlijk, een uniform bewegwijzerde WOII-erfgoedroute, waardoor alle unieke erfgoedobjecten aaneen worden geschakeld
tot een nieuw succesvol toeristisch product op de Wadden. Elk eiland kan uiteraard wel zijn
eigen identiteit behouden. Indien een eiland ervoor kiest om alleen met een fietskaart de route
uit te zetten, dan zijn zij daar vrij in.
Een aantal voorzetten in deze richting zijn tijdens de inventarisatieronde aangedragen en dienen hier ter nadere bepaling en invulling van dit koepelproject. Het gaat om:
• Texel
Een fietstocht over het eiland langs de diverse stellingen en bunkers. Daarnaast zal ook de
vuurtoren in de route worden opgenomen. De vuurtoren heeft een belangrijke rol gespeeld in de
Georgische opstand.
• Vlieland
Een fietstocht over het eiland langs de Stutzpunkten (o.a 12H), Marineflakbatterijen, overige
stellingen en radarposten.
• Terschelling
Een fietstocht langs de verschillende bunkers op het eiland. Hierbij dient ook het complex dat
nu als vakantiewoningen in gebruik is opgenomen worden.
• Ameland
De wandel- en/of fietsroute kan starten bij het onbemande museum en voert langs nog op te
graven en bloot te leggen bunkers op de westkust. Ook tijdens de oorlog gebouwde en door de
bezetters als hoofdkwartier, paardenstallen e.d., gebruikte gebouwen alsmede aangelegde wegen en voorzieningen zullen in de route worden opgenomen. Na de, in het museum verkregen,
informatie kan de bezoeker al wandelend of fietsend kennisnemen van het nog aanwezige erfgoed uit deze periode.
• Schiermonnikoog
De route start bij Willemshof en gaat langs drenkelingenbegraafplaats Vredenhof, bunker
Wassermann, Schleidorp, bunkermuseumSchlei en de Batterie.
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Op deze wijze ontstaat een nieuw toeristisch product op de Waddeneilanden. Voor ieder eiland
geeft een dergelijke nieuwe erfgoedroute aan de huidige bezoekers de mogelijkheid om een
extra activiteit te ontplooien (en dus wordt wellicht een langer verblijf interessant) die tevens
nieuwe doelgroepen aan kan spreken.
Daarnaast is het een nieuw gezamenlijk Waddenproduct, waarmee de Waddeneilanden samen
(nieuwe) markten kunnen aanboren.
Om dit uniforme netwerk van erfgoedroutes op de Waddeneilanden een nog meer innovatief
karakter te geven, kan een audiotour gekoppeld worden aan de route. Hierover meer informatie
onder het projectblad ‘Audiotour ’.
Werkzaamheden
• Inventariseren van op te nemen objecten (en voormalige objecten) per eiland.
• Routes uitzetten.
• Ontwikkeling uniform logo/bewegwijzeringbord, met per eiland een eigen variant.
• Routes bewegwijzeren.
• Gezamenlijke promotiecampagne opzetten.
Organisatie
De borging van dit koepelproject is verankerd via de Stichting Waddencentra die qua uitvoering
kan koersen op de inzet van de projectcoördinator. Deze draagt zorg voor het oprichten van
een werkgroep (wellicht WWWOII), die dit project adopteert.
Beheer en onderhoud
Idem.
Kosten
Het bewegwijzeren van een fietsroute kost ongeveer € 250,00 per kilometer inclusief een startpaneel en het plaatsen van de bordjes.
In deze kostenindicatie is uitgegaan van dubbelzijdige bewegwijzering, zodat de route van beide kanten gefietst kan worden. Extra informatiepanelen kosten ongeveer € 2.000,00 per stuk.
Hierbij komen de kosten voor het maken van de bestekken. Dit kan per eiland sterk verschillen,
afhankelijk van het aantal en de lengte van de routes.
Er is gemiddeld uitgegaan van fietsroutes met een mogelijke lengte van 30 kilometer. Ter indicatie biedt dat het volgende kostenoverzicht:
ONDERDELEN
Netwerkkaart

KOSTEN (INCL. BTW)
€ 2.202,00

Bestekken

€ 5.950,00

Bebording fietsroutes 5 x (30 km x € 250,00)

€ 44.625,00

Informatieborden (5)

€ 11.900,00

Feedback met eilanders

€ 11.900,00

Kosten van ondersteunende producten (losse brochure, kaartmateriaal)

€ 11.900,00

Mensuren (500 uren * € 65,00)

€ 38.675,00

Projectcoördinatie (60 uren x € 120,00)

€ 8.568,00

Totaal

€ 135.720,00
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De indicatieve kostenopgaaf is onder andere gebaseerd op een inschatting afkomstig van
“Folkersma Verkeerstechniek”, gevestigd te Marum.
Opmerking
Aangezien dit project niet in aanmerking komt voor een bijdrage van VWS, kunnen voor dit
project bijdragen gevraagd worden aan de provincie en/of gemeenten.. Er is nog geen landelijke uniformiteit in bewegwijzering erfgoed WOII. Hier wordt naar gezocht en het systeem kan
mogelijk een aanzet zijn tot een uniforme bewegwijzering in ons land.
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5.6

Audiotour Waddeneilanden

Doel
Op een interactieve wijze de toerist / geïnteresseerde bekend laten worden met de erfgoedgeschiedenis op de Waddeneilanden.
Omschrijving
Het prachtige erfgoed op de Waddeneilanden is deels te bezichtigen voor het publiek.
Voor een deel is het erfgoed op de eilanden niet meer te zien of zelfs verloren gegaan.
Al het erfgoed op de eilanden, of het nu te zien is of niet, kan door middel van de ontwikkeling van een audiotour een extra dimensie krijgen. Immers, geluid kan iemand
meenemen naar een bepaalde sfeer of een specifieke beleving. Geluid doet een beroep op gevoel. Met audio kan je dan ook geschiedenis en verloren gegaan erfgoed
weer doen leven.
Door het erfgoed en de locaties waar vroeger erfgoed te vinden was aan elkaar te koppelen door het uitzetten van routes, ontstaat de basis van een audiotour. Ter plekke
worden transponders geplaatst waarop geluidsfragmenten, hoorspelen en/of muziekfragmenten zijn geprogrammeerd. De VVV’s, musea en toeristische ondernemers stellen een
simpel te bedienen (één knop!) geluidsspeler beschikbaar voor toeristen, waarmee ze de fietsen/of wandelroutes kunnen volgen. Bij iedere transponder krijgt de toerist een geluidsfragment,
dat op binnenlocaties (o.a. bunkers of restanten daarvan) ondersteund kan worden door visueel
beeldmateriaal.
Met een audiotour kunnen statische objecten, zoals fysieke restanten van het erfgoed of zelfs
alleen al de authentieke locaties daarvan tot leven worden gebracht en inspelen op de fantasie
van de bezoeker. De objecten die er niet (meer) zijn, kunnen herleven door ter plekke het (achtergrond)verhaal van het niet zichtbare object te vertellen. Een voordeel van de gebruikte technieken achter de audiotour is dat het aanbod gemakkelijk uitgebreid kan worden met extra
talen, extra thema’s, etc.
Een voorbeeld: een Engelse toerist krijgt een geluidsspeler die de fragmenten in het Engels
afspeelt en de fragmenten bij de bunkers gaan in op de rol van de Engelsen in meer algemene
zin tijdens de oorlog. Een Nederlandse bezoeker krijgt de geluidsspeler zo geprogrammeerd dat
hij/zij de fragmenten in het Nederlands te horen krijgt, waarbij het verhaal van het verzet op de
eilanden wordt verteld. Het aanbod kan dan ook op maat worden gemaakt voor diverse doelgroepen. Ook kan per eiland een ander thema worden uitgewerkt. Inhoudelijk kan differentiatie
optreden, zowel per eiland als in de tijd (ieder jaar een ander onderwerp belichten).
Een audiotour op de Waddeneilanden, die verhalen over het erfgoed van de Wadden op een
levendige wijze aan de man brengt, gecombineerd met de buitenbeleving op de Waddeneilanden in een vernieuwend product en een aanvulling op het bestaande toeristische aanbod van
de Waddeneilanden. Nieuwe elementen aan het product zijn:
• Combinatie van binnen en vooral ook buiten;
• (inhoudelijk) aanbod op maat (taal, leeftijd, thema’s);
• Mogelijkheden om onderwerpen periodiek aan te passen;
• Mogelijkheden om audio te combineren met visuele beelden
• Werking op basis van transponders (i.p.v. zelf een bandje te activeren)
Werkzaamheden
• Inventariseren van op te nemen objecten (en voormalige objecten).
• Routes uitzetten.
• Inhoud (geluid)fragmenten per locatie ontwikkelen (conceptontwikkeling) en hoorspelen.
• Plaatsen audio-palen +transponders
• Routekaarten ontwikkelen (per eiland)
• Organisatiemodel ontwikkelen (verhuurpunten, opbrengsten/kosten, eigendom).
• Promotie / marketing.
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Organisatie
De borging van dit koepelproject is verankerd via de Stichting Waddencentra die qua uitvoering
kan koersen op de inzet van de projectcoördinator.
Beheer en onderhoud
Het is aanbevelingswaardig om het technisch duurzaam houden van het systeem uit te besteden aan een professional.
Kosten
De kosten van een audiotour hangen onder meer af van factoren als het aantal luisterpunten,
binnen of buiten en eventuele toe te voegen modules (vreemde talen/hoorspelen). Hieronder
geven we een indicatie:
ONDERDELEN

Startkosten (inventarisatie + routes uitzetten)

Kosten (wandel / fietstocht 100 infopunten)
incl. btw
€ 29.750,00

Drie talen

€ 53.550,00

Buitenpalen en binnenpunten

€ 29.750,00

Hoorspelen

€ 27.370,00

75 spelers (ontvangers) / set

€ 53.550,00

Ontwikkeling routekaarten (per eiland, incl. cartografie)

€ 17.850,00

Organisatiemodel starten (verhuurpunten, begroting, eigendom)

€ 5.950,00

Promotie en marketingplan

€ 5.950,00

Technisch duurzaam houden (ongeveer 10% van de investeringskosten per jaar)

Mensuren (100 uur * € 65,00)

(10% van de technische
investeringen= €6.600,X 5 jaar)
€ 39.270,00
€ 7.735,00

Projectcoördinator (90 uren * € 120,00)

€ 12.852,00

TOTAAL

€ 279.577,00

De kostenopgaaf is onder andere gebaseerd op een inschatting afkomstig van ‘Grontmij’, gevestigd te Drachten.
In dit kostenoverzicht is geen rekening gehouden met de bewegwijzering van de wandel- of
fietsroutes. De kosten van bewegwijzering zijn opgenomen in het projectvoorstel ‘Uniforme erfgoedroutes’.
Met betrekking tot het plaatsen van ‘luisterpunten’ kan wellicht een parallelle actie verlopen aan
de werkzaamheden die t.a.v. de te verrichten acties rondom de uniforme erfgoedroutes gepland
staan (integratie bebording met luisterpunten).

Pagina 35 van 56

Koepelprojecten

5.7

Ontwikkelen website ‘Wad’n Erfgoed’

Doel
Het doel van dit koepelproject is de geschiedenis van WOII op de van het vasteland geïsoleerde Waddeneilanden voor een breed publiek zichtbaar en toegankelijk te maken. Aparte aandacht zal geschonken worden aan de aanleg en ingebruikneming en afbraak van de Atlantikwall.
Een afgeleid doel is om via de website een podium te bieden om op een interactieve wijze
materialen te delen en uit te wisselen. Op die wijze kan er ook nieuw materiaal te voorschijn
komen dat binnen de andere projecten zijn plaats kan krijgen (o.a. digitalisering).
Omschrijving
Het ontwerpen en in werking brengen van een website erfgoed Tweede Wereldoorlog Waddeneilanden. Elk eiland kan hierop zijn verhaal vertellen. Daarnaast kan de website uitgebreid
worden met gebeurtenissen op de Waddenzee en in de Noordzeekuststrook. De website moet
vertaald worden naar het Engels en Duits.
Voor het ontwerpen van deze website is het volgende nodig:
• De kennis / het materiaal gebruiken van de inventarisatie en de digitalisering.
• Visuele methodes om basisinformatie te tonen (bijvoorbeeld filmpjes zoals op de website
van www.staatsspaanselinies.nl) en mogelijkheden om verhalen, verkregen uit interviews,
via filmbeelden tot leven te brengen (oral history).
De website ‘Wad’n Erfgoed’ is vernieuwend in die zin dat er tot op heden nog geen ‘eigen’
eilandbrede site over dit onderwerp is. Belangrijker is echter dat op deze wijze het zeer weinige
wat er tot nu toe te vinden is, op andere sites een eigen plaats krijgt met een duidelijke focus op
een stukje toch wel afwijkende oorlogsgeschiedenis van de Waddeneilanden.
Er wordt zo mogelijk aangesloten op atlanticwallplatform.eu.
Werkzaamheden
In concrete zin gaat het in ieder geval om het verrichten van de volgende werkzaamheden.
• Website builder benaderen en bedoeling uitleggen.
• Website builder voeden met informatie.
• Teksten vertalen in drie talen.
• Website onderhouden.
Organisatie
Het ontwerpen van een kwalitatief goede website zal door in te huren professionals gedaan
moeten worden.
Beheer en onderhoud
In eerste instantie wordt gedacht aan de Stichting Waddencentra in combinatie met organisaties
van de eilanden zelf. Op Ameland kan gedacht worden aan de Stichting Amelander
Musea, op Vlieland aan Stichting de Noordwester. Ten aanzien van de overige eilanden is nog
geen voorzet gegeven. Vanuit de taakomschrijving van de projectcoördinator vloeit voort hieraan invulling te geven.
Voorzet opzet en kosten website
Het gaat om een functioneel ontwerp waarbij in kaart wordt gebracht hoe de verschillende
webpagina’s er uit zullen zien en wat de bezoeker allemaal kan op de site. In detail zal alles
worden uitgewerkt. Hierna kan worden begonnen met het grafisch ontwerp van de site.
Voor de vormgeving wordt gebruik gemaakt van een grafisch vormgever die de site zal ontwerpen in een stijl die past bij het onderwerp. Centraal in het ontwerp staat de kaart van het
Waddengebied.
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Naast tekst en foto's die geplaatst kunnen worden, bevat de site een interactieve kaart, een
zogenaamde flashkaart. Deze kaart toont het Waddengebied; de bezoeker kan in- en uitzoomen op de kaart. Op de kaart kunnen plaatsen, bunkers, gebieden e.d. getoond worden.
De redacteur/beheerder kan informatie op deze kaart toevoegen en bewerken, zoals onder
andere video’s, foto’s en tekst.
Er kan een systeem geleverd worden, waarbij ge-uploade video's automatisch worden omgezet
naar Flash video. Wij gaan uit als leidraad van 25 video’s per maand / eiland. Hiermee is er een
abonnement gemoeid van een € 300,00 per maand, waarbij de afnemer een 20GB opslagruimte tot zijn beschikking krijgt. Voor iedere ge-uploade GB wordt € 0,25 in rekening gebracht. Dit
valt buiten de hieronder opgenomen kostenopgaaf.
Om de kaart te kunnen vullen wordt een speciaal Flash Content Management systeem gebruikt.
Dit systeem wordt op maat gemaakt. Zo zullen er geavanceerde functies gebouwd worden, om
routes te tekenen, media toe te voegen, en dergelijke.
Voor de website zal een eigen Content Management website gebruikt worden en aangepast
aan de specifieke wensen.
Het systeem is modulair omgebouwd; het is mogelijk om in de toekomst onderdelen toe te voegen.
De basisfunctionaliteiten behelzen:
• Url's zijn Google-vriendelijk
• Website statistieken
• Plannen van te publiceren content
• RTF-editor
• Invoegen van afbeeldingen
• Contactformulier
• Gebruikersrechten
De gehele site wordt geschikt gemaakt voor drie talen. In het Content Management Systeem
wordt hier rekening mee gehouden.
Er wordt uitgegaan van externe hosting. De webbuilder kan dit voor zijn rekening nemen. Het
betreft hier de hosting van de website, de Flashkaart en de foto's.
Wanneer de site grote hoeveelheden video gaat bevatten wordt geadviseerd om deze op een
aparte server te hosten, zodat de website beter zal presteren. Uitgangspunten:
• 25 e-mailadressen
• PHP/MySQL
• 25 GB dataverkeer per maand
• 1 GB schijfruimte
De kaart staat centraal in deze site. Het is essentieel dat het basismateriaal van de kaart aangeleverd wordt als vectorbestand.
Voor het begeleiden van de eilanders schatten wij één dag per maand kwijt te zijn aan begeleiding en het bieden van hulp. Ook het plegen van periodiek onderhoud is hiermee gedekt.
Totale inschatting op basis van opgave door “Feenstra Media Groep te Sexbierum” zijn de
kosten voor deze website inclusief BTW € 56.912,00. Hier zitten alle kosten in: het bouwen van
de website, het abonnement van 20 GB voor vijf jaar en de onderhoudskosten.
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ONDERDELEN

KOSTEN INCL. BTW

Website

€ 56.912,00

Invulling website

€ 89.250,00

Vertalen website in het Engels, Duits en eventueel Frans

€ 35.750,00

Hufterproef configuraties om op ieder eiland de website voor
bezoekend publiek toegankelijk te maken in één van de musea à 3000,00
Projectcoördinator (100 uren x € 120,00)

€ 17.850,00

€ 14.280,00

Totaal

€ 214.042,00
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5.8

Oorlogsgraven

Op Vlieland is er sprake van een interessant initiatief:
Een medewerker van de Noordwester heeft in de loop der jaren allerlei informatie verzameld
over de oorlogsslachtoffers die op het oorlogskerkhof op Vlieland begraven liggen. Hij heeft
contact gezocht met nabestaanden en alle correspondentie en informatie is per slachtoffer gerubriceerd.“Maar nu ligt het in dikke mappen te liggen op een boekenplank.” Het idee is nu deze
gegevens weer te geven in boekvorm, zodat deze informatie ontsloten wordt voor een grotere
groep geïnteresseerden. Er moet een format bedacht worden waarin deze informatie ingevuld
kan worden en dan uitgegeven. Dit projectidee kan op alle Waddeneilanden opgepakt worden.
Doel.
Het uitgeven in boekvorm van de beschikbare gegevens van de oorlogsslachtoffers die begraven liggen op de verschillende oorlogskerkhoven op de Waddeneilanden. Per eiland wordt er
een apart boekje samengesteld. De boekjes zouden op de eilanden verkocht kunnen worden
aan belangstellenden. Deze gegevens bestaan uit persoonsgegevens, correspondentie met
nabestaanden, fotomateriaal en informatie van diverse legeronderdelen waarbij de slachtoffers
hebben gediend.
Omschrijving
Mensen de gelegenheid bieden om meer te weten te komen over de oorlogsslachtoffers die op
de oorlogskerkhoven begraven liggen. Zo worden de verhalen achter de witte kruisen op de
kerkhoven toegankelijk voor iedereen. Bovendien is het dan ook nog een extra eerbewijs aan
de veelal jonge mannen die hun leven hebben gelaten in deze oorlogsjaren.
Op de meeste eilanden is deze informatie voor het publiek niet toegankelijk, terwijl er wel regelmatig vragen komen van bezoekers die graag meer informatie willen hebben over de oorlogsgraven.
Werkzaamheden
• Er moet een boekformat komen waarin alle beschikbare informatie verwerkt kan worden. De beschikbare informatie moet geordend worden.
• Foto’s maken van de graven op het kerkhof.
• Verschillende materialen moeten gedigitaliseerd worden om te kunnen drukken. We
moeten hierbij denken aan correspondentie met nabestaanden, fotomateriaal, formulieren van defensie etc.
• Een gedeelte van de tekst zal vertaald moeten worden vanuit het Engels naar het
Nederlands.
• Een vormgever zal het boek moeten opmaken.
• Het boek zal uiteindelijk gedrukt moeten worden.
Organisatie
• Het ordenen van de beschikbare informatie en het maken van de foto’s kan voor
Vlieland door een medewerker van Informatiecentrum De Noordwester gedaan worden.
Bij de andere eilanden moet nog gezocht worden naar een organisatie.
• Het digitaliseren zal moeten gebeuren door òf een drukker òf een gespecialiseerd
bedrijf.
• Het vertalen zal door een vertaalbureau moeten gebeuren.
• Een vormgever zal het boek op moeten maken.
• Een drukkerij zal het boek moeten drukken.
Beheer en onderhoud
Voor Vlieland: Stichting Waddencentra
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Kosten
In onderstaand overzicht zijn de kosten voor dit project getoond:
ONDERDELEN

KOSTEN INCL. BTW

Uitvoering 1.250 stuks

€ 11.543,00

Opmaak boekje 5 * € 600,00

€ 3.570,00

Projectcoördinator (200 uren x € 120,00)

€ 28.560,00

Totaal

€ 43.673,00

Overige opmerkingen
Er is aangegeven dat op alle eilanden wel informatie is over de oorlogsgraven, maar dat deze
niet of moeilijk toegankelijk is voor het publiek. Misschien kan alle informatie die er over de oorlogsgraven beschikbaar is per eiland in een boekvorm worden weergeven, zodat deze informatie ontsloten wordt voor een groter publiek.
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6.1

Texel: digitale bunkerwandeling

Doel
Ontsluiting op een moderne en toegankelijke manier van (restanten van) WOII op Texel voor
een jong publiek. Via beeld en geluid in directe relatie tot de fysieke ‘Texelse Commandobunker’ wordt het verhaal van deze bunker, in combinatie met het overig erfgoed op Texel, tot
leven gebracht.
Omschrijving
Het gaat om een digitale wandeling door de unieke nog bestaande maar niet toegankelijke Texelse commandobunker,
de zgn. telefoonbunker. Van dit type bunker zijn er maar 2 in
Nederland en minder dan 10 in heel Europa. Daarbij wordt
niet alleen duidelijk gemaakt hoe de
bunker er uit heeft gezien, maar zal ook het dagelijks leven
aan de hand van beeld- en geluidsmateriaal worden verteld.
Er wordt gebruik gemaakt van foto’s van het interieur en plattegronden en bestaand authentiek beeld- en geluidsmateriaal. Een combinatie van de techniek tot digitalisering en het
‘vertellen van verhalen’ geven de ‘wandeling’ inhoud. Om speciaal de aandacht van de jeugd te
trekken kunnen de meer educatieve elementen afgewisseld worden met het bieden van vermaak door middel van interactieve games.
De combinatie van fysiek aanwezig erfgoed in het landschap, zonder dat hieraan getornd wordt
in relatie tot de digitale virtuele ontsluiting ervan is vernieuwend van aard.
Werkzaamheden
• Aan de hand van de foto’s en plattegronden de digitale bunkerwandeling bouwen.
• Ontwerpen van een bunkergame d.w.z. bestaande games rond WOII situeren in deze digitale, maar ook echte bestaande bunker.
Organisatie
Stichting Texels Museum i.s.m. externe deskundigen.
Beheer en onderhoud
Stichting Texels Museum.
Kosten
In onderstaand overzicht zijn de kosten voor dit project getoond:
ONDERDELEN

KOSTEN INCL. BTW

Uitvoering

€ 95.200,00

Projectcoördinator (40 uren x € 120,00)

€ 5.712,00

Totaal

€ 100.912,00
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6.2

Texel: Openstellen vuurtoren

Doel
Texel is evenals de andere eilanden een toeristische trekker van formaat. De vele bezoekers
vormen een goed potentieel om de Texelse vuurtoren in het kader van haar oorlogsverleden
voor het voetlicht te brengen. Er wordt gemikt op een groot publiek (50.000-70.000 bezoekers
per jaar).
Omschrijving
De vuurtoren speelt een unieke rol in de Georgische opstand op Texel tijdens WOII. Het was de
laatste vluchtplaats waar de Georgiërs zich verschansten. Met tankbeschietingen veroverden
de Duitse troepen dit laatste bastion. Na de oorlog werd besloten om op basis van de bestaande, zwaar gehavende vuurtoren een nieuwe toren te bouwen. Op verschillende verdiepingen
kan men tussen beide wanden rondlopen. Het oorlogsverleden wordt dan direct tastbaar aan de
hand van o.a. kogelgaten in de muren van de binnenste toren.
De vuurtoren inclusief de beschoten en gehavende
binnenste vuurtoren worden op een aantrekkelijke wijze
opengesteld voor het publiek. Aantrekkelijk in die zin dat
de authenticiteit in fysieke zin gewaarborgd is en dat
waar mogelijk van dezelfde technieken als bij de
Commandobunker gebruik kan worden gemaakt om ook
dit verbeeldend en verhalend weer te geven.
De vuurtoren is nu niet toegankelijk voor publiek. Door
openstelling vanuit bovengenoemd perspectief zal een unieke en vernieuwende toeristische
attractie aan het bestaande arsenaal van Texel worden toegevoegd.
Werkzaamheden
• Onderzoek naar de geschiedenis van de strijd om de toren.
• Onderzoek naar relatie met het bunkercomplex.
• Bouwkundig onderzoek en uitvoering.
• Geschikt concept ontwikkelen voor de publieke openstelling en expositievormen in de toren.
Organisatie
De Stichting Texels Museum staat aan de basis van de ontwikkeling en mogelijke uitvoering.
Daar waar nodig laat zij zich bijstaan door externe deskundigen. Over de openstelling van de
vuurtoren heeft de Stichting Texels Museum overleg gevoerd met en is tot overeenstemming
gekomen met de gemeente, RWS en Domeinen. De benodigde vergunningen zijn aangevraagd.
Beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud zal na realisatie opgepakt worden door de Stichting Texels Museum.
Kosten
In onderstaand overzicht zijn de kosten voor dit project getoond:
ONDERDELEN

KOSTEN INCL. BTW

Haalbaarheidstudie

€ 17.850,00

Uitwerken project

€ 71.400,00

Projectcoördinator (20 uren x € 120,00)

€ 2.856,00

Totaal

€ 92.106,00
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6.3

Vlieland: Stelling 12H

Doel
e
Het tot leven brengen van de geschiedenis van de 2 wereldoorlog van Stelling 12H als onderdeel van de “Atlantikwall” in relatie tot het leven op Vlieland, waarbij op een educatieve wijze het
beleven van het oorlogsverleden -door te doen, te voelen, te zien en te horen- centraal staat.
Het heden wordt op een speelse, maar historisch verantwoorde wijze aan het verleden gekoppeld: bieden van ‘edu-tainment’.
Het hoofddoel is het op termijn kunnen bezichtigen van de
Stelling 12H op Vlieland door betalende bezoekers, waarbij
de Stelling gebruikt kan worden als unieke slechtweervoorziening en als educatieve en toeristische voorziening.
Omschrijving
De Stelling 12 H maakte deel uit van de Atlantikwall, een
verdedigingslinie van 2685 kilometer, die de Duitsers tijdens
de tweede wereldoorlog aanlegden om invasies te voorkomen. Voor de Stelling 12 H is een concept ontwikkeld om de
geschiedenis van WOII van het bunkercomplex zo goed mogelijk te vertellen.
Dit complex zou zich zeer goed lenen voor een tentoonstellingsruimte, waarbij de bouwwerken
deel uit zouden kunnen maken van de tentoonstelling. De stelling, of Stutzpunkt 12H, zoals het
door de Duitsers werd genoemd, bestaat uit drie woonschuilplaatsen, een keukenbunker, twee
geschutsemplacementen, een onderaardse gang, een geschutsopstelling en enige tientallen
meters betonnen loopgraven. De verschillende bouwwerken waren met elkaar verbonden door
loopgraven die van graszoden waren gemaakt. Ook waren er diverse houten observatiepunten
en schuttersputten in het duinzand gemaakt. De meeste van de bouwwerken liggen onder het
zand, maar zijn compleet en vrijwel intact.
Voor de Stelling 12 H is een concept gemaakt om vooral het toen en nu te laten tonen. Ook is
uniciteit (combinatie van de stelling zelf en de specifieke omgeving op Vlieland) belangrijk bij de
realisatie van de boogde voorziening.
Stelling 12H wordt:
• een toeristische attractie (permanente expositie);
• een op educatie en informatie gestoelde slechtweervoorziening.
Als we praten over een permanente expositie gelinkt aan een historisch fenomeen komen we al
snel op een museaal concept. De nadruk moet komen te liggen op “toen en nu”, “uniciteit” en
vooral op het begrip “authenticiteit”. Om het ‘toen’ goed te laten zien en te laten weerklinken,
dient wat aangeboden gaat worden historisch verantwoord te zijn. Geschiedkundige onderbouwing en fysieke tastbaarheid vormen de bouwstenen. Het gevoel van authenticiteit dient overgebracht te worden.
Meer concreet laat dit zich vertalen in:
e
Toen en nu: De bezoekers worden geconfronteerd met het leven en overleven in de 2 wereldoorlog op het eiland Vlieland. Zij worden geplaatst voor de vraagstukken van die periode. Hoe
werden deze toen opgelost, maar ook hoe zouden wij die nu aanpakken? Dit in tweeërlei zin:
zowel vanuit de optiek van de bezetter als vanuit de eilanders.
Uniciteit: Stelling 12H onderscheidt zich. Er wordt gewaakt voor herhaling van het aanbod van
elders. Daartoe worden combinaties gemaakt van de specifieke elementen die Vlieland en de
stelling gezamenlijk te bieden hebben (natuur, duinenlandschap, zee, wind, autovrij, bunkers,
schuilhutten, observatieposten, geschutstelling, gangenstelsels, et cetera).
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Authenticiteit: De bezoeker wordt zoveel mogelijk geconfronteerd met ‘echte’ zaken. Reconstructies, waaronder een mogelijke virtuele presentatie en de permanente tentoonstelling ‘Vlieland tijdens de oorlogsjaren’, spelen een belangrijke rol, maar vormen niet de hoofdmoot van de
attractie. Zoveel mogelijk wordt ingespeeld op een fysiek en “belevings” aanbod: historische
objecten, oorlogsvoedsel, woon en waaksfeer, angst, et cetera.
Werkzaamheden
Er is een haalbaarheidsonderzoek opgesteld om de ambitie te verkennen. Hierin zijn concrete
onderdelen als concept, bouwkundige mogelijkheden, marktanalyse, kosten, exploitatie, planologische aspecten etc. onder de loep genomen. Het haalbaarheidsonderzoek is een eerste serieuze stap om het complex te realiseren.
De uitgangspunten “attractie” en “permanente expositie” vereisen een fysieke vorm die uitmondt
in een slechtweer voorziening
De uitgangspunten vergen een fysieke invulling die uitmondt in een comfortabel onderdak voor
bezoekers en expositiemateriaal. De diverse elementen van de Stelling 12H (keukenruimte,
woon- en slaapruimte en geschutsruimte, ……..) moeten hierin voorzien. Daarnaast moet ook
worden voorzien in een ontvangstruimte en dito niet concurrerende bescheiden horecafunctie
(‘nieuwbouw’).
Dit in verhouding gebracht met de term ‘beleving’ vraagt van de functionele vormgeving van de
Stelling 12H zowel educatieve en informatieve input, als vormen van “actief ondergaan en beleven”. Kortom geen statisch geheel maar een dynamische interactie tussen expositie en emotionele beleving. Het vertrekpunt van het materiaal van de genoemde tentoonstellingen zal dus
aangevuld moeten worden met oorspronkelijke materialen.
De vervolgwerkzaamheden op grond van het haalbaarheidsonderzoek bestaan uit verdere
planvoorbereiding en planvorming tot realisering, zoals:
• Het haalbaarheidsonderzoek verder uitwerken (van globaal naar specifiek).
• Verdere planologische verkenning
• Het zoeken naar cofinanciering
• Realisatie
Organisatie
De Stichting De Noordwester met als stichtingspartners, gemeente Vlieland, het ministerie van
Defensie, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, heeft het initiatief genomen om het bunkercomplex in de gewenste functie te realiseren.
Als de Stelling 12H opengesteld wordt voor het publiek, wordt het een onderdeel van Stichting
De Noordwester en zal naast het Informatiecentrum De Noordwester zelfstandig gaan functioneren.
Organisatorisch valt het onder de directeur van Stichting De Noordwester die ook de leiding
heeft van Informatiecentrum De Noordwester. Stelling 12H krijgt een eigen uitstraling met eigen
logo en huisstijl. Het zal wel vanuit dezelfde gedachte worden opgezet als bij Informatiecentrum
De Noordwester.
Financieel zal er een eigen boekhouding bijgehouden gaan worden en een eigen rekening worden geopend. Zowel in Informatiecentrum De Noordwester, als in Stelling 12H zal een verwijzing worden gemaakt naar de andere accommodatie. Ook zal de mogelijkheid worden geboden
om een combikaartje te kopen voor beide exposities. Openstelling en een adequate exploitatievorm vergen tevens een duidelijke lijn in de sfeer van promotie en marketingstrategie.
Beheer en onderhoud
Stichting De Noordwester
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Kosten
De kosten van het realiseren van het bunkercomplex hangen vooral af van het uiteindelijk te
realiseren conceptueel model.
Aan de financiële inschatting van de plannen voor de realisatie van Stelling 12H ligt op dit moment een aantal uitgangspunten ten grondslag:

• De inschatting stoelt op een helder programma van eisen zoals is omschreven in het haalbaarheidsonderzoek;

• Er zijn nu nog geen kosten opgenomen voor aankoop en of gebruik van gronden en bunkerelementen;

• Het evt. gebruik van een aantal (ingehuurde) faciliteiten van de Noordwester (bv accountant,
boekhouding etc.) is niet verdisconteerd.
Concreet gaat het in eerste linie om: een entreegebouw en het realiseren van het bunkercomplex in al haar facetten. In de bijlage staat de volledige kostenraming voor Stelling 12 H. De totale kosten zijn € 978.593. Deze kosten zijn globaal berekend door Grontmij in opdracht van de
Stichting De Noordwester (haalbaarheidsonderzoek 2007).
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6.4

Vlieland: Virtuele tour

Doel
Inzichtelijk maken hoeveel moeite het de bezetter heeft gekost om Vlieland om te bouwen tot
een onneembare vesting en het toegankelijk maken van het bunkercomplex dat nu geheel onder het zand ligt. Tevens maakt de virtuele tour het mogelijk om het bunkercomplex qua bouw,
verbindingen, maar ook het leven van de bezetter in Stelling 12H zichtbaar te maken. Het toegankelijk maken van de virtuele rondgang via het medium website biedt een enorm groot podium. Daarnaast kunnen op deze wijze ook minder validen op een realistische wijze kennis nemen van het leven en werken in Stelling 12H. Dit zou in werkelijkheid (door o.a. opgraving en
openstelling) nooit mogelijk zijn voor deze doelgroep.
Omschrijving virtuele rondgang
Op Vlieland zijn alleen de contouren in het duinlandschap van het bunkercomplex stelling 12H
te zien. Of de stelling 12H ooit zichtbaar wordt en ook open wordt gesteld voor publiek is nog
niet zeker. Dit hangt af van vele factoren, waaronder de financiële middelen, de ecologische
randvoorwaarden, toestemming van overheden in het kader van de wet op de ruimtelijke ordening e.d.
Op korte termijn is van de beoogde nieuwe functie die de stelling moet krijgen (o.a. educatief
centrum) niet concreet iets te zien, behalve wanneer er gebruik wordt gemaakt van digitaal materiaal en 3D modellen die een indruk geven van de bunker(s), ligging, loopgraven e.d. Met een
virtuele tour wordt een gevoel van directe beleving opgeroepen door op een bijzondere en tastbare manier een beeld te schetsen van de omvang en de ligging van het complex in het duingebied ten tijde van WOII.
Een virtuele tour is een weergave op basis van foto- (360 graden foto’s) en/of video-opnamen.
Het is een combinatie van interactieve hotspots en een klikbare kaart; zo kan bijvoorbeeld de
gehele duinlocatie interactief getoond worden. Wanneer deze beelden afgewisseld worden met
foto- en videomateriaal ontstaat er een mix van huidige en historische beelden die de ‘bezoeker’
een goede voorstelling geven van de huidige en historische werkelijkheid.
Op kaartmateriaal draait een pijl mee met de kijkrichting van de 360 graden foto; het oriëntatieen het richtingsgevoel wordt hierdoor sterk verbeterd. De hotspots worden ook voorzien van
een zoomanimatie; hierdoor ontstaat een gevoel van 'rondwandelen'. Voor de opzet van de virtuele tour is de ontwikkeling van 3d schaalmodellen noodzakelijk.
Het publiek kan kennis nemen van de virtuele rondgang door de website van De Noordwester
en wanneer gereed wordt mogelijk in de toekomst deze website gekoppeld aan de te ontwikkelen website van de Waddeneilanden en aan de te ontwikkelen website van Atlantikwall platform
(http://www.atlantikwallplatform.eu).
Via deze sites is met een simpele bediening de virtuele rondgang te volgen is. Het bunkercomplex zelf is op dit moment niet te bezoeken. Mocht dit in de toekomst wel mogelijk zijn, dan is de
website een welkome toevoeging voor dit open te stellen bunkercomplex. Temeer omdat op
deze wijze ook mindervalide mensen de toegang krijgen om de geschiedenis in en rondom Stelling 12H te volgen.
Werkzaamheden
Stichting De Noordwester zal de virtuele tour tonen via een website. Het benodigde achtergrondmateriaal wordt door hen verzameld en voor bewerking vrijgegeven (o.a. archiefonderzoek).
Een gespecialiseerd bedrijf dat bekend is in het noorden en ruime ervaring heeft met soortgelijke digitale toepassingen gaat de website bouwen.
De projectcoördinator coördineert het proces. Hij/zij onderhoudt de contacten met derden en de
betrokkenen op Vlieland. De projectcoördinator kent het project en de betrokkenen uitstekend.
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Hij/zij begeleidt het proces, verstrekt input aan en onderhoudt de contacten met de bouwer van
de virtuele tour. Een projectcoördinator is nodig, vanwege de complexe situatie op Vlieland. Wij
hebben te maken met een klein eiland waar niet alle faciliteiten en kennis aanwezig is. Ook het
project zelf vraagt om de nodige begeleiding.
Archiefonderzoek
Als eerste stap onderzoekt de stichting de beschikbare archieven. Al het materiaal dat bijdraagt
aan visievorming over hoe de virtuele rondgang er uit komt te zien en tevens materiaal dat voor
de rondgang gebruikt kan worden, wordt verzameld en geanalyseerd.
Bezoek aan Nationaal Archief
De resultaten van het archiefonderzoek worden gecompleteerd door informatie uit het Nationaal
Archief in Den Haag, waar tijdens een bezoek kaarten en tekeningen van het Bureau Registratie Verdedigingswerken worden geraadpleegd.
Informatie verzamelen op locatie
Ten behoeve van de virtuele rondgang worden 360-gradenfoto’s gemaakt van het bunkercomplex en de omgeving. Hiervoor dient een fotograaf naar Vlieland te komen die onder andere met
een hoogwerker te werk gaat. Ook worden delen van het complex uitgegraven om de foto’s te
kunnen maken.
Ontwikkelen virtuele rondgang
Vervolgens kan dan de virtuele rondgang worden ontwikkeld. Dit gebeurd door een gespecialiseerd bureau. Hiervoor wordt eerst het gevonden materiaal geselecteerd en de indeling van de
presentatie bepaald. Vervolgens worden de 360-gradenfoto’s van de huidige locatie (zowel in
het bunkercomplex als daarbuiten) in de rondgang verwerkt. Dan wordt er een navigatiekaart
gemaakt en worden 3D-modellen geprogrammeerd. Ten slotte wordt de tour op een website
geplaatst.
Organisatie
De organisatie van dit project is in handen van Stichting De Noordwester. Het benodigde
achtergrondmateriaal wordt door hen verzameld en voor bewerking vrijgegeven (o.a. archiefonderzoek). De ontwikkeling van de virtuele rondgang wordt uitbesteed aan professionals.
Beheer en onderhoud
Stichting De Noordwester draagt zorg voor het beheer en behoud. De bezoekers van de website zorgen er voor dat de virtuele rondgang ‘gebruikt’ wordt. In de kostenraming is instandhouding, technisch onderhoud en up-to-date houden van de website mee genomen.
Stichting De Noordwester heeft het juridisch eigendom over het materiaal uit haar eigen archieven.
Het materiaal dat uit het Nationaal Archief komt, heeft het juridisch eigendom daar ook liggen.
Het beschikbare materiaal dat afkomstig is vanuit privé eigendommen, zal in eigendom blijven
van de desbetreffende persoon tenzij deze afstand wil doen. Voor het gebruiken, publiceren en
bewaren van het materiaal zal toestemming gevraagd worden.
Het particulier materiaal dat wel afgestaan wordt zal ter beschikking gesteld worden aan Stichting Waddencentra of vergelijkbare instantie die ook bevoegd is om archiefmateriaal te bewaren.
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Kosten
In onderstaand overzicht zijn de kosten voor dit project getoond:
ONDERDELEN

KOSTEN INCL. BTW

Inventariseren beschikbaar materiaal, bezoek archieven voor
zoeken materiaal geluidsfragmenten 100 uur à € 65,00

€ 7.735,00

Opstellen plan virtuele rondgang

€ 10.472,00

360 graden foto’s maken terrein

€ 9.520,00

360 graden foto’s maken bunker

€ 2.975,00

Maken virtuele rondgang

€ 41.531,00

Grondwerk

€ 16.125,00

Projectcoördinator (60 uren x € 120,00)

€ 8.568,00

Reis- en verblijfskosten

€ 1.785,00

Totaal

€ 98.711,00

Een indicatieve kosteninschatting van de virtuele rondgang is onder andere verkregen via het
bureau VIA Drupsteen uit Sneek en Artitec uit Amsterdam.
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6.5

Terschelling: opwaarderen kaartmateriaal

Doel
Doel van dit project is in de eerste plaats het bewaren van authentiek kaartmateriaal waarop de
locaties van alle uiteenlopende oorlogsactiviteiten zoals ze in het landschap zijn aangebracht of
die in de oorlog een rol hebben gespeeld, zijn terug te vinden.
Aan de hand van deze kaarten zijn de nog herkenbare sporen van de oorlog in het landschap
terug te vinden.
Het authentieke materiaal dient te worden geconserveerd, terwijl afdrukken zonder risico gebezigd kunnen worden als educatief en informatief materiaal.
Omschrijving
Het laten vervaardigen van hoogwaardige kopieën van
authentiek kaartmateriaal waarop de infrastructuur van
de militaire werken op Terschelling is aangegeven. Het
authentieke kaart-materiaal is in bezit van Staatsbosbeheer. Door de ouderdom en kwetsbaarheid van het materiaal is het steeds moeilijker om het te (laten) raadplegen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het materiaal. Bovendien bestaat het risico dat het materiaal, wat
uniek is, door een calamiteit verloren gaat. Het is wenselijk het originele materiaal in een goedgekeurde archiefbewaarplaats op te slaan en enkele sets kopieën voor informatief gebruik dan
wel als werkexemplaar beschikbaar te hebben. Het gaat om verschillende kaarten van diverse
locaties.
Projecten als de onderhavige stelt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het
Waddengebied en op Terschelling in het bijzonder in een nieuw daglicht. De beschikbaarheid
en toegankelijkheid van (visueel) informatiemateriaal zal zeker de belangstelling van eilanders,
oud-eilanders en bezoekers wekken. Het zal een bestaand interesseveld versterken, dan wel bij
jongeren een nieuw interesseveld raken.
De projecten sluiten goed aan bij publicaties die over het onderwerp zijn verschenen (bijv. Ab
Jansen, Johan van der Wal, P. van Leeuwen) en incidentele thema-exposities die in het verleden hebben plaats gevonden. Na decennia waarin herinneringen aan de oorlog, begrijpelijkerwijs, niet al te veel in de belangstelling stonden en ook vaak weggelegd, verwijderd, gesloopt of
ondergewerkt werden, zie je dat er nu sprake is van een toenemende belangstelling voor de
gebeurtenissen in die tijd. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de toenemende belangstelling (van jongeren) bij de nationale dodenherdenking en informatieve vragen over de geallieerde begraafplaats op het eiland, de belangstelling van jongeren voor de bunkercomplexen. Erkend moet
worden dat de materie ook een gevoelige kant heeft. Dat vraagt bij ingrijpende projecten als de
herinrichting van een bunker, de nodige terughoudendheid en zorgvuldigheid. In relatie daarmee is het belangrijk om ook goed uit te leggen waarom je zo iets doet. Het is daarbij belangrijk
ook te focussen op de beweging vanuit de bevolking door middel van bijvoorbeeld het verzet.
Werkzaamheden
Er dient een gespecialiseerd kopieerbedrijf te worden benaderd met het verzoek om offerte uit
te brengen om het beschikbare kaartmateriaal op zorgvuldige en kwalitatief hoogwaardige wijze
te kopiëren. De heer Van Dijk van Staatsbosbeheer (SBB) heeft aangegeven nauw betrokken te
willen zijn bij die werkzaamheden. Er zouden exemplaren gemaakt dienen te worden die bijvoorbeeld ter inzage kunnen worden gegeven en werkexemplaren.
Organisatie
De mensen die op dit moment uit hobbyperspectief bezig zijn met het onderwerp oorlogserfgoed, zijn niet georganiseerd. Door hen is aangegeven vanuit een stukje eigen interesse te
opereren. Wij kennen geen rechtspersoon o.i.d. die zelfstandig kan handelen of een bepaalde
verantwoordelijkheid een plek kan geven.
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Duidelijk is dat een aantal projecten om een goede professionele projectaanpak vragen die verder reikt. Ook die zou dan waar nodig in het project geïntegreerd dienen te worden.
Beheer en onderhoud
Het project resulteert in redelijk afgeronde informatiebestanden die kunnen worden beheerd
door Behouden Huys (gemeente Terschelling) dan wel Staatsbosbeheer.
Kosten
In onderstaand overzicht zijn de kosten voor dit project getoond:
ONDERDELEN

KOSTEN INCL. BTW

Kopiëren en optimaliseren kaartmateriaal

€ 3.570,00

Mensuren (60 uren * € 65,00)

€ 4.641.00

Projectcoördinator (10 uren x € 120,00)

€ 1.428,00

Totaal

€ 9.639,00
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6.6

Terschelling: toegankelijk maken van bouwwerken

Doel
Doel van dit project is een voor het publiek toegankelijk bouwwerk creëren dat in samenhang
met de informatieve inrichting en de locatie inzicht biedt in de rol van Terschelling in de Tweede
Wereldoorlog en de gebeurtenissen die hier hebben plaats gevonden. Het gaat hierbij om het
weer zichtbaar maken van een onderdeel van de Atlantikwall.
Omschrijving
Het toegankelijk maken van één van de achtergebleven bouwwerken op het eiland. Voor zover
op dit moment aan de orde lenen momenteel een tweetal bunkers zich voor een dergelijk
project.
Het gaat om de volgende bouwwerken:
• De Commandobunker G52 op de ‘Tigerstelling’. Deze commandobunker is van het type L
487. De bunker G52 is gelegen op de ‘Tigerstelling’.
Het gehele ‘Tigercomplex’ bestond uit ca. 100 bouwwerken, van loopgraven, manschappenonderkomens,
paardenstallen, kantine, geschutsopstellingen, radarposten en als belangrijkste de centrale commandobunker G52. Op het terrein zijn momenteel nog een kantinegebouw en een bunkergarage zichtbaar. Op de ondergewerkte Flak-opstelling G3 is door Staatsbosbeheer een uitzichtpunt gerealiseerd. Er is ook een uitzichtpunt op de bunker G90, een voetstuk van een
Wurzburg-Riese Radar. Vanuit landschap en natuurperspectief lijkt de ontwikkeling van
enige toeristische/educatieve activiteiten in het ‘Tigergebied’ niet onacceptabel. Wellicht is
de ‘Tiger’ in combinatie met de aanwezige uitzichtpunten tot een interessant gebied te maken.
• De andere bunker is van het type L 480 – (Understand fur Wassermann S). Deze bunker
ligt op het Seinpaalduin aan de Duinweg te West-Terschelling. De nummeraanduiding van
het gebouw is B24. Deze bunker maakt deel uit van de stelling West-Batterij. Evenals de
Commandobunker op de ‘Tiger’ wordt deze bunker omgeven door verschillende kleinere
bunkers waarvan ter plekke nog een aantal sporen te vinden zijn. Door onderhouds- en opruimingswerkzaamheden op het voorterrein van de B24 is het gebouw weer goed in het
zicht gekomen. De B24 heeft ook na de oorlog een functie gehad als een soort watertoren,
als opslag- en drukvat voor de drinkwatervoorziening op West-Terschelling en nadien als
ontvangststation van de Centrale Antenne Installatie op het eiland. Momenteel heeft de
bunker geen functie m eer en dat vraagt in ieder geval een afweging van wat met de bunker
te gaan doen. Bekend is dat Vitens waterleiding de bunker nog tot 2020 in pacht heeft.
Van de G52 bunker is min of meer bekend dat de Stichting Museum 1939-1945 uit Uithuizen
doende is een soort haalbaarheidsstudie te doen naar herstel van deze bunker. Tot nu toe zijn
daarover geen resultaten bekend. We gaan ervan uit dat deze resultaten inzicht geven in de
mogelijkheden of de onmogelijkheden. Tot nu toe zijn resultaten hierover echter uitgebleven.
Projecten zoals hierboven omschreven stellen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in
het Waddengebied en op Terschelling in het bijzonder in een nieuw daglicht. De beschikbaarheid en toegankelijkheid van (visueel) informatiemateriaal zal zeker de belangstelling van eilanders, oud-eilanders en bezoekers wekken. Het zal een bestaand interesseveld versterken, dan
wel bij jongeren een nieuw interesseveld raken.
Werkzaamheden
Een project waarbij één of meerdere van dergelijke bouwwerken weer zichtbaar en toegankelijk
worden gemaakt is een omvangrijke klus en dit vraagt een gedegen voorbereiding. Daarbij
moet naar de bouwkundige staat van het bouwwerk worden gekeken en naar de inspanning die
het vraagt om een gebouw op verantwoorde wijze toegankelijk te maken en voor informatieve
doeleinden te gebruiken.
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Ook moet worden gekeken naar de toegankelijkheid van het gebied waar zo’n bunker ligt en de
invloed van een project op het omliggende gebied, waarbij wellicht meer zichtbare achtergebleven sporen kunnen worden betrokken. Ook andere factoren zoals de Ruimtelijke Ordening en
NB-wet kunnen van invloed zijn.
Niet alleen de investering om iets op te zetten speelt, maar in de jaren daarna ook het beheer
en de exploitatie op de langere termijn.
Meer specifiek gaat het om werkzaamheden als:
• Het laten maken van een projectplan; hier zitten veel bouwkundige aspecten aan die echter
voorafgegaan worden door een conceptstudie met bijbehorende investeringsbegroting en
exploitatieraming.
• Het ‘vrijgraven’ van het object.
• Het beoordelen van de bouwkundige staat.
• Het opstellen van een bouwkundig herstelplan.
• Het voorzien in o.a. nutsaansluitingen, sanitaire voorzieningen etc.
Organisatie
Zie de opmerkingen zoals deze met betrekking tot dit onderdeel zijn gemaakt in paragraaf 6.4.
Beheer en onderhoud
Inzicht hierin dient verkregen te worden tijdens de opstelling van een projectplan.
Kosten
In onderstaand overzicht zijn de kosten voor dit project getoond:
ONDERDELEN

KOSTEN INCL. BTW

Opstellen projectplan

€ 29.750,00

Uitvoering

€ 59.500,00

Projectcoördinator (40 uren x € 120,00)

€ 5.712,00

Totaal

€ 94.962,00

Wellicht dat met behulp van de provincie, gemeenten en / of het Waddenfonds dit project uitgevoerd kan worden.
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6.7

Ameland: inrichten bunkers

Doel
De geschiedenis van Ameland tijdens WOII door middel van openstelling van een tweetal bunkers, tentoonstelling van materiaal, beelden, verhalen en geluiden voor het publiek tot leven
brengen. Het gaat hierbij om het weer zichtbaar maken van een onderdeel van de Atlantikwall.
Ameland wordt jaarlijks bezocht door ruim 500.000 toeristen. Verwacht wordt dat er grote belangstelling bestaat voor deze tot nu toe onderbelichte periode uit de Amelander geschiedenis.
Het leven van bezetters en eilanders op een voor anderen vrijwel ontoegankelijk gebied is vrij
uniek te noemen. Het afgeleide doel van dit project is daarmee tevens gegeven: het cultuurhistorisch toeristisch aanbod op Ameland een impuls geven.
Omschrijving
Het inrichten van twee bestaande bunkers op West-Ameland tot een tentoonstellingsruimte.
In de bunkers zal een beeld worden gegeven van het leven in de bunkers, terwijl daarnaast
met beschikbaar materiaal, beeldmateriaal en verhalen een beeld zal worden gegeven van het
leven op een eiland in oorlogstijd.
De bunkers zullen een onbemande tentoonstellingsruimte
worden. Toezicht zal geschieden middels een cameraverbinding (en geluid, indien mogelijk) met een in Hollum bestaand
museum. Alle informatie zal achter beveiligd glas tentoongesteld worden. De openingstijden zullen aan de bestaande
openingstijden van het museum worden aangepast. Medewerkers van het Stichting Amelander Musea dragen zorg
voor openstelling en sluiting van de bunkers.
Het gaat om een tweetal bunkers die direct bij elkaar liggen; de een is groot, de andere klein. Er
ligt zelfs een keurige klinkerstraat onder het gras. Beide bunkers liggen op het Zuidwest bij
Hollum. Er is een parkeervoorziening, maar geen nutsvoorziening.
Op Ameland is geen enkele bunker voor het publiek toegankelijk terwijl ook op geen enkele
wijze aandacht wordt geschonken aan de periode van WOII en het aanwezig zijn van een deel
van de Atlantikwall op het eiland. De te verwachten spin off is dat dit initiatief voor een innovatief onbemand museum een stimulans vormt voor gelijksoortige initiatieven.
Werkzaamheden
Om voorafgaande aan de uitvoering van dit projectidee een goed beeld te krijgen over de
(on)mogelijkheden zullen een aantal zaken op een rij gezet moeten worden. Het gaat om:
• Onderzoek naar de bouwkundige staat van de beschikbare bunkers.
• Het maken van een keuze en locatie (locatieonderzoek).
• Het opstellen van een uitvoeringsplan.
• Herinrichten van de bunkers en het ontwerpen van een tentoonstelling welke van moderne
technieken gebruik maakt (het gebruik maken van o.a. led-verlichting en energiearme apparatuur is een vereiste). Innovatie is het kernwoord. Tevens moet onderzocht worden op welke wijze door middel van het gebruik van duurzame energie, zoals zonne-, wind- of stromingsenergie, de bunkers als tentoonstellingsruimte kunnen fungeren. Hierbij kan worden
overwogen om bij de bunkers een voormalige kaap, welke dienst deed als oriëntatiepunt
voor de scheepvaart, te herbouwen. De kaap kan voor het opwekken van zonne- en windenergie een belangrijke functie hebben. Bovendien ontstaat een duidelijk landmerk voor de
bezoekers.
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Organisatie
Ten aanzien van de organisatie van dit project wordt gedacht aan de initiërende kracht van De
Stichting Amelander Musea en de Stichting De Ouwe Polle op Ameland. Voor wat betreft de
onderzoeksadviserende en -uitvoerende kant zal gebruik gemaakt moeten worden van onder
meer een bouwkundig bureau, een adviesbureau voor het aanwenden van duurzame energie in
samenwerking met een energiebedrijf en een professioneel bureau voor het inrichten van de
tentoonstelling en het gebruik maken van de meest innovatieve methoden voor dit onbemande
museum.
Het kennis- en informatiecentrum kan hier ook een rol in spelen (hoeveel elektriciteit is er nodig,
hoeveel kan opgewekt worden). Daarnaast kan contact gezocht worden met de provincie Friesland of/en hoeverre de kaders van Fryslân Fernijt hier een rol in kunnen spelen.
Beheer en onderhoud
De Stichting Amelander Musea.
Kosten
In onderstaand overzicht zijn de kosten voor dit project getoond:
ONDERDELEN

KOSTEN INCL. BTW

Quick scan

€ 23.800,00

Uitvoering

€ 95.200,00

Bouw kaap ten behoeve van nutsvoorzieningen

€ 71.400,00

Projectcoördinator (40 uren x € 120,00)

€ 5.712,00

Totaal

€ 196.112,00

Dit project komt niet in aanmerking voor subsidie. Wellicht dat met behulp van de provincie,
gemeenten en / of het Waddenfonds dit project uitgevoerd kan worden.
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6.8

Schiermonnikoog: Openstellen bunkers

Doel
Twee bunkers openstellen met als doel het informeren van het publiek. Afgeleid doel is het verrichten van ‘achterstallig onderhoud’ met betrekking tot één bunker.
Omschrijving
Momenteel is 1 bunker (Wassermann) opengesteld en 1 bunker (Schleidorp) in aanmaak om
als museum opengesteld te worden. De overige bunkers op Schiermonnikoog zijn allemaal niet
toegankelijk.
Het project is er op gericht om een bunker bij de Batterie en nog een in het Schleidorp open te
stellen voor publiek.
In de bunker(s) moet informatie komen over de Tweede Wereldoorlog.
Om dit te bewerkstelligen moet onder andere goed gekeken worden naar de nutsvoorzieningen.
Bij één bunker is geen mogelijkheid om de bunker te voorzien van licht. Hier moet iets op bedacht worden.
De informatie die in diverse vormen in de bunkers gepresenteerd gaat worden, dient ‘hufterproof’ gemaakt te worden. Een adequate openstelling van de
bunkers voor het publiek is hier mede van afhankelijk.
De bunker Wassenman is reeds opengesteld. De informatie
die bij de bunker hangt, moet aangepast worden. Tevens
dient de verlichting in de bunker verbeterd te worden.
Qua onderhoud moet gedacht worden aan het openmaken
van de Tobroek (geschutskoepel) en het beter afdekken van de oude ingangen.
Een vernieuwend element dat de openstelling van de bunkers, maar dan nu in optima forma,
rechtvaardigt is de aanwezigheid van de fietsroute die langs de bunkers gaat. Daarnaast is het
voor de bezoekers een meerwaarde als meerdere bunkers in combinatie bezocht kunnen
worden.
Werkzaamheden
De meest directe werkzaamheden betreffen:
• Onderzoek naar de bouwkundige staat van de twee beschikbare bunkers.
• Het herinrichten van de twee bunkers en het ontwerpen van een tentoonstelling.
• Het verzorgen van een goede verlichting in de bunkers.
Organisatie
In eerste instantie ligt de organisatie van dit project binnen de Cultuurhistorische Vereniging
‘t Heer en Feer’. Daarbij worden betrokken de gemeente Schiermonnikoog, de Stichting
Vredenhof en de Stichting bunkermuseum Schlei en waar mogelijk particulieren.
Beheer en onderhoud
Hier zal in eerste instantie de verantwoordelijkheid kunnen liggen bij de Cultuurhistorische Vereniging ‘t Heer en Feer’ en Natuurmonumenten. Ten aanzien van dit aspect zal de stichting ‘t
Heer en Feer echter goede afspraken dienen te maken met andere betrokkenen.
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Kosten
In onderstaand overzicht zijn de kosten voor dit project getoond:
ONDERDELEN
9

9

KOSTEN INCL. BTW

Quick scan

€ 7.735,00

Uitvoering

€ 59.500,00

Projectcoördinator (40 uren x € 120,00)

€ 5.712,00

Totaal

€ 72.947,00

In samenspraak met de Cultuurhistorische Vereniging ’t Heer en Feer
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Bijlage 1

Kostenraming Stelling 12H

In onderstaande tabel is een eerste voorzichtige investeringsraming gemaakt. Een en ander op
basis van kengetallen, zoals die, in het kader van hun bijdrage, zijn gehanteerd door de studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
Tabel 7.1: Investeringsraming

Activiteit
Aansluiting nutsvoorzieningen
Ontgraving t.b.v. blootlegging
01 Verbinding van Noordwester naar 12H
02 Opstelplaats voor fietsen
03 Verbindingselementen (schelpenpad)
04 Entree gebouw
05 Opstelplaats oorlogsmaterieel
06 Keukenbunker
07 Woonbunker ( groot )
08 Verbindingsloopgraaf
09 Munitienis
10 Schuilplaats ‘Siegfried’
11 Houten bergplaats uitgebeeld met struikgewassen
12 Kruipgraaf ( niet toegankelijk )
13 Houten onderkomen
14 Loopgraaf van beton
15 Trappad
16 Uitkijkpunt
18 Tobroek
19 Rustpunten: bankjes en picknicktafels
20 Informatiepunt over achterliggende loopgraven
21 Loopgraven uitgebeeld in struikgewassen
22 Verbindingsloopgraaf ( niet toegankelijk )
23 Schietnis
24 Uitwijknis
25 Trap loopgraaf
26 Schuilplaats voor één persoon
27 Verbindingsloopgraaf met één afgeschuinde zijde
28 Schuilplaats in aanbouw
29 Toiletgebouw
30 Schuilplaats ‘Heinrich’
31 Schutting van takken
32 Woonbunker (klein)
33 Onderaardse gang, eventueel toegankelijk
34 Munitie- nis van beton
35 Schuilplaats van beton
36 Geschutsemplacement
37 Loopbrug
38 Speelterrein
39 Hekwerk van prikkeldraad
40 Strandhindernis
Infrastructuur binnen museum
TOTAAL

kosten
30.200,00
30.000,00
1.200,00
1.850,00
30.000,00
300.000,00
1.800,00
28.030,00
14.840,00
5.775,00
360,00
850,00
250,00
0,00
26.250,00
1.710,00
2.730,00
4.050,00
350,00
4.860,00
420,00
780,00
3.480,00
0,00
0,00
240,00
0,00
3.550,00
3.938,00
7.500,00
850,00
0,00
11.780,00
2.100,00
800,00
980,00
45.850,00
1.860,00
3.420,00
6.692,00
4.142,00
17.693,00
601.180,00

Als we uitgaan van een schatting ten aanzien van kosten als “mensuren”, “aanvullend materieel”, “onderaannemerkosten”, “CAR verzekering”, 15% eilandtoeslag, et cetera en daarbij 19%
BTW, komt de globale investeringsraming op € 978.593.

