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Inleiding 
 
De beperkingen van het huidige Stadsmuseum, zowel voor beheer en behoud van de collectie als 
met name voor de publieksontsluiting en –toegankelijkheid, maken dat er voor voortzetting van het 
museum op de huidige locatie geen goede vooruitzichten zijn. Een betere locatie is ook bij het 
bestuur van het Stadsmuseum een grote wens. En alhoewel de Loods van het Droogdok niet hun 
eigen keus zou zijn (dat zijn De Veste, respectievelijk de Affuitenloods), heeft het bestuur 
aangegeven dat een verhuizing van het museum naar die Loods voor hen wel een optie is. 
 
In een intern rapport  van het Stadsmuseum uit 2014, worden de tekortkomingen voor bezoekers 
opgesomd1: 
- slechte toegankelijkheid van het museum via een nauwe steile trap 
- geluids- en stankoverlast (uitlaatgassen) vanuit de ondergelegen garage van het Brandweermuseum 
- gebrekkige huisvesting en klimaatbeheersing in het algemeen 
 
In het rapport opgesteld door het Erfgoedhuis Zuid-Holland in 2009 in opdracht van de gemeente 
Hellevoetsluis, was al eerder geconcludeerd dat het maken van keuzes binnen de collectie van het 
museum noodzakelijk is. De collectie is omvangrijk en gevarieerd. Om een goed beheer en behoud te 
garanderen en om een heldere presentatie mogelijk te maken, is selectie binnen deze collectie voor 
de komende tijd een actiepunt.  
 
Verhuizing van het Stadsmuseum naar bovengenoemde Loods biedt een oplossing voor de diverse 
knelpunten. De Loods is goed bereikbaar, op een zeer aansprekend punt binnen de vesting gelegen, 
goed toegankelijk voor minder validen, voorzien van goede toilet- en horecafaciliteiten en geschikt te 
maken voor een geheel vernieuwde presentatie van de Hellevoetse geschiedenis. Kortom, de Loods 
heeft alles mee. Wat het pand zelf tekort komt aan historische uitstraling wordt ruimschoots goed 
gemaakt door de aanwezigheid van het Droogdok.  
 
Het Droogdok dat onder leiding van Jan Blanken eind 18de eeuw werd ontworpen en begin 19de eeuw 
aangelegd, is een bijzonder bouwwerk uit een turbulente periode van de Nederlandse geschiedenis. 
In de Loods is een eenvoudige presentatie aanwezig over de geschiedenis van het dok, maar deze 
staat tamelijk op zichzelf, zonder een verdiepende context te bieden of de link te leggen met de 
geschiedenis van Hellevoetsluis als geheel. Bij directie en bestuur van het Droogdok leeft 
daarentegen wel de wens om in de nabije toekomst die verdieping te gaan bieden. Verhuizing van 
het Stadsmuseum naar de Loods en nauwe samenwerking tussen Droogdok en Stadsmuseum, zowel 
inhoudelijk als organisatorisch, ligt daarom voor de hand en kan beide partijen tot groot voordeel 
strekken. 
 

                                                           
1 Analyse Rapport Stadsmuseum Hellevoetsluis, door Eliza de Jong, maart 2014.  
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1. Opdracht 
 
De knelpunten die bij het Stadsmuseum worden ervaren, zijn bekend bij de Gemeente Hellevoetsluis. 
Om die reden heeft de gemeente aan het Erfgoedhuis Zuid-Holland gevraagd om een onderzoek uit 
te voeren naar de mogelijkheden voor een presentatie over de geschiedenis van Hellevoetsluis, in de 
Loods bij het Droogdok. Tevens is gevraagd te kijken naar de collectie van het Stadsmuseum en het 
advies hieromtrent dat het Erfgoedhuis in 2009 uitbracht, opnieuw te bezien en te actualiseren. 
 
Het onderzoek bestaat dan ook uit de volgende onderdelen:  
1. Een herziening van het rapport Varen van een nieuwe koers – Oudheidkamer Hellevoetsluis (in april 
2009 opgesteld door het Erfgoedhuis Zuid-Holland)  
2. Een voorstel voor een verhaallijn voor een presentatie over ‘De geschiedenis van Hellevoetsluis’  
3. Een vlekkenplan voor deze presentatie in combinatie met een globale kostenraming  
4. Een voorstel voor een nieuwe organisatie waarbinnen het Droogdok en het Stadsmuseum 
samenwerken 
 
Deze vier onderdelen zijn in onderliggende rapportage bijeengebracht.   
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2. Methode van onderzoek 
 
Om zicht te krijgen op de huidige positie van zowel het Stadsmuseum als het Droogdok en 
mogelijkheden voor een nieuwe presentatie te verkennen, zijn gesprekken gevoerd met: 

x De heren Rich van Kralingen en Leo Koster, respectievelijk voorzitter/beheerder en 
penningmeester van de Stichting Oudheidkamer Hellevoetsluis (nu Stadsmuseum geheten) 

x De heer Bob Benschop, secretaris van de stichting 
x De heer Ruud Meijer, directeur Droogdok Jan Blanken 

 
Daarnaast zijn zowel de ruimten (presentatie en depot) van het Stadsmuseum bezocht, als de 
ruimten in de Loods bij het Droogdok.  
 
Op basis van deze gesprekken, bezoeken op locatie en literatuuronderzoek is deze rapportage tot 
stand gekomen.  
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3. Stadsmuseum Hellevoetsluis2 - huidige positie 
 
Ontstaan 
De Stichting Oudheidkamer Hellevoetsluis is op 4 september 1970 opgericht. Het initiatief lag bij 
enkele enthousiaste mensen die zich met de geschiedenis van Hellevoetsluis en omgeving 
bezighielden. De Oudheidkamer noemt zich sinds enkele jaren Stadsmuseum Hellevoetsluis.  
 
Doelstelling  
Het museum beschikt niet over een beleidsplan waarin visie en missie zijn geformuleerd. In de 
eerdergenoemde interne rapportage uit 2014 wordt de volgende missie voorgesteld: 
“Het Stadsmuseum Hellevoetsluis wil het erfgoed van de stad Hellevoetsluis bewaren voor de 
toekomst en toegankelijk maken voor iedereen, in het bijzonder de bewoners van Hellevoetsluis 
zowel jong als oud, om zo de rijke geschiedenis van de streek door te geven aan toekomstige 
generaties”. 
 
Collectie 
De collectie, die eigendom is van de stichting, is tot stand gekomen door schenkingen en incidentele 
aankopen. De collectie bestaat uit objecten, foto’s en documentair materiaal die het dagelijks leven 
van bewoners van Hellevoetsluis en omgeving alsmede van daaraan gerelateerde historische 
personen, instanties en belangrijke gebeurtenissen uitbeelden. Als kerncollectie worden die objecten 
beschouwd die van historisch belang zijn of kunnen worden voor Hellevoetsluis en zijn inwoners en 
daarbij de lokale geschiedenis verbeelden. De collectie weerspiegelt de levensloop van een inwoner 
van Hellevoetsluis van geboorte tot overlijden. Maatschappelijke aspecten zoals school, werk en 
wonen staan centraal.  
 
Collectieregistratie, documentatie en onderzoek  
De collectie is op deelcollectieniveau ontsloten. Dit is uitgevoerd in 2004 in het kader van het 
landelijke project MusIP (Museum Inventarisatie Project). De deelcollecties en het geschatte aantal 
objecten volgens MusIP zijn:  
 
Naam deelcollectie Geschat aantal objecten MusIP categoriën I, II, II3 
Voorwerpen 4.993 4.484 
Technische tekeningen 1.613 1.613 
Boeken 430 430 
Documentaire collectie 17.365 17.365 
Schilderijen, tekeningen en grafische kunst 982 982 
Audiovisueel materiaal, dia’s en foto’s 8.400 8.400 
Textiele collectie 709 709 
Totaal aantal geschatte objecten 34.492 33.983 
 
In 2004 werd gesteld dat er in de collectie geen objecten zijn die behoren tot categorie IV (objecten 
die niet passen binnen de huidige doelstelling van het museum en in aanmerking komen voor 
afstoting). 

                                                           
2 Hoofdstuk 3 is gebaseerd op het rapport Varen van een nieuwe koers -  Oudheidkamer Hellevoetsluis dat het 
Erfgoedhuis Zuid-Holland in 2009 in opdracht van de gemeente Hellevoetsluis opgesteld heeft.   
3 Objecten die behoren tot de top van de museale collectie (I), kerncollectie (II) en depot/steuncollectie (III). 
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De voorwerpen zijn met behulp van SISO4 gerubriceerd, maar zijn niet op een museale wijze 
geregistreerd. Nieuw verworven objecten worden op objectniveau beschreven. Een deel van de 
fotocollectie is ingevoerd in het geautomatiseerde systeem Card Box en digitaal ontsloten. Door de 
vrijwilligers wordt onderzoek gedaan naar de collectie ter voorbereiding van tijdelijke presentaties en 
worden vragen van bezoekers beantwoord.  
 
Verzamelen en afstoten, bruikleenverkeer 
Het verzamelbeleid is gericht op een aantal criteria. Ten eerste is de geografische herkomst van 
belang, het object dient afkomstig te zijn uit Hellevoetsluis en omgeving. Als tweede criterium wordt 
de thematische gebondenheid gehanteerd. Het object moet passen binnen de thematische indeling 
van de opstelling of moet een plaatselijke historische gebeurtenis verbeelden. Ten derde is de 
conditie van het object belangrijk bij plaatsing in de tentoonstelling. 
 
Het Stadsmuseum heeft een aankoopbudget (€ 1.000,-) om de collectie uit te breiden. Regelmatig 
worden publicaties gekocht of bijvoorbeeld een historische prent. Bij aankopen en schenkingen 
wordt gekeken naar bovengenoemde criteria. Als voor een aankoop meer dan € 500,- moet worden 
betaald, wordt dit binnen het bestuur besproken. Het aantal aanwinsten betreft zo’n 10 per jaar. 
Incidenteel wordt afgestoten. Het betreft dan voornamelijk boeken.  
 
Gemiddeld 4 voorwerpen per jaar worden in bruikleen gegeven. Hiervoor wordt een 
bruikleenformulier gehanteerd.  
 
Behoud en beheer 
Het Stadsmuseum is gevestigd in een deel van het Grootmagazijn aan de Industriehaven, op de 
eerste verdieping. Het betreft een historisch pand, waarvan het binnenklimaat niet voldoende 
beheersbaar is en verschilt per ruimte. In de tentoonstellingsruimte zijn veel 
temperatuurschommelingen door het aan- en uitzetten van radiotoren. De vaste opstelling is van 
één kant belicht door zonlicht. Er is zonwering door middel van lamellen, maar geen UV werend folie 
op de ramen. Buiten openingstijd van het museum zijn de lamellen gesloten. Kleine of kwetsbare 
objecten zijn in vitrines geplaatst.  
 
In het pand zijn meerdere depotruimten. Driedimensionale objecten zijn zo veel mogelijk in dozen op 
houten rekken geplaatst, documentair materiaal is verpakt in archiefdozen en tweedimensionale 
werken, zoals schilderijen, grafisch werk en bouwtekeningen, liggen in ladekasten. Een groot deel 
van de foto’s is ondergebracht in een archiefkast in de werkruimte waar de 
temperatuurschommelingen groot zijn afhankelijk van de aanwezigheid van medewerkers. De 
depotruimten bevinden zich verspreid rondom de tentoonstelling.  
Sinds 2011 heeft het museum een externe opslag van 50 m² in Kickersbloem. Hier zijn grote objecten 
ondergebracht. Er is hier geen klimaatbeheersing.  

                                                           
4 Schema voor de Indeling van de Systematische catalogus in Openbare bibliotheken. Het is een 
classificatiesysteem dat veel gebruikt wordt in bibliotheken. 
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Publiek  
Samenstelling en omvang  
Als doelgroepen voor het Stadsmuseum kunnen worden genoemd: individuele bezoekers,  
schoolgroepen uit Hellevoetsluis en omgeving en (incidenteel) toeristen. Het bezoekersaantal lag in 
2008 en 2009 op ruim 1.000 bezoekers, in 2013 op 8005, in 2015 op 1.374 (waarvan 700 scholieren). 
 
Presentatie van de collectie  
De vaste opstelling is thematisch opgezet. Onderwerpen als scheepvaart, onderwijs en dagelijks 
leven worden getoond aan de hand van veel verschillende voorwerpen. Jaarlijks wordt een thema 
gekozen voor een tijdelijke presentatie. Op dit moment vinden er geen aanvullende activiteiten 
plaats.  
 
Educatie 
In het kader van het project ‘Erfgoed met Klasse(n)’ worden in de maanden juni, september en 
oktober lessen verzorgd.  
 
Marketing en communicatie 
Het Stadsmuseum onderhoudt contacten met de plaatselijke pers voor de aankondiging van 
wisseltentoonstellingen. Aan de hand van de eigen folder, website, Facebook pagina en berichten in 
de plaatselijke krant wordt bekendheid aan het museum gegeven.  
 
Bedrijfsvoering 
Organisatie 
Het bestuur bestaat uit drie leden: een voorzitter, penningmeester en een waarnemend secretaris. 
Het bestuur vergadert meerdere malen per jaar. Naast de functies zoals voorzitter, secretaris en 
penningmeester is er geen taakverdeling binnen het bestuur, zoals verantwoordelijkheid voor 
marketing en communicatie, het gebouw en de collectie. 
De voorzitter is tegelijkertijd beheerder. De beheerder combineert verschillende werkzaamheden in 
zijn functie, zoals: zorg dragen voor de roosterindeling, invulling tijdelijke tentoonstelling, 
beantwoorden van vragen van bezoekers en belangstellenden, het geven van rondleidingen en het 
aansturen van de vrijwilligers. 
Naast het bestuur zijn er 14 vrijwilligers actief. De meesten van hen zijn incidenteel aanwezig. Zij 
houden zich bezig met documentatie (knipselarchief) en registratie van de collectie en openstelling 
(rondleidingen). 
Er zijn weinig interne (schriftelijke) procedures. De interne communicatie verloopt op informele 
wijze. Er zijn geen vaste overlegmomenten met de vrijwilligers. 
 
Financiën 
Het Stadsmuseum werkt met een begroting van ruim € 12.000,- per jaar. Het gebouw is door de 
gemeente om niet aan de stichting in gebruik gegeven.  
 
 
 

                                                           
5 Bron: Analyse Rapport Stadsmuseum Hellevoetsluis, door Eliza de Jong, maart 2014 
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Huisvesting 
Zoals reeds genoemd is het Stadsmuseum gevestigd op de eerste verdieping van een historisch pand, 
het zogenaamde Grootmagazijn en is bereikbaar via een trap. Er is geen lift. Bij binnenkomst op de 
eerste verdieping is een kleine ruimte gecreëerd waar bezoekers kunnen zitten. Het pand wordt 
gedeeld met het Nationaal Brandweermuseum en is in eigendom van de gemeente Hellevoetsluis.  
Op de begane grond is de werkplaats gevestigd van het Nationaal Brandweermuseum. Dit zorgt voor 
geluidsoverlast en benzinedamp, die door de naden naar boven komt. 
 
SWOT analyse 
 
Sterk 
Collectie maritieme geschiedenis van de stad 
Veel kennis over Hellevoetsluis voor handen 
 

Kans 
Gemeente denkt mee over nieuwe locatie en nieuwe 
presentatie 

Zwak 
Uitgebreide, maar voor het merendeel niet ontsloten 
collectie 
Vrijwilligersbestand groeit niet 
Gebouw voldoet niet (klimaat, veiligheid, presentatie) 
Weinig bezoekers 

Bedreiging 
Op dit moment geen substantiële financiële middelen 
beschikbaar 
Beschikbaarheid vrijwilligers binnen Hellevoetsluis en 
omgeving onzeker 

 
Conclusie huidige positie   
De breed geformuleerde doelstelling van het Stadsmuseum resulteert in een moeilijk te richten en af 
te bakenen verzamelbeleid. Hierdoor is dan wel een gevarieerde collectie opgebouwd, maar 
aangezien het merendeel van de voorwerpen niet beschreven is, is over de samenstelling en de 
daadwerkelijke cultuurhistorische waarde ervan onvoldoende bekend. Door het ontbreken van een 
collectieregistratie wordt de collectie niet effectief ingezet ter ondersteuning van het verhaal van de 
stad. Daarnaast is de collectie omvangrijk, de depots overvol. Waardering en selectie ligt dan ook in 
de komende tijd voor de hand.  
 
Op dit moment is er weinig informatie in de tentoonstellingsruimte voor handen voor de individuele 
bezoeker. Zonder rondleider komt de bezoeker weinig te weten over de collectie en de 
tentoonstelling. Er is overigens wel veel kennis hierover binnen de organisatie aanwezig, 
voornamelijk bij de voorzitter/beheerder. De presentatie van de collectie vraagt om vernieuwing, 
zowel wat betreft vorm als inhoud.    
 
Het gebouw kent verschillende knelpunten op het terrein van voorzieningen, toegankelijkheid, 
veiligheid en depot. De ruimten zijn zoals eerder genoemd vol en beperkt qua omvang waardoor het 
manoeuvreren met objecten erg moeilijk wordt gemaakt. Er is geprobeerd om met de huidige 
capaciteiten de voorwerpen zo verantwoord mogelijk op te slaan, maar dit voldoet niet aan de 
huidige museale standaarden. Enkele depotruimten bevinden zich achterin het gebouw en zijn om 
die reden niet goed toegankelijk. Mocht zich een calamiteit voordoen, bestaat grote kans dat de 
voorwerpen niet tijdig in veiligheid kunnen worden gebracht. De klimaatomstandigheden in het 
gehele gebouw voldoen niet aan de huidige museale eisen. Daarnaast ondervinden de medewerkers 
hinder (geluidsoverlast en damp) van de werkplaats van het Nationaal Brandweermuseum op de 
begane grond. Gezien de ligging op de eerste verdieping, is het museum niet goed toegankelijk, zeker 
niet voor ouderen en minder validen. Ook is er slechts beperkte ruimte voor activiteiten, voor de 
ontvangst van groepen en ook is de kantoorruimte te klein.              
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De gemeente Hellevoetsluis denkt mee over veranderingen, aangezien zij streeft naar een sterk 
cultureel en toeristisch aanbod.  
 
Concluderend kan gesteld worden dat de huidige locatie van Stadsmuseum Hellevoetsluis geen 
gewenste huisvesting is. Publieksbereik en draagvlak zijn momenteel onvoldoende. Geadviseerd 
wordt om, zoals door de gemeente voorgesteld, een nieuwe presentatie te ontwikkelen in de Loods 
bij het Droogdok. Daarnaast dient gestart te worden met waardering en selectie van de collectie. 
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4. Droogdok Jan Blanken - huidige positie 
 
Het Droogdok Jan Blanken is een bepalend onderdeel van de Vesting Hellevoetsluis. Het is niet alleen 
een belangrijk waterstaatkundig en maritiem monument, maar ook een publiekstrekker, zeker sinds 
het weer naar werkende staat is gerestaureerd. 
Het droogdok wordt beheerd door een stichting met een vijfkoppig bestuur onder voorzitterschap 
van de heer Theo Prenen. De doelstelling van deze stichting is: “de restauratie van, het behoud en de 
zorg voor het droogdok in Hellevoetsluis, de ontwikkeling in relatie met het droogdok van de 
aanliggende gronden, de scholing van jongeren, alsmede al hetgeen het vorenstaande kan 
bevorderen, alles in de ruimste zin.”6 Een cultuurtoeristische missie wordt niet als zodanig in de 
statuten geformuleerd, maar past volledig bij de wijze waarop het droogdok zich binnen de vesting 
manifesteert. 
 
De dagelijkse leiding van het droogdok berust bij directeur Ruud Meijer (16 u/wk), die wordt 
bijgestaan door twee administratieve medewerkers (32 u/wk en 36 u/wk). Zij zijn vooral belast met 
de organisatie rondom de zaalverhuur en de groepsboekingen. Daarnaast kan het droogdok rekenen 
op ondersteuning van zo’n 40 vrijwilligers. Eén van die vrijwilligers is de dokmeester, die bijna 
fulltime en op professionele wijze het dokken van de schepen begeleidt. De andere vrijwilligers 
vinden we in de dokploeg en bij de rondleiders. Ook voor de communicatie, horeca en bij 
evenementen worden vrijwilligers ingezet. 
 
Het huidige bezoekerscentrum van het Droogdok Jan Blanken in de Loods bestaat uit een grote zaal 
met keukentje, een kleine zaal, toiletfaciliteiten, een entree en twee kantoortjes. Ook bevindt zich 
een magazijn van het droogdok in het pand. In een gesprek met directeur Ruud Meijer kwam naar 
voren dat het Droogdok een museale presentatie van het Stadsmuseum in de Loods zeer 
verwelkomt. Zijzelf missen de expertise voor beheer en expositie van een museale collectie. Zij willen 
zich juist in de toekomst meer en meer gaan concentreren op wat zij zelf als hun core business 
beschouwen: het faciliteren van het dokken van schepen.  
 
Financiën 
De begroting van Stichting Droogdok beloopt meer dan € 400.000,- per jaar. De omzet van de 
dokhandelingen bedraagt tussen de € 40.000,- en € 60.000,-. Zaalverhuur draagt € 12.000,- per jaar 
bij en de onderhuur aan de medegebruikers in totaal zo’n € 17.000,-.  
De netto bijdrage van de gemeente Hellevoetsluis aan de exploitatie, na aftrek van huur en andere 
lasten, bedraagt ongeveer € 40.000,- per jaar (bruto subsidie is € 239.000,-). 
De Stichting kent zoals al genoemd drie betaalde medewerkers. De loonkosten bedragen ruim  
€ 75.000,- per jaar. Daarnaast worden er vergoedingen verstrekt aan de vrijwilligers. 
 
Dokhandelingen 
Het droogdok wordt de laatste jaren meer en meer gebruikt voor het op zakelijke basis beschikbaar 
stellen van het droogdok voor het dokken van schepen ten behoeve van scheepsonderhoud en –
reparatie. Alhoewel dit niet in de eerste plaats bedoeld is als publieksactiviteit, levert het wel een 
interessant beeld op voor bezoekers, die aldus het droogdok in werkende staat kunnen meebeleven. 
Omdat het in- en uitdokken zijn eigen dynamiek en logistiek heeft, valt niet altijd rekening te houden 
met het juiste moment voor publieksaanwezigheid. Het indokken vindt bijvoorbeeld bij voorkeur op 

                                                           
6 Beleidsplan Stichting Droogdok Jan Blanken, via website www.droogdok.nl 
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de maandag plaats. Op de website van het droogdok wordt in de dokagenda bijgehouden wanneer er 
gedokt wordt. 
 
Bezoekers en zaalverhuur 
De ontvangst van bezoekers komt op de tweede plaats, waarbij vooral een flink aantal groepen per 
jaar (betaald) wordt rondgeleid door vrijwillige rondleiders. In die gevallen worden ook de 
aquaducten bezocht. Individuele bezoekers mogen zich vrij rond het dok bewegen en hoeven 
daarvoor nu nog niets te betalen, maar dit wordt een dezer dagen veranderd. Aan individuele 
bezoekers wordt dan een bijdrage van € 3,- per persoon gevraagd. De aquaducten blijven alleen 
toegankelijk onder begeleiding en daar zal € 5,- per persoon extra voor moeten worden betaald. 
Deze rondleidingen staan voortaan op vaste tijdstippen geprogrammeerd, dagelijks om 14 uur en in 
het weekeind nog een keer ’s morgens. De verwachting is dat er, na invoeren van de betaalde entree, 
jaarlijks 10.000 betalende bezoekers zullen worden ontvangen. Dit cijfer is gebaseerd op tellingen die 
hebben aangegeven dat er jaarlijks zeker 50-60.000 personen een kijkje komen nemen bij het dok. 
Daarnaast worden er geregeld lezingen over technische thema’s georganiseerd, waarmee het 
Droogdok zijn rol als expertisecentrum wil tonen. 
 
De Loods wordt daarnaast gebruikt voor zaalverhuur, maar bestuur en directie geven aan bereid te 
zijn om een gewijzigd verdienmodel te aanvaarden. Zij willen best afzien van inkomsten uit 
zaalverhuur als die gecompenseerd gaan worden door meer bezoekers die dan ook beter bediend 
kunnen worden door middel van een aantrekkelijke museale presentatie. Binnen deze nieuwe 
presentatie zal er in hun ogen wel speciale aandacht moeten zijn voor het dok, zijn 
ontstaansgeschiedenis, Jan Blanken en de marine. Een thematische benadering van dokken, 
scheepsonderhoud en -reparatie vanuit de innovatiegedachte zou naar hun idee prima zijn te 
combineren met een meer chronologische behandeling van de geschiedenis van de Vesting. 
 
Medegebruikers van de Loods 
De noordelijke vleugel van de Loods wordt momenteel nog onderverhuurd aan enkele 
medegebruikers (Stichting Ipse, Modelbouwers en Zendamateurs). De huurovereenkomst met hen 
zal worden afgebouwd. Als er alternatieven voor deze gebruikers mogelijk zijn binnen Hellevoetsluis 
kan dit, naar verwachting, snel en harmonieus worden opgelost. Wanneer die ruimtes vrijkomen 
wordt de ruimte die in de nabije toekomst als bezoekerscentrum kan worden gebruikt bijna twee 
keer zo groot. Hierboven zagen we al dat de huurinkomsten per jaar zo’n € 17.000,- belopen. Deze 
inkomsten zullen op de een of andere manier moeten worden gecompenseerd. 
De wijze waarop de huurcontracten worden ontbonden en het vrijmaken van de Loods verdient 
zorgvuldigheid. Een binnen de Hellevoetse gemeenschap bekritiseerde afhandeling levert afbreuk op, 
terwijl men juist verbreding van het draagvlak zoekt. 
 
SWOT analyse Droogdok 
 
Sterk 
Zeer bijzondere locatie en geschiedenis 
Werkend dynamisch monument 
Betrokken personeel en vrijwilligers 
(Bijna) altijd open voor bezoekers 

Kans 
Gemeente denkt mee over nieuwe presentatie 
Loods biedt vele nieuwe mogelijkheden 
Speerpunt voor gehele Vesting 

Zwak 
Geen museale expertise aanwezig 
Aanbodsgerichte aanpak; geen intensieve werving van 
bezoekers 

Bedreiging 
Bekritiseerde positie in gemeenschap 
Teruglopende inkomsten bij nieuwe invulling 
 

Jan van der knaap
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5. Museum aan het Dok - een nieuw concept 
 
Het hieronder beschreven concept voor het museum Hellevoetsluis, dat we vooruitlopend op nadere 
besluitvorming alvast ‘Museum aan het Dok’ hebben gedoopt, is gebaseerd op een nieuwe 
presentatie over de geschiedenis van Hellevoetsluis in de Loods bij het Droogdok, een verhaal waarin 
de geschiedenis van de vesting (Stadsmuseum) en het verhaal van het dokken (Droogdok) 
samenkomen.  
 
De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan dit nieuwe concept:  

x De maritieme geschiedenis is basis voor de verhaallijn 
x De verhaallijn en aandachtspunten daarin vormen de leidraad voor de presentatie 
x Objecten uit de collectie van het Stadsmuseum ondersteunen het verhaal 
x Waardering en selectie van de collectie wordt opgestart, zodat een compacte maar goed 

gedocumenteerde collectie overblijft 
x Droogdok en Stadsmuseum trekken samen op bij de totstandkoming van de nieuwe 

presentatie, voegen zich op dit moment nog niet samen tot één organisatie, maar wel op 
termijn 

 
Samengevat, in het proces naar dit nieuwe concept zijn er twee trajecten te onderscheiden: 
Traject 1. Waardering en selectie van de collectie van het Stadsmuseum 
Traject 2. Opzet nieuwe presentatie in de Loods 
Beide trajecten keren terug in hoofdstuk 8 Plan van aanpak 2016-2018 en hoofdstuk 9 
Kostenindicatie. 
 
Missie 
In de interne rapportage van het Stadsmuseum uit 2014 is een missie geformuleerd. Dit is belangrijk, 
aangezien het richting geeft aan de organisatie en inspirerend en motiverend werkt. De voorgestelde 
missie is heel breed. Wil het nieuwe Museum aan het Dok onderscheidend zijn, is toespitsing van 
belang. Om die reden wordt als missie voorgesteld:  
Het Museum aan het Dok presenteert aan jong en oud, komend van dichtbij of veraf, de rijke 
maritieme geschiedenis van de Vesting Hellevoetsluis. Wij doen dat met een droogdok in vol bedrijf 
en een spannend verhaal over 500 jaar geschiedenis aan het Haringvliet. 
 
Collectie  
Keuzes maken binnen collecties is van groot belang voor de omvang van cultuurhistorische collecties 
en de mogelijkheden van collectiebeherende instellingen. Dit geldt ook voor het Stadsmuseum. In de 
afgelopen jaren is veel verzameld op een breed verzamelterrein, namelijk de geschiedenis van 
Hellevoetsluis. Dit heeft geleid tot een vol museum en volle depotruimten.  
 
In de komende tijd zal gekeken moeten worden welke objecten passen binnen het gekozen 
aandachtsgebied (de maritieme geschiedenis van de stad). Omdat de samenstelling van de collectie 
op dit moment niet helder is, kan niet aangegeven worden welk percentage van de collectie aansluit 
bij dit onderwerp.  
 
Voorgesteld wordt dan ook om allereerst een inventarisatie uit te voeren met als doel de collectie te 
waarderen en vervolgens helderheid te krijgen over welke voorwerpen bij het maritieme verhaal van 
de stad horen en welke objecten in aanmerking komen voor afstoting.  
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Inventarisatie en waardering 
In 2013 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een nieuwe methodiek ontwikkeld voor 
de waardering van museale objecten en (deel)collecties, genaamd de Museale Weegschaal7. De 
Museale Weegschaal bestaat uit het doorlopen van zes stappen. Het bijbehorende 
waarderingsformulier dient als praktisch hulpmiddel bij het toekennen van (niet-financiële) waarde 
aan collecties. Voorgesteld wordt dat het Stadsmuseum deze methodiek volgt voor het 
inventariseren en waarderen van de collectie.  
 
Stappen bij het waarderingsproces 
De volgende stappen worden in het waarderingsproces onderscheiden: 
stap 1 - formuleer de aanleiding en vraagstelling en leg deze vast op het waarderingsformulier 
stap 2 - bepaal wat gewaardeerd wordt, binnen welk referentiekader en wie belanghebbenden zijn 
stap 3 - bepaal welke criteria voor de waardering relevant zijn en definieer het waarderingskader 
stap 4 - ken waardescores toe en onderbouw ze met argumenten 
stap 5 - verwerk de toetsing 
stap 6 - neem een besluit, onderneem actie 
 
Aan deze stappen gaat nog een stap vooraf, de zogenaamde stap 0, en dit betreft de visie/missie van 
het museum en de karakteristiek van de collectie ook wel genoemd het collectieprofiel. Een 
collectieprofiel is een kwalitatieve analyse van de eigen collectie in relatie tot andere soortgelijke 
collecties. Het doel van zo'n profiel is een verbetering van de kwaliteit en samenstelling van de 
collectie en een verbinding tussen de missie van de organisatie en de collectie. In het geval van het 
Stadsmuseum zal het collectieprofiel gebaseerd zijn op de maritieme geschiedenis van Hellevoetsluis.  
 
Voor de eerste drie stappen zijn hieronder enkele suggesties gegeven: 
Wat betreft stap 1 - Dit betreft het omschrijven van de aanleiding van het waarderingsproces. Als 
aanleiding voor het Stadsmuseum kan worden benoemd: de opschoning van de collectie.  
Wat betreft stap 2 - Zoals in de RCE rapportage Op de museale weegschaal staat beschreven, bestaat 
er geen absolute maat voor waardering. De waarde van een object of collectie wordt alleen als hoog 
of laag beoordeeld in vergelijking met iets anders. Vandaar dat altijd moet worden aangegeven 
waarmee de collectie wordt vergeleken, m.a.w. binnen welk referentiekader. Voor het Stadsmuseum 
kan als referentiekader dienen: het maritieme verhaal van Hellevoetsluis. Het kan zijn dat vanuit de 
bestaande deelcollecties een nieuwe rangorde moet worden bedacht, bijvoorbeeld: top-, kern-, 
depot, afstootcollectie.8  
Wat betreft stap 3 - Als criteria voor waardering lijken in ieder geval de criteria binnen de groep 
'cultuurhistorisch' van belang te zijn. 
 
Bovenbeschreven waarderingstraject kan het beste in teamverband worden uitgevoerd. Enkele 
bestuursleden van het Stadsmuseum zouden onderdeel moeten uitmaken van dit team. Geadviseerd 
wordt om hierbij een onafhankelijke moderator/extern begeleider te betrekken, die kennis heeft van 
collecties en dit waarderingsinstrument.  

                                                           
7 Op de museale weegschaal. Collectiewaardering in zes stappen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort, 2013) 

8 Tot deze indeling besloot het Stadsmuseum Zoetermeer, tijdens het doorlopen van een waarderings- en 
afstotingstraject (bron: Op de museale weegschaal pagina 18). 
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Het resultaat van dit proces is dat er helderheid ontstaat over de collectie: wat zijn de pronkstukken, 
wat is de kerncollectie, wat is de ondersteuningscollectie (depot) en welke objecten kunnen worden 
afgestoten9. De te behouden collectie kan dan tevens op museale wijze worden geregistreerd. Dit 
houdt in dat de volgende onderwerpen in een registratiesysteem moeten worden vastgelegd: het 
inventarisnummer, de naam/titel, de huidige standplaats, de verwervingsgegevens en een digitale 
afbeelding van het object. Geadviseerd wordt om als registratiesysteem Adlib of Adlib Lite10 te 
kiezen.  
 
Gaandeweg het proces kan blijken dat bovengenoemde (voorgestelde) missie nog een zekere 
bijstelling behoeft. Ook kan blijken dat er binnen het collectieprofiel nieuwe deelcollecties te 
onderscheiden zijn. Misschien kan ook besloten worden om een bescheiden collectie 'varia' te 
behouden, die gebruikt kan worden voor educatieve doeleinden. 
 
Collectie voor de nieuwe presentatie 
In de nieuwe presentatie in de Loods, zullen objecten uit de collectie een plaats krijgen. Het zal 
echter gaan om een selectie. Die objecten worden gekozen die het te vertellen verhaal 
ondersteunen. Het kan gaan om objecten die nu in het Stadsmuseum te zien zijn, of om objecten in 
depot.  
Voorafgaand aan het hierboven beschreven waarderingsproces van de gehele collectie zullen de 
objecten worden geselecteerd die in de nieuwe presentatie een plaats krijgen.  
 
Publiek 
In het nieuwe concept worden als doelgroepen onderscheiden: 
1. Cultuurhistorisch geïnteresseerden, vooral afkomstig uit de regio 
2. Bewoners van Hellevoetsluis e.o., 50+ of in gezinsverband 
3. Schoolklassen  
4. Specialisten 
5. Vakantiegangers, waterrecreanten 
 
Iedere doelgroep heeft zijn eigen wensen en behoeften. Deze zijn hieronder uiteengezet. 
1 en 2 - Voor de twee volwassen doelgroepen 1 en 2 is het vooral belangrijk een wisselend aanbod te 
organiseren (tentoonstellingen, programmering) rondom een sterk verhaal dat aansluit bij hun 
belangstelling. Bewoners van Hellevoetsluis die in gezinsverband een bezoek brengen aan het 
droogdok zullen dat vooral doen als er wat te doen is voor de kinderen. 
3 - Voor schoolklassen is de ontwikkeling van een educatief programma dat aansluit bij de leerdoelen 
van het onderwijs belangrijk. 
4 - De vierde doelgroep van specialisten is landelijk. Zij zouden eventueel ook afkomen op lezingen, 
evenementen en speciale handelingen in het dok. 
5 - In Hellevoetsluis komen met name ’s zomers veel watersporttoeristen uit de hele regio en 
huurders van het vakantiecomplex Cap Helius. Deze mensen zijn, zeker als het weer tegenzit, op zoek 

                                                           
9 Bij het afstotingsproces dient de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (LAMO) te worden 
gevolgd.  

10 Adlib Lite is een gratis versie van Adlib, maar deze heeft beperkingen. Eén daarvan is dat er maximaal 5000 
records ingevoerd kunnen worden.  
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naar een leuke middag. De aantrekkingskracht van Hellevoetsluis ligt in de schilderachtige ligging aan 
het water, de goed bewaarde historische oude stad en vestingwallen, Stadsmuseum, Droogdok Jan 
Blanken eventueel in combinatie met een bezoek aan de historische schepen in de Haven en de 
mogelijkheid om op en in het water te recreëren.  
Een groot deel van deze (potentiële) bezoekers van het cultuurhistorische Hellevoetsluis is geen 
traditionele museumbezoeker (Museumkaart-houder, hoger opgeleid, herkomst veelal Randstedelijk, 
leeftijd 50+). Zij zijn eerder op zoek naar een bijzondere ervaring dan naar een informatieve middag. 
 
Het huidige Stadsmuseum bedient de doelgroepen 1, 3 en 4, terwijl de overige slechts weinig in 
beeld zijn. Slechts tijdens Open Dagen wordt met de overige groepen rekening gehouden. Verhuizing 
naar de Loods zal met zich meebrengen dat vanaf dan alle genoemde doelgroepen in beeld zullen 
zijn. Elk van die groepen is op zoek naar zijn eigen vorm van museumbeleving. Voor al deze groepen 
zou er idealiter in de nieuwe presentatie van het museum iets van hun gading te zien en/of te 
beleven moeten zijn. Denk dan aan bijzondere voorwerpen voor de kenner, een aansprekende 
presentatie voor museumpubliek, een boeiende beleving voor families, een verrassende ervaring 
voor toeristen en passanten.  
Overigens kunnen we vaststellen dat het droogdok in zijn huidige vorm weliswaar wel alle 
doelgroepen weet te bedienen, maar er op een ander vlak nog een wereld te winnen is. Denk aan het 
langer vasthouden van de bezoeker door middel van een museale presentatie en een museumshop 
met een uitgebreider assortiment dan nu het geval is. Vooral bij slecht weer zou het Museum aan het 
Dok dat, bij voorkeur, 7 dagen per week geopend is, de bezoeker van droogdok  en vesting een grote 
dienst bewijzen! 
 
Educatie 
Zowel het Stadsmuseum als het Droogdok participeren in het project 'Erfgoed met Klasse(n)', dat 
wordt ondersteund door de gemeente. In het kader van dit project hebben de groepen 5 t/m 8 de 
gelegenheid om diverse culturele instellingen in de stad te bezoeken. Groep 7 brengt een bezoek aan 
het Stadsmuseum, het Droogdok en de Mijnenjager Bernisse.  
Een locatie waarin droogdok en het verhaal van Hellevoetsluis samenkomen is voor het 
klassenbezoek praktisch. Bekeken kan worden hoe beide bezoeken zo goed mogelijk op elkaar 
aansluiten, zodat zij elkaar versterken. 
 
Marketing en communicatie   
Op dit moment doen het Stadsmuseum en het Droogdok ieder hun eigen marketing en 
communicatie. Zo heeft iedere organisatie een eigen folder, website en sociale media. Het beoogde 
Museum aan het Dok vraagt om een aangepaste marketing- en communicatiestrategie. Men zal bij 
voorkeur ook meer dan nu de behoeften van bezoekers vanuit de doelgroepen als leidraad moeten 
nemen. 
 
Samenwerking 
Het Museum aan het Dok zal zich kunnen profileren als museum gericht op de maritieme 
geschiedenis van de Delta in het algemeen en Hellevoetsluis/Voorne-Putten in het bijzonder. Er zijn 
inhoudelijke samenwerkingsverbanden denkbaar met het Streekarchief Voorne-Putten (dat is nu al 
het geval), en met het Maritiem Museum Rotterdam. Juist omdat de focus van het Maritiem 
Museum meer en meer gaat verschuiven naar de 20ste eeuw, ontstaat er voor Hellevoetsluis ruimte 
zich te richten op de 18de en 19de eeuw.  
Ook samenwerking met het Marinemuseum in Den Helder is goed mogelijk, gezien het gedeelde 
verleden als marinestad. Dergelijke connecties zijn zelfs denkbaar over de landsgrenzen heen. Het 
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Museum aan het Dok zal als maritiem museum in de Zuid-Hollandse delta zijn plek kunnen innemen 
in de relevante museale netwerken, zowel regionaal als landelijk. 
Ten slotte ligt samenwerking met de overige erfgoedinstellingen binnen de vesting voor de hand: 
Brandweermuseum, Lichtschip Noordhinder, Mijnenjager Bernisse, Ramtorenschip De Buffel, Fort 
Haerlem, Stichting Vestingwerken. 
 
Huisvesting 
Voor het gebruik van de Loods als museale tentoonstellingsruimte, zijn aspecten ten aanzien van 
klimaat en licht van belang. De presentatieruimten hebben ramen aan verschillende kanten. Deze 
dienen te worden voorzien van UV werende folie (als er collectie wordt gepresenteerd) en 
zonwering. Over het klimaat in de ruimten (temperatuur en luchtvochtigheid) zijn geen gegevens 
bekend. Geadviseerd wordt voorafgaand aan de nieuwe opstelling het klimaat te meten aan de hand 
van dataloggers, dit gedurende idealiter een jaar. Zo ontstaat een beeld van het klimaat gedurende 
alle seizoenen en kunnen aan de hand van die gegevens maatregelen getroffen 
worden.11Lichtmetingen kunnen worden uitgevoerd, als bekend is waar collectie een plaats krijgt.  
 
Als de nieuwe presentatie in de Loods is gerealiseerd, zal het pand aan het Grootmagazijn op termijn 
niet meer nodig zijn. Geadviseerd wordt om het pand voorlopig wel aan te houden, aangezien het 
waardering- en selectieproces van de collectie zoals eerder beschreven hier kan worden uitgevoerd. 
Waar een museumdepot op termijn een plek kan krijgen, hangt af van de samenstelling en omvang 
van de collectie die na afronding van het traject ontstaat.  
  

                                                           
11 Dataloggers kunnen worden gehuurd bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland. 
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6. Presentatie 'Het verhaal van Hellevoetsluis'  
 
Het Droogdok Jan Blanken is een waterbouwkundig monument van nationaal belang én een 
laagdrempelige cultuurhistorische attractie. Het verhaal van dit droogdok maakt onlosmakelijk deel 
uit van de geschiedenis van Hellevoetsluis als militaire en maritieme stad. Het verhaal van het 
droogdok en de stad appelleren aan een roemrucht verleden waarin Holland een belangrijke 
maritieme rol speelde, en aan Nederland als land van innovatieve waterbouwkundige vindingen.  
 
Bij het formuleren van een nieuw museaal concept voor de Loods zijn we uitgegaan van de volgende 
uitgangspunten en randvoorwaarden: 
x Het gezamenlijke, totale aanbod van de historische stad Hellevoetsluis maakt de plaats de 

moeite van een bezoek waard voor verschillende doelgroepen. Het verdient aanbeveling de stad 
te promoten als een combinatie van bijzonder erfgoed en waterrecreatie (citymarketing). 

x De meeste bezoekers van Hellevoetsluis en potentiële bezoekers van de Loods zijn 
vakantiegangers en waterrecreanten. De invulling van de Loods moet ook voor deze doelgroep 
aantrekkelijk zijn.  

x Het heffen van toegang voor een bezoek aan het dok en de Loods, betekent dat de kwaliteit van 
het gebodene de toegangsprijs waard moet zijn, temeer omdat het dok ook vanaf de buitenzijde 
zichtbaar is. Een nieuwe, eigentijdse inrichting van de Loods zou de kwaliteit van een bezoek aan 
het droogdok sterk kunnen vergroten. 

x Voor (potentiële) bezoekers is het niet relevant dat een museale inrichting in de Loods is 
ontstaan of bestaat uit twee organisaties. Zij komen voor een bezoek aan een historisch 
interessante plek, het droogdok zelf en het verhaal daarachter. Een zichtbare of merkbare 
scheiding tussen droogdok en museum kan zelfs verwarrend werken of kan een scheiding in 
‘leuk, modern’ en ‘stoffig, saai, ouderwets’ in de hand werken.  

x Het verhaal van het droogdok is een ander verhaal dan de geschiedenis van Hellevoetsluis. Een 
bezoek aan Droogdok Jan Blanken zou dus verschillende verhalen moeten omvatten:  

◦ ontstaansgeschiedenis, werking en functioneren van het dok 
◦ de plaats van het dok in het grotere geheel van de stad, regio en land; het maritieme 

verhaal  
◦ geschiedenis van Hellevoetsluis 

 
Verhaallijn en ruimtelijke indeling Loods 
Bij een nieuwe inrichting hebben we de presentatie verdeeld in twee verhalen, die over twee 
ruimten verdeeld zijn. Beide presentaties kunnen los van elkaar ontwikkeld en gerealiseerd worden. 
Vanuit oogpunt van fondsenwerving en sponsoring adviseren wij om het project als een totaal, 
vanuit een gedeelde visie en doelstelling, te communiceren naar mogelijke fondsen en andere 
financiers.  
Voor een chronologisch beeld van de geschiedenis van Hellevoetsluis en diverse thema's verwijzen 
we graag naar de bijlage. 
 
Het verhaal van het Droogdok 
Doelgroep: alle doelgroepen 1 t/m 5 en leeftijden, dus zowel de museale als de niet-museale 
bezoeker 
Karakter: laagdrempelig, beleving, begrijpelijk, spannend 
Inhoud: ontstaansgeschiedenis, werking en functioneren van het dok 
Vorm: multimediale experience  
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Korte omschrijving: De experience is een combinatie van (bewegend) decor, licht, geluid en film. De 
presentatie bestaat uit een voorstelling van ongeveer 10 à 15 minuten. Na afloop bezoekt het publiek 
(al dan niet met een rondleiding) het dok zelf. 
De experience vertelt het verhaal van het Droogdok: wanneer, waarom toen en waarom werd een 
droogdok in Hellevoetsluis gebouwd, wie waren de opdrachtgever en de ontwerper, wat is er zo 
bijzonder en innovatief aan het droogdok, hoe is het dok gebouwd, hoe werkt het dok, welke 
schepen werden en worden er gedokt? 
Als inrichting kan worden gedacht aan een (grote) maquette of nagebouwd stuk droogdok. Op een 
witte ondergrond kunnen verschillende beelden worden geprojecteerd. Afhankelijk van het 
beschikbare budget kan de voorstelling worden uitgevoerd als eenvoudige projectie, of als 
experience waarin de voorstelling bestaat uit een combinatie van decor, projectie, geluid en 
bewegende delen.  
 

 
wisselende projecties op een wit menselijk figuur, anatomisch theater in museum Boerhaave Leiden 
 

 
multimedia experience met surround film De watersnoodramp, bezoekerscentrum Neeltje Jans 
 

 
multimediale opstelling het Grachtenhuis, Amsterdam 
Een scenario voor de experience in samenhang met een ruimtelijk ontwerp zal in een volgende fase 
verder moeten worden uitgewerkt. 
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Het verhaal van Hellevoetsluis 
Doelgroep: de geïnteresseerde bezoeker die meer verdieping wil  
Karakter: informatief, gelaagd aanbod van informatieniveau (zowel volwassenen als kinderen), 
afwisselende presentatietechnieken (tekst, films, interactives) 
Inhoud: Hellevoetsluis als maritieme vestingstad, Hellevoetsluis in de 20e eeuw 
Vorm: de maquette van 1828-1830 (bruikleen Rijksmuseum) en daaromheen thematisch 
gepresenteerde museumobjecten 
 

 
 
De maquette uit 1828-1830 is een bijzonder, waardevol en goed gedocumenteerd object dat heel 
boeiend en informatief is om naar te kijken. Vestingstad Hellevoetsluis was in deze periode op een 
hoogtepunt van (maritieme) bedrijvigheid en aanzien. De maquette biedt daarmee een prachtig 
moment om een gelaagd verhaal van de stad te vertellen.  
Ook voor een bezoeker die geen behoefte heeft aan veel informatie, maakt het bekijken van de 
maquette een bezoek aan deze ruimte de moeite waard.  
 
De maquette staat centraal in de ruimte opgesteld. De bezoeker kan om de maquette heen lopen en 
krijgt toelichting op de verschillende plekken op de maquette. De vorm van deze 
‘toelichtingsstations’ zijn afhankelijk van het beschikbare budget. Van eenvoudig (tekstborden) tot 
multimediaal (uitkijktoren, tablets, projectie, tekst en beeld) met uitleg over wat, wanneer, waar en 
waarom er te zien is op de maquette. De toelichtingsstations bieden de mogelijkheid om zowel 
vooruit als achteruit in de tijd te kijken. Ook kunnen historische figuren gekoppeld worden aan 
locaties op de maquette en hun verhalen vertellen, bijvoorbeeld door middel van holografische 3D-
projectie. 
Rondom de maquette is collectie van het museum geplaatst in wandvitrines in een zogenaamde 
‘open depot’ opstelling. De inrichting van de vitrinekasten is thematisch.  
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Thema’s zijn nader te bepalen, afhankelijk van collectie. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld 
Scheepsbouw, Hellevoetse helden, de Vestingwallen, etc. Kwetsbare (bijvoorbeeld lichtgevoelige 
papieren of textiele) collectie kan worden bewaard in gesloten laden die de bezoeker zelf kan 
uittrekken. 
De depot opstelling staat zo als een ring van objecten aan de buitenzijde van de maquette. Deze 
opstelling maakt het mogelijk om deze thema’s in de wandvitrines enerzijds te betrekken op thema’s 
of plaatsen in de maquette, maar ook kan de opstelling worden gezien als een letterlijke uitbreiding 
van de maquette naar de 20e eeuw. 
 

 
 
verschillende Open Depot opstellingen, vanaf linksboven met de klok mee: Maritiem Museum Rotterdam, Museum Gouda, 
MAS Antwerpen, Het Nieuwe Instituut Rotterdam (tijdelijk Modemuseum) 
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Vlekkenplan 
Als concept voor een ruimtelijke indeling zijn drie plattegronden toegevoegd. De plattegronden zijn 
bedoeld om de inhoudelijke en ruimtelijke voorstellen inzichtelijk te maken en moeten in deze 
verkennende fase nog niet als vaststaand worden opgevat. In een volgende fase moeten deze 
voorstellen nader worden uitgewerkt.  
 
Plattegrond 1: de Loods 
Een eerste plattegrond is een eerste verkenning van de herinrichting van de Loods zodat deze kan 
functioneren als historisch bezoekerscentrum annex museum van Hellevoetsluis. 
 

 
 
Voor een herinrichting van de Loods is het in een vervolgtraject noodzakelijk om in overleg met de 
gemeente en betrokken organisaties een Ruimtelijk Programma van Eisen op te stellen, waarbij 
wordt vastgesteld welke functies en daaraan gekoppeld welke ruimten (in m2) noodzakelijk zijn voor 
de organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan: 
 
Bedrijfsvoering: 
-kantoor met 3 werkplekken 
-bespreekkamer/vergaderruimte 
-werk- en vergaderruimte voor de vrijwilligers (aantal) en voorkomende werkzaamheden als 
restauratie, schoonmaak, voorbereiding tentoonstellingen/ activiteiten 
-bedrijfskantine en pantry 
-M/V toilet 
-douches voor dokkers 
-ruimte voor bedrijfsarchief 
-Collectie (klein depot) 



  

 MUSEUM AAN HET DOK 

 

 

23 

 

Publieksruimte facilitair: 
-balie, entree, kassa 
-winkel 
-ruimte voor verhuur aan groepen van maximaal 25 personen 
-educatieve ruimte geschikt voor 30 kinderen en begeleiders 
-bezoekers M/V en MIVA toilet 
-bibliotheek, kenniscentrum  
 
Het Stadsmuseum heeft een ruime collectie boeken. Wanneer deze in de Loods als (semi-)openbare 
bibliotheek en kenniscentrum worden opgesteld kan de functie als historisch centrum verder worden 
uitgebouwd en kan de samenwerking tussen de verschillende historische verenigingen worden 
bevorderd.  
 
Publieksruimte presentaties: 
-Droogdok Experience 
-presentatie Hellevoetsluis 
-tijdelijke tentoonstellingsruimte 
-kinder-doe-ruimte 
 
Plattegrond 2: vlekkenplan Droogdok Experience 
 

 
 
Het publiek kijkt naar een decor, waarop de voorstelling plaats vindt. Het decor kan bestaan uit een 
nagebouwd (deel van het) droogdok, uit witte blokken of vlakken waarop geprojecteerd kan worden, 
uit elementen die kunnen bewegen, of een combinatie van al deze. Complexiteit van het decor en de 
experience is afhankelijk van de wensen en eisen vanuit het project, en het beschikbare budget. 
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Langs de wand is ruimte voor een opstelling van bijvoorbeeld vitrinewand, tekst en/of beeld (in 
paneelvorm of digitaal), waar extra informatie kan worden gegeven over het Droogdok. 
Op de plattegrond is te zien dat een deel van de ruimte niet is ingevuld. In een volgende fase moet 
worden besproken hoe deze ruimte in dit deel van de Loods moet worden ingevuld. Wanneer er 
ruimte moet worden vrijgehouden voor groepsverhuur of voor horeca, kan er bijvoorbeeld een 
(flexibele) afscheiding gemaakt worden tussen museale presentatie en facilitaire ruimte. Ook kan er 
besloten worden dat de hele ruimte moet worden bestemd voor de presentatie. Dan kan de 
experience worden vergroot, en kan er meer verdieping worden geboden. 
 
Plattegrond 3: vlekkenplan presentatie geschiedenis Hellevoetsluis rondom de maquette 
 

 
 
Op een centrale plaats in de ruimte is de maquette geplaatst. Deze staat op een tafelsokkel, onder 
een kap. De maquettetafel biedt langs de zijkanten van de maquette ruimte voor toelichting. Dat kan 
in de vorm van tekst en eventueel beeldmateriaal, maar ook in de vorm van interactieve schermen of 
filmbeelden. Rondom de maquette, langs de wanden van de ruimte, staan wandvitrines opgesteld 
waarin collectie van het Stadsmuseum thematisch wordt gepresenteerd. De thema’s corresponderen 
met de thema’s en onderwerpen die op de maquette zijn te zien. 
In het eerste deel van de ruimte (bij binnenkomst) is ruimte voor een uitbreiding van de wandvitrines 
of voor tijdelijke tentoonstellingen. 
De bovenverdieping kan eventueel worden ingevuld met een kinder-doe-ruimte. 
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7. Bedrijfsvoering (contouren voor een nieuwe organisatie) 
 
Stadsmuseum versus Droogdok 
Het Stadsmuseum Hellevoetsluis en het Droogdok Jan Blanken leveren allebei een bijdrage aan het 
verhaal van Hellevoetsluis. Beide instellingen zijn stichtingen, maar wel verschillend qua organisatie 
en werkwijze. Het Stadsmuseum draait volledig op vrijwillige inzet. Het Droogdok daarentegen heeft 
een kleine betaalde staf.  
  
Het bestuur van Stichting Stadsmuseum bestaat zoals eerder genoemd uit drie personen: een 
voorzitter/beheerder, een penningmeester en een secretaris. Voorzitter/beheerder Van Kralingen is 
de drijvende kracht. Echter, hij heeft laten weten dat hij zijn activiteiten definitief wil beëindigen. 
Gezien de centrale rol die Van Kralingen altijd heeft gespeeld is het van belang dat er nu voor 
continuïteit kan worden gezorgd. Het bestuur bestaat daarnaast uit een nieuwe penningmeester (Leo 
Koster) en een secretaris ( Bob Benschop).  
Met een vernieuwde visie op de toekomst is de tijd rijp dat het Stadsmuseum de transitie maakt naar 
een meer publieksgerichte aanpak. Al eerder, in 2011, is door Benschop geopperd om het 
Stadsmuseum om te bouwen tot een ‘Hellevoetsluis Experience’. Zonder dit al direct in te willen 
vullen lijkt het ons zinvol om die gedachte vast te houden voor een toekomstige inrichting. 
 
Het Droogdok kent een kleine betaalde staf, waar directeur Ruud Meijer er één van is. Aan hem is 
gevraagd wat zijn ideaalbeeld is voor de toekomst (3-5 jaar). Meijer geeft aan dat hij nog graag 
meewerkt aan de realisatie van de nieuwe presentatie in de Loods, alvorens afscheid te nemen als 
directeur. Op dat moment zou een opvolg(st)er de leiding moeten hebben over zowel het werkend 
droogdok als een museale instelling. Wellicht hebben zich dan meer erfgoedinstellingen uit de 
Vesting aangesloten bij de organisatie van Stadsmuseum/Droogdok. Meijer hoopt dat er tegen die 
tijd ook één goed geoutilleerde koepel voor de hele vesting zal fungeren, voor marketing en 
communicatie en bezoekersmanagement. 
 
Contouren voor een nieuwe organisatie 
Een samengaan van Stadsmuseum en Droogdok, dat we in dit rapport Museum aan het Dok hebben 
gedoopt, is in de ogen van de samenstellers goed haalbaar. Beide partijen staan positief tegenover 
een nauwere samenwerking c.q. samengaan. Op redelijke termijn kan er één gezamenlijke 
werkorganisatie worden opgezet. De structuur en de precieze invulling van die organisatie zou door 
middel van een nieuw bedrijfsplan nader vorm moeten krijgen. We willen hier als voorschot enkele 
contouren aangeven. 
 
Het Museum aan het Dok zal uit twee functionele afdelingen bestaan onder leiding van één 
directeur: 
1. De dokorganisatie van de huidige Stichting Droogdok, geheel gericht op fysiek beheer van het dok 
en het dokken van schepen.  
2. Een museale organisatie: collectiebeheer en presentatie, ontvangst van bezoekers, beheer en 
organisatie van publieksfaciliteiten (winkel, horeca, marketing en communicatie). 
 
De Stichting Droogdok bezit nu reeds een behoorlijke mate van professionaliteit. Die dient in de 
toekomst te worden gehandhaafd en geconsolideerd. Binnen het Stadsmuseum is er onvoldoende 
museale expertise. Dit zou er met het oog op de zorg voor de collectie en de aantrekkelijkheid voor 
het publiek wel moeten komen.  
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De verantwoordelijkheden van de toekomstige directeur van het Museum aan het Dok, juist ook in 
relatie tot bestuur en subsidiegevers, zal in het bedrijfsplan nader moeten worden omschreven. In de 
voorgestelde toekomst bezit het Museum aan het Dok twee verschillende functies waar twee 
afzonderlijke disciplines met dito expertise naast elkaar zullen bestaan. Vermeden moet worden dat 
er sprake zal zijn van een interne competentiestrijd. Wederzijds respect voor elkaars kennis en kunde 
is een belangrijke voorwaarde om het nieuwe museum een succes te laten worden. Techniek en 
publieksbereik kunnen daarbij veel aan elkaar hebben, maar er zal soms ook een interne 
tegenstelling zijn. De logistiek van het dokken laat zich niet uitsluitend sturen door wat van belang is 
voor publiek en andersom.  
 
We stellen ons voor dat de nieuwe algemeen directeur zowel als conservator het beheer over de 
collectie voert als ook zakelijk leiding geeft aan het dok en museum als geheel. Deze directeur-
conservator zal dan worden bijgestaan door een dokmeester, specifiek voor de techniek van het 
dokken. Die laatste is nu nog een vrijwilliger, maar daar zal de organisatie in de toekomst niet 
noodzakelijkerwijs op kunnen rekenen, terwijl het wel een sleutelfunctie van de technische afdeling 
betreft en continuïteit dus van het grootste belang is. De ondersteunende staf houdt zich bezig met 
publieksbereik, marketing en communicatie, administratieve en museale taken. De huidige 2,5 fte 
van het Droogdok zouden daarbij hopelijk kunnen worden uitgebreid naar 3,5 fte, aangevuld met 
taken die door vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd. 
  
Het verdient aanbeveling dat de huidige twee instellingen de komende jaren naar zo’n gezamenlijke 
organisatie toe zullen groeien en ook alvast op bestuurlijk niveau door middel van een convenant 
afspraken maken over taakverdeling, verantwoordelijkheden en dergelijke. Het gebrek aan museale 
expertise op dit moment kan mogelijk worden opgeheven door het aanstellen van een tijdelijk 
projectleider voor de uitvoering van het nieuwe concept. Deze persoon zou tevens de functie van 
moderator voor het waardering- en selectieproces van de collectie kunnen vervullen. 
 
Binnen de twee trajecten (opzet nieuwe presentatie, waarderen/selecteren collectie) kunnen de 
vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren. Dit betekent wel dat het merendeel van de taken die de 
vrijwilligers van het Stadsmuseum nu uitvoeren (w.o. knipselarchief), komen te vervallen. 
 
Investeringen 
Het samengaan van Stadsmuseum en Droogdok in een nieuw Museum aan het Dok moet niet 
worden opgevat als een bezuinigingsmaatregel. Integendeel, doordat de inkomsten van het 
Droogdok enigszins zullen teruglopen en de operationele kosten voor een nieuwe organisatie naar 
verwachting zullen toenemen, zal er eerder meer dan minder moeten worden bijgedragen aan de 
exploitatie. Het samenvoegen van de huidige subsidiebedragen aan Droogdok en Stadsmuseum zal 
daarbij naar onze inschatting niet voldoende zijn.  
Ook in de aanvang naar het nieuwe museum, moeten er investeringen worden gedaan. Er zijn kosten 
verbonden aan een moderator van het waardering- en selectieproces van de collectie. Daarbij komen 
de kosten voor de opzet van een min of meer permanente tentoonstelling die aanzienlijk zijn. De 
inrichting zal bovendien na een aantal jaren vernieuwd moeten worden en het geregeld opzetten van 
tijdelijke tentoonstellingen is van belang in verband met herhalingsbezoek en doorlopende 
marketing en communicatie. Met die investeringen zal het nieuwe museum wel op een hoger plan 
kunnen en moeten functioneren. 
 
Investeren in een culturele voorziening als het nieuwe Museum aan het Dok zal echter de kwaliteit 
en de aantrekkelijkheid van de Vesting als geheel verhogen. Wij zijn van mening dat investeren in 
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een dergelijke voorziening ook de moeite waard zal zijn, op voorwaarde dat er door het samengaan 
van beide instellingen ook een organisatie zal ontstaan die, op een hoger niveau dan nu het geval is, 
die kwaliteit in zich bergt en uit kan dragen en daardoor nieuw en divers publiek kan aantrekken.  
Het aantrekken van nieuw publiek dat Hellevoetsluis zal zien als een interessante cultuurtoeristische 
bestemming zal ook zijn weerslag hebben op de lokale economie. Winkels en horeca zullen daar wèl 
bij varen. Cultuur fungeert in die zin als aanjager van de economie, zoals zo vaak. 
 
SWOT-analyse Museum aan het Dok (nieuw) 
 
Sterk 
Sterke combinatie van museumcollectie en 
monumentale locatie 
Veel te bieden aan diverse doelgroepen 

Kans 
Gemeente steunt vernieuwing 
Lokaal draagvlak verbreden 
Versterking toeristisch profiel Vesting 
Aantrekken nieuw publiek 
Meer mogelijkheden voor communicatie en 
marketing 
 

Zwak 
Museale kennis nu beperkt aanwezig 
Relatieve onbekendheid als toeristische bestemming 

Bedreiging 
Financiering 
Personele invulling 
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8. Plan van aanpak 2016-2018 
 
Het hieronder opgestelde plan van aanpak geeft globaal het proces voor de komende tijd weer, 
zowel wat betreft waardering en selectie van de collectie (traject 1) als de opzet van een nieuwe 
presentatie in de Loods (traject 2). 
 
Periode Onderwerp Verantwoordelijken 
juni 2016 Behandeling rapport in college Gemeente 
30 juni Behandeling Zomernota met optie voor 

moderator/projectleider* in gemeenteraad 
Gemeente 

September Bespreking rapport in raadscommissie** Gemeente 
Oktober – 
november 

Werving moderator/projectleider Gemeente i.s.m. 
Stadsmuseum en Droogdok 

Januari 2017 Opstellen projectdefinitie*** 
Start uitvoering waardering & selectie (traject 1) 
Opstellen marketing- en communicatiestrategie 
(mbt traject 2) 

Projectleider 

Mei 2017 Besluitvorming go/no go Gemeente 
Juni 2017  Bij Zomernota optie krediet/subsidie Gemeente 
Juli – dec 2017 Fondsenwerving**** Projectleider 
Augustus – dec 
2017 

Ontwerpfase Projectleider 

Januari – juni 
2018 

Realisatiefase Projectleider 

*moderator collectie kan zelfde persoon zijn als projectleider nieuwe presentatie 
 
**bij de besluitvorming en in de volgende definitiefase dient de gemeente doelstellingen, ambitieniveau  
en beschikbaar budget te formuleren op basis waarvan het project nader wordt gedefinieerd. 
 
***In de projectdefinitie worden de beheersfactoren van het project ‘Herinrichting Museum aan het 
 Dok’ vastgelegd:  

◦ doelstellingen 
◦ doelgroepen 
◦ uitgangspunten en randvoorwaarden 
◦ organisatie (samenstelling projectteam, taken en verantwoordelijkheden) 
◦ informatie 
◦ Programma van Eisen Ontwerp presentatie 
◦ uitgewerkte verhaallijn museale presentaties en schetsontwerp 
◦ verhuisplan  
◦ investeringsbegroting en dekkingsplan 

 
**** Indien externe (museale) fondsen moeten worden geworven om het plan te kunnen financieren, moet bij 
een aanvraag een marketing en communicatie strategie worden geleverd. 
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9. Kostenindicatie 

 
De uitvoering van het nieuwe concept met een nieuwe presentatie heeft vanzelfsprekend financiële 
consequenties. Hieronder is een indicatie gegeven van de kosten die verbonden zijn aan de 
verschillende plannen. Opgemerkt dient te worden dat dit overzicht geen volledige begroting is.  
 
Traject 1. Waardering en selectie van de collectie van het Stadsmuseum 
Voor het waardering- en selectieproces van de collectie moet rekening gehouden worden met: 
Moderator/externe begeleider, gemiddeld 1 dag p/w, gedurende 6 maanden  
Aanschaf Adlib (indien Adlib Lite niet kan worden ingezet) en overige hulpmiddelen  
Verhuiskosten            
 
Traject 2. Opzet nieuwe presentatie in de Loods 
De kosten voor een nieuwe museale presentatie zijn afhankelijk van verschillende aspecten, onder 
andere het ambitieniveau van de Gemeente Hellevoetsluis (doelstellingen, uitstraling en gewenste 
resultaten zoals beoogd bezoekersaantal), of inzet van intern (vrijwillig) personeel.  
Daarbij is niet alleen de museale presentatie bepalend voor de totale investeringsbegroting. 
Inrichting van facilitaire publieksruimten (entree, bibliotheek, educatieve ruimte), de inrichting van 
een winkel of aanpassingen in ruimten ten behoeve van de bedrijfsvoering maken een compleet 
kostenoverzicht in deze fase niet realistisch. 
 
Als kostenindicatie voor een museale presentatie wordt in de regel gewerkt met vierkante 
meterprijzen, waarbij uit moet worden gegaan bij een laag, maar nog steeds professioneel ogend 
ambitieniveau van een ‘vanaf’ prijs van € 1.000,- euro per m², oplopend tot € 3.000,- m². 
Kostenverhogend (ook in de exploitatie!) zijn hierbij met name de inzet van multimediale 
toepassingen  (games en interactives, showcontrol, interactieve verlichting etc.). Wellicht ten 
overvloede vermelden we dat het in dit rapport omschreven museaal concept voor zowel een hoog 
als een lager ambitieniveau realiseerbaar is. 
 
Indien de gemeente besluit tot het verder uitwerken van de plannen in een projectdefinitie zouden 
daarvoor, indien deze expertise niet intern aanwezig is, een projectleider en een 
fondsenwerver/communicatie marketing specialist (noodzakelijk voor fondsenwerving) moeten 
worden aangetrokken. De kosten voor een vervolgfase worden geschat op: 
 
Projectleider definitiefase, gem. 1,5 dag p/wk, gedurende 6 maanden  €15.000  
Eventueel: ontwerpbureau (schetsontwerp)     € 5.000 
Een fondsenwerver        € 7.500 
 
NB: het is goed mogelijk dat één en dezelfde persoon kan worden aangetrokken voor de rol als 
projectleider van de nieuwe presentatie en onafhankelijk moderator bij het waardering- en 
selectieproces van de collectie. Opgeteld gaat het dan om een projectleider/moderator op 
schaalniveau 9/10 voor 50%. 
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Samenvattend komen we tot een volgend kostenoverzicht, waarbij verschillende niveaus en 
varianten denkbaar zijn. Over enkele onderdelen kunnen op dit moment nog geen uitspraken 
worden gedaan. 
 
overall 105.000 60.000 
ontwerp (3d,2d) 35.000 20.000 
projectleider/moderator 50% 35.000 25.000 
fondsenwerver    7.500 
tekstschrijver 15.000   7.500 
Lichtwering 20.000 
klimaat- en lichtmaatregelen pm   pm 
collectie (traject 1) pm   pm 
 
experience 85.000 85.000 
decor, meubilair 25.000 
hardware 10.000  
showcontrol 5.000 
scenario, AV/software 25.000 
licht 15.000 
grafische productie 5.000  
 
maquette/open depot 123.000 75.000 
voorzieningen maquette 10.000   5.000 
vitrines 50.000 25.000 
licht 20.000 15.000 
grafische productie 17.500  10.000 
hardware 12.500  10.000 
software 15.000 10.000 
 
totaal 313.000 220.000 
 
Exploitatieoverzicht 
In een toekomstige exploitatiebegroting moet rekening worden gehouden met onderstaande posten. 
De hoogte van de bedragen zal t.z.t. worden ingevuld. 
 
Uitgaven 
Personeelslasten 3,5 fte (nu 2,5 fte) + vrijwilligers 
Huisvesting 
Tijdelijke tentoonstellingen 
Marketing en communicatie (verkoopkosten) 
Beheer collectie 
Beheer dok 
 
Inkomstenbronnen 
Entree incl. groepsboekingen  
Donateurs 
Scheepsdokkingen 
Winkel en horeca 
Verhuur
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10. Conclusies en aanbevelingen 
 
De Gemeente Hellevoetsluis heeft het Erfgoedhuis Zuid-Holland gevraagd om onderzoek te doen 
naar de mogelijkheid om een presentatie van de geschiedenis van Hellevoetsluis (Stadsmuseum) een 
plaats te geven bij het verhaal van het Droogdok, in de Loods bij het Droogdok. Ook is de vraag 
gesteld om advies te geven ten aanzien van de collectie van het Stadsmuseum en om na te gaan of 
bovengenoemde organisaties in de toekomst nauwer kunnen samenwerken.  
 
Wij hebben dit onderzoek gedaan, gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen en zijn tot de 
conclusie gekomen dat er zeker draagvlak aanwezig is voor het samengaan van Stadsmuseum en 
Droogdok en ook voor een gezamenlijke museale presentatie in de Loods. Een dergelijke 
samenvoeging zal kunnen leiden tot een nieuw en beter Museum op de best denkbare plek in 
Hellevoetsluis.  
 
Wij bevelen dit samengaan van harte aan, met dien verstande dat: 
 
x een bedrijfsplan wordt opgesteld voor het samengaan van beide organisaties 
x de samenvoeging zal leiden tot een museale attractie van niveau 
x het nieuwe museum een op algemeen publiek gerichte verhaallijn zal omarmen 
x objecten uit de collectie van het Stadsmuseum gebruikt worden om die verhaallijn te 

ondersteunen 
x voor de collectie een waardering- en selectieproces wordt opgestart, met hulp van een 

onafhankelijk moderator 
x het Droogdok zich zal gaan concentreren op zijn technische taken 
x een gezamenlijke afdeling zich gaat bezig houden met management, publiekszaken, marketing en 

communicatie 
x de gemeente deze samenvoegingsoperatie niet als een bezuiniging opvat, maar juist bereid zal 

zijn om extra in het nieuwe museum te investeren met als doel de Vesting als geheel te 
versterken 

 
Als vervolgstappen kunnen worden benoemd: 
 
x Het opstarten van een waardering- en selectieproces van de collectie van het Stadsmuseum 
x Het opstellen van een convenant tussen Stadsmuseum en Droogdok met het oog op de 

samenwerking rond de ontwikkeling van een nieuwe presentatie in de Loods 
x Het uitwerken van een ontwerp voor de nieuwe presentatie ‘Museum aan het Dok’ 
x Het doen van onderzoek naar het organisatorisch samengaan (juridisch, financieel) van 

bovengenoemde organisaties 
x Als vervolg hierop het opstellen van een bedrijfs- en exploitatieplan 
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BIJLAGE I 
 
Tijdlijn en thema's rond het verhaal van Hellevoetsluis 
De website van het Stadsmuseum bevat een interessant aanknopingspunt voor een verruimde 
publiekspresentatie: de tijdlijn van Hellevoetsluis zoals beschreven door Bob Benschop. Om deze 
tijdlijn wat meer structuur te geven zou daar het verbindende thema ‘innovatie en vernieuwing’ aan 
kunnen worden verbonden. Vernieuwing, of juist het gebrek daar aan, is immers een constante in de 
geschiedenis van de Vesting. De Vesting was ooit, begin 17de eeuw, een hypermoderne voorziening 
ter bescherming van de vloot, groeide uit tot een belangrijk steunpunt voor de admiraliteit en 
marine, met de bouw van het droogdok begin 1800 als innovatief hoogtepunt. De 19de eeuw was de 
bloeitijd van de Vesting Hellevoetsluis. De verplaatsing van de marine naar Den Helder was voor de 
marine zelf vernieuwend, maar pakte voor Hellevoet negatief uit. De Deltawerken en de afsluiting 
van het Haringvliet markeren het eind van Hellevoetsluis als open zeehaven. De verschillende 
functies van de Vesting gerelateerd aan het maritiem bedrijf laten zich heel goed illustreren aan de 
hand van de grote maquette van de Vesting Hellevoetsluis die te zijner tijd een centrale positie zal 
innemen in de nieuwe presentatie. 
 
Na het verval in de jaren ’70, zijn de herinrichting en revitalisering van de Vesting na 1990 en de 
verbinding van erfgoed en toerisme daarentegen weer wel van innovatieve aard. Ook dat verhaal 
mag best aan de toerist of passant worden verteld. Sterker, het verklaart waarom de vesting er nu uit 
ziet zoals die er uit ziet en is daarom essentieel voor die verhaallijn. 
Hieronder wordt een chronologische basis verhaallijn gepresenteerd aan de hand van een aantal 
tijdmarkeringen in de geschiedenis van Hellevoetsluis. 
 
Hellevoetsluis: 600 jaar vernieuwing aan het Haringvliet 
 
Prehistorisch Landschap, aanslibbende gorzen. 
Jagers en verzamelaars, gevolgd door eenvoudige landbouw. 
Bewoningsgeschiedenis van de delta. 

< 1000 

Nieuw Helvoet wordt bedijkt. 1400 
Ter verbetering van de afwatering wordt een sluis aangelegd in het Weergors. De 
Kulck ontstaat. 

1500 

Bouw nieuwe sluis met toldeuren. Innovatief ontwerp! 
Gevolgd door de Donkere sluis met kruisende deuren en rinketten. Nog 
vernieuwender! 

1600 
 
 

Vestiging van de blokkadevloot. H. wordt marinehaven. 1620 
De vesting Hellevoetsluis wordt uitgebouwd als onderkomen voor de vloot.  
Admiraliteit en VOC. 

1660 
 

1700 
Jan Blanken komt in beeld. Inundatieproject Voorne. Innovatie! 1775 
In een van de bastions van de Vesting wordt een droogdok aangelegd; vergroting 
Groote Dok en Haaven. Innovatief hoogtepunt! 

1810 

Jan Blanken vertrekt uit Hellevoetsluis.  
Hij overlijdt in 1838. 

1826 

Aanleg Kanaal door Voorne: koning Willem I. Vernieuwende stimulans voor de 
Vesting.  

1830 

19de eeuw: vernieuwing elders gaat door (Den Helder, Nieuwe Waterweg), 
Hellevoetsluis raakt langzaam achterop. 

1870 

Andere verbindingen, zoals de RTM (Tramhaven). 1902-1967 
Eerste Wereldoorlog. Slotakkoord van de bloei van de vesting. 1914-1918 
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De Marine begint zich terug te trekken uit Hellevoet. 1932 
Geen vesting meer, toch deel van de Atlantikwall. Gedeeltelijke afbraak. 
bebouwing Vesting. 

1944 

De Marine vertrekt geheel, de Vesting blijft verweesd achter. 1965 
Deltawerken, bouw van de Haringvlietdam. Geen getijde meer in Hellevoetsluis. 1966 
Op zoek naar vernieuwing. Verbinding van erfgoed en toerisme. Aanleg grote 
jachthavens. 

1990 

De Vesting is een toplocatie voor wonen, recreatie en erfgoed. 2015 
 
De rode draad in dit verhaal van de Vesting Hellevoetsluis is technische vernieuwing. De aanleg van 
de sluis had te maken met verbetering van de waterafvoer in de polder. De bouw van een 
watervesting, speciaal voor ’s Lands Vloot, kende in Nederland geen precedent. De aanleg van een 
droogdok in combinatie met verbetering  van de havenfaciliteit was eveneens een enorme sprong 
voorwaarts. De technische vernieuwing na 1870 ging elders door, maar Hellevoetsluis nam daar 
steeds minder aan deel.  
De huidige vernieuwing, na 1995, is er vooral in gelegen om erfgoed en recreatie/toerisme te 
combineren met een woonfunctie. Nadat de vesting jarenlang (1945-1985) verwaarloosd was, wordt 
deze vandaag de dag op allerlei nieuwe manieren gebruikt. Er worden nieuwe functies voor de 
Vesting bedacht en toegepast. Dat verhaal van de Vesting laat zich ook prima vertellen, men hoeft 
slechts om zich heen te kijken. 
 
Daarnaast is ook een meer thematische verhaallijn denkbaar die zich goed laat combineren met de 
chronologische en die vooral de liefhebbers van techniek kan aanspreken. Het droogdok 
vertegenwoordigt immers een moment in de tijd met betrekking tot het dokken en repareren van 
schepen. Die technische ontwikkeling heeft sinds 1820 bepaald niet stil gestaan. We kunnen ons 
voorstellen dat een hedendaagse kijk op dokken en de manier waarop dat tegenwoordig gebeurt een 
mooi complementair verhaal levert op het historische. De chronologisch historische verhaallijn en de 
thematische kruisen elkaar op het punt van het historisch droogdok. Het verband voor de bezoeker 
wordt daarmee direct duidelijk. De rode draad, vernieuwing, kan ook hier een rol bij blijven spelen. 
 
Over dit thema zijn ook goed tijdelijke tentoonstellingen te bedenken op wat kleinere schaal. Ook 
bestaan er fraaie films en documentaires over dit onderwerp waarmee de presentatie weer wat 
extra hedendaagse verlevendiging kan krijgen. De lezingen die het Droogdok reeds organiseert vallen 
hier ook goed onder te sorteren. 
 
Over de wijze waarop het verhaal van Hellevoetsluis verteld zal gaan worden moet t.z.t. nader 
worden nagedacht. Denkbaar is om, fictieve dan wel bestaande, personen uit de Hellevoetse 
geschiedenis op enige manier als vertellers op te voeren en de gemarkeerde perioden uit de 
Hellevoetse geschiedenis vanuit een persoonlijk perspectief aan het publiek over te brengen. Deze 
vertelwijze maakt het makkelijker voor buitenstaanders om het verhaal van Hellevoetsluis tot zich te 
nemen. 
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Hellevoetsluis: Portsmouth aan het Haringvliet 

Tot slot enkele opmerkingen over de positionering van de Vesting Hellevoetsluis als geheel. De stad, althans de 

Vesting, heeft veel erfgoed binnen de wallen, is volop in ontwikkeling, is in trek bij toeristen, vooral 

watersporters, maar op de een of andere manier is het ‘merk’ Hellevoetsluis nog niet zo sterk dat iedereen bij 

de naam Hellevoetsluis direct denkt aan de Vesting, het dok, het maritieme erfgoed. Hellevoetsluis is (nog) 

geen cultuurtoeristische bestemming, maar zou dat heel goed kunnen worden. Laten we als inspirerend 

voorbeeld daarom eens kijken naar het Britse Portsmouth. 

 

De Engelse marinehaven Portsmouth aan de zuidkust tegenover het Isle of Wight kent een continuïteit vanaf 

de Middeleeuwen tot nu. Het is nu nog steeds een belangrijk steunpunt van de Britse marine. Dat is het 

voornaamste verschil met Hellevoetsluis. De overeenkomst is dat Portsmouth enkele maritiem-historische 

publiekstrekkers van formaat in huis heeft: de schepen cq. scheepswrakken van Mary Rose (16de eeuw), HMS 

Victory (18de eeuw), HMS Warrior (19de eeuw), HMS M33 (20ste eeuw) en het Royal Naval Museum. Samen 

vormen die het Historic Dockyard. 

  

Ook Portsmouth kampte met verval van het oude havengebied. De afzonderlijke attracties stonden 

aanvankelijk allemaal los van elkaar, maar zijn door de jaren heen steeds nauwer gaan samenwerken om 

gezamenlijk Historic Dockyard Portsmouth te maken tot een cultuurtoeristische bestemming met een 

herkenbaar gezicht. Het aantal betalende toeristische bezoekers per jaar aan het Historic Dockyard bedraagt 

weliswaar vele honderdduizenden (674.000 in 2014) en de schaal is vele malen groter dan Hellevoetsluis, maar 

Hellevoet zou zich wel degelijk aan Portsmouth kunnen spiegelen. Wat daarvoor nodig is: interessante 

attracties voor diverse doelgroepen, gecoördineerde toeristische marketing, combikaarten (knipkaarten uit een 

menu), verspreide horeca van verschillende niveau’s, shopping-mogelijkheden, een gericht evenementenbeleid 

en de uitstraling dat Hellevoetsluis als geheel een topbestemming is voor maritiem erfgoed (“Portsmouth: 800 

years of maritime history”).  

 

Bron: http://www.visitportsmouth.co.uk/things-to-do/step-back-in-time  
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