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Beleidsplan
Stichting Leger Diorama Wereld
Is een beleving waarin alle onderwerpen van leger en oorlog in de 19e en 20e
eeuw kunnen worden ervaren en gezien.

D Adventure Area is de noemer waaronder alle outdoor en commerciële
activiteiten zullen vallen.

Stichting Leger Diorama Wereld en D Adventure Area gaan uit van een concept waarin
meerdere onderdelen, aan elkaar verbonden door hun presentatie, motivatie en
achtergrond, zelfstandig zullen opereren maar aan elkaar gelieerd zijn binnen het
concept.
D Adventure Area zal in dit beleidsplan niet uitgewerkt zijn.
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Het Concept
Het concept gaat uit van de beleving van aan het leger en (koude-) oorlog
gerelateerde onderwerpen in de 19e en 20e eeuw.
Het museum, onder de paraplu van stichting Leger Diorama Wereld zal
hieraan inhoud en verdieping geven.

“Door Geschiedenis leert men het heden kennen. “
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Organisatie
Uitgangspunt is een duidelijke structuur en transparantie in de organisatie.
Dit betekent dat helder moet zijn wie welke verantwoordelijkheden heeft.

LegerDioramaWereld
Stichting

D Adventure Area
commerciele aktiviteiten

Directie

Adviescommissie

Adviseert over aankopen,
tentoonstellingen en
inrichting. Adviseert over
doelstellingen en
toekomstvisie.
Adviescommissie

Stichtingsbestuur

Het bestuur is
verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken.
Verder bepalen zij de richting
en doelstelling op lange
termijn. Ook zijn zij
verantwoordelijk voor de
financiele boekhouding.

vriendenclub

De trouwe achterban van en
voor de stichting.Zij kunnen
meedenken en adviezen
geven over de gang van
zaken, de doelstellingen en
het aankoopbeleid.
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Organisatie Stichting Leger Diorama Wereld:
STICHTING
-voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken
van Leger Diorama Wereld.
Verder bepalen zij de richting en doelstelling van Leger Diorama Wereld op
korte en lange termijn.
Ook zijn zij verantwoordelijk voor de financiële levensvatbaarheid.

Adviescommissie.
Adviseert over aankopen, tentoonstellingen en inrichting.
Adviseert over doelstellingen en toekomstvisie.
Onder toezicht van de directeur creatief

Vrienden van Leger Diorama Wereld
- De trouwe achterban van en voor het museum
Deze vriendenclub kan adviezen geven en meedenken over de doelstellingen,
de gang van zaken en het aankoopbeleid.

Wie nog meer?;
Stichting Leger Diorama wereld zal ruimte bieden aan veteranen of andere
personen die op hun manier, onder begeleiding, een bijdrage kunnen
leveren aan de uitgangspunten van het concept.
Deze doelstelling is uitdrukkelijk opgenomen in de statuten van de stichting.
Verder; - Personeel
- Diorama bouwers
- Vrijwilligers
Zij allen dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken, het onderhoud van het terrein
en de collectie van het museum.
Zij zijn vrij zich te organiseren en te adviseren over beleid en visie.

Samen zullen we er voor zorgen dat het een onvergetelijke ervaring zal zijn
om Leger Diorama Wereld op Fort Honswijk bezoeken.
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Tijdspad Stichting Leger Diorama Wereld
Reeds voltooid ;
-

Opbouwen collectie.
Opzetten stichting.
Openen bankrekening.
Vinden locatie.
Opzetten website en facebookpagina.
Opzetten netwerk van modelbouwers en mensen die een bijdrage
kunnen leveren aan de stichting.
Poortgebouw ingericht als ontvangstruimte Leger Diorama Wereld

Korte termijn ;
-

Restaureren en invullen bezoekerscentrum op Fort Honswijk.
Organiseren kleine evenementen op Fort Honswijk in samenwerking
met diverse andere partijen.
Uitbreiden collectie.
Opzetten vriendenclub.
Uitbreiden netwerk.
Neerzetten van gezonde financiële basis van de stichting.
Aanvragen ANBI status

Lange termijn (5 jaar) ;
-

Definitieve locatie en ruimte voor museum en activiteiten.
Financieel onafhankelijk.
Sterke professionele organisatie.
Opzetten Adviescommissie.
Stichting Leger Diorama Wereld en D Adventure Area verweven tot één
concept.
Samenwerken met andere musea.

Uiteindelijk is het onze ambitie om op Fort Honswijk een plek te creëren
waar iedereen niet alleen bezig kan zijn en plezier beleeft maar ook zal
nadenken en zaken in een historische context kan plaatsen.
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Museum
Leger Diorama Wereld
Diorama’s van verschillend formaat nemen jong en oud mee in de geschiedenis van
het leger in de 19e en 20e eeuw

Checkpoint Charlie, Koude oorlog. Schaal; 1;35

Je zal je verplaatsen in de geschiedenis en beleven hoe het is geweest. Via
informatie- borden, beeldschermen en rondleidingen zal voorlichting en uitleg
gegeven worden. Persoonlijke verhalen zijn hierbij leidraad, verteld binnen de
context van tijd en situatie.

Alles bij elkaar zal het museum inhoud geven aan stichting Leger Diorama
Wereld en een bezoek meer dan de moeite waard maken.
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Uitgangspunten Museum
Uitgangspunt is om via diorama’s in verschillende schalen en formaten en met
verhalen en informatie iedereen mee te nemen en inzicht te geven in de geschiedenis.
Naast diorama’s zullen er ook originele voertuigen of attributen te zien zijn en
onderdeel vormen van de ervaring die het museum moet oproepen.
Sterker; met sommige voertuigen kan men meerijden. Je kan een helm opzetten, een
geweer vasthouden of op een stormbaan kruipen en klimmen!
Verder zal er via educatie, voorlichting en rondleidingen inhoud gegeven worden aan
wat er te zien en te doen is.
Belangrijk in het geheel is de samenwerking met andere musea. Maar vooral ook de
samenwerking met de andere historische plekken en forten die onderdeel uitmaken
van de Stelling van Honswijk.
Denk bijvoorbeeld aan fort Everdingen, Werk aan de Korte Uitweg of de Gedekte
Gemeenschapsweg.
In het huidige museumlandschap heb je elkaar nodig en kan je niet alleen handelen.

Kortom;

Op een verbeeldende en belevende manier bezoekers van jong tot oud
informatie verschaffen over, en inzicht geven in de geschiedenis van de
(koude) oorlog en het leger.
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Presentatie
Leger Diorama Wereld wil zich op een originele, uitdagende en informatieve
manier presenteren.
De opzet zal een kombinatie zijn van diorama’s op schaal, gecombineerd met
originele militaria geplaatst in een oorspronkelijke omgeving. Diorama’s
bekijken als je in een bunker staat of door een loopgraaf loopt. Diorama’s op
kinderkijkhoogte of in de vloer. En natuurlijk diorama’s om zelf te maken.
De zalen volgen een tijdslijn maar kunnen ook een eigen thema als invulling krijgen.
Denk aan; winter, armoede, verlies, honger, ontspanning, verveling etc.
Daarnaast zullen er ook zalen ingevuld kunnen worden door derden als bijvoorbeeld
modelbouwclubs of andere musea.

In combinatie met alle activiteiten is Leger Diorama Wereld een ‘must’ om
meer te weten en te begrijpen van waar we nu staan als wereld.
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Fort Honswijk
Onderdeel van de stelling van Honswijk en gelegen aan de Lek te Schalkwijk.
Thuisbasis van Stichting Leger Diorama Wereld.
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GESCHIEDENIS Fort Honswijk

Het imposante Fort Honswijk is het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Gebouwd rond 1840 en liggend aan de rivier de Lek diende het samen met fort
Everdingen voor afsluiting van de toegang van de Lek. Daarnaast verdedigde het
geschut de hoofdinundatiesluis. Deze had als functie het, mogelijk, onder water zetten
van het achterland.
Het fortterrein (ruim 13 hectare) is omsloten door een aarden wal, inclusief de vier
bastions. Deze verschillend gevormde uitstulpingen dienden ter verdediging van de
fortgracht en het fort zelf.
Met zijn gracht, bijna complete aarden wal, bastions, bomvrije toren, contrescarpegalerij, poortgebouw, remises en kazematten is dit Rijksmonument een waardevol
erfstuk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Sinds de negentiende eeuw is er op het
fort weinig veranderd. Ook het waterlinielandschap rondom, met vrij schootsveld, is
vrijwel onveranderd. Alleen de inundatiesluis is onder de dijk verdwenen.
Fort Honswijk, onderdeel van de Stelling van Honswijk, ligt aan de noordelijke Lekdijk
tussen Culemborg en Vianen. Samen met Fort Everdingen, aan de overkant van de Lek,
kon het de rivier en de uiterwaarden vrijwaren van vijandelijke indringers.
Met ruimte voor 350 militairen en 61 stukken geschut was het fort een klein dorp, met
een eigen bakkerij en moestuin.
Een aantal jaren geleden heeft de gemeente Houten het fort gekocht en is het nu aan
het herontwikkelen.
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Fase 1
Kazemat E, Bezoekerscentrum en Poortgebouw
Leger Diorama Wereld heeft zijn eerste stappen gezet op Fort Honswijk.
Het fort is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is gebouwd vanaf 1840
en gelijk ook de grootste.
Een aantal jaren geleden heeft de gemeente Houten het gekocht van defensie.
De gemeente Houten heeft ons nu de mogelijkheid geboden om een deel van de
wachterswoning als bezoekerscentrum in te richten.
Daarnaast huren we het linkerdeel van het prachtig gerestaureerde poortgebouw en
kazemat E.

Het bezoekerscentrum, met een oppervlakte van 170m², zal een eerste indruk geven
van onze plannen en ambities.

Kazemat E dient als opslagruimte.
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Het poortgebouw

Het poortgebouw is de ideale ruimte voor kleine bijeenkomsten en
vergaderingen. Daar naast zal het als ontvangstruimte dienen voor iedereen
die Leger diorama wereld een warm hart toedraagt.
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Stap voor Stap
(Fase 2)
Het is onze intentie om stap voor stap onze plannen verder vorm te geven in de
Contrescarpe en mogelijk andere gebouwen op Fort Honswijk.
Dit hangt van diverse factoren af maar de ambitie en wil is er.
Samenwerking met andere partijen en de gemeente Houten vormt hierbij de basis.
Mogelijke partners zijn de stichting Historie Koninklijke Nederlandse Veldartillerie,
Wim in’t Veld, eigenaar De Lantaern te Nieuwegein, Historic Engineering, Rob Baaiman
van Combat Havelte met zijn militaire voertuigen verzameling en diverse
privéverzamelingen zoals;
Voertuigen van het voormalig Unifil museum, tinnenfiguren verzameling of de
verzameling uniformen, medailles en lintjes van dhr Helsland.
Verder willen we graag samen optrekken met de diverse forten en stellingen.
Stichting Liniebreed ondernemen en de gemeente Houten kunnen hierin een
belangrijke rol vervullen.

Ervaren en Beleven, Doen en Denken, Kijken en Verbazen.
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Diorama’s
/ Opslag

Artillerie en
uniformen
Kampement

Poortgebouw / entreé

Museum
Parkeerplaats
Militaire voertuigen en
geschut
Centraal Plein

Horeca

Lasergame /
Adventure Room
Bezoekerscentrum
/ Wachterswoning
Diorama
Bijeenkomsten/congressen
/beurzen/workshops /
vleermuizen

AankomstHaven
Museum en
Presentaties.
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MOGELIJKHEDEN

Dit beleidsplan gaat uit van de vele mogelijkheden die Fort Honswijk en omgeving biedt.
Denk hierbij aan groepsactiviteiten, rondleidingen, bijeenkomsten, manifestaties en de
museale functie.
Dit alles ondersteund door een uitstekende horeca met de mogelijkheid van overnachten.
Door de goede bereikbaarheid (ook per boot) en met uitstekende faciliteiten zal Fort
Honswijk een begrip zijn voorbij de grenzen.
Fort Honswijk is kortom;
- Centraal gelegen.
- Met genoeg parkeergelegenheid en een aanlegsteiger.
- Te combineren met andere trekpleisters of bezienswaardigheden.
- Hét historisch Fort van de Nederlandse Waterlinie!
- Onderdeel van de Stelling van Honswijk die bestaat uit meerdere
forten en verdedigingswerken.
- Landelijk gelegen.
- Met vele groeimogelijkheden.
Belangrijkste is dat Leger Diorama Wereld niet alleen een museum is maar samen met alle
onderdelen van D Adventure Area een belevenis wordt om te bezoeken! Hierdoor zal het
een zo’n breed mogelijk publiek gaan trekken.
Hierbij staat het respect voor het historisch karakter van Fort Honswijk voorop en de
bezoeker centraal.

Maar bovenal is Fort Honswijk een fantastische historische plek om door alle
bezienswaardigheden en activiteiten een dag onvergetelijk te maken!
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Statuten Stichting Leger Diorama Wereld;
Het verwerven, onderhouden en openbaar beschikbaar maken van militair erfgoed.
(Leger en (koude-)Oorlog vanaf begin 20e eeuw)
De stichting is een niet commerciële organisatie die los staat van de
commerciële activiteiten van D Adventure Area.

De stichting heeft ten doel:
a.

het verwerven en conditioneren van gebruikte- en/of historische militaire wiel- en
rupsvoertuigen;

b.

het verwerven, conditioneren en maken van schaalmodellen en diorama’s van
legervoertuigen, figuren en standalone modellen ter visualisatie van historische
gebeurtenissen met als zwaartepunt de twintigste eeuw;

c.

het verwerven, conditioneren en onderhouden van uniformen en uitrusting ter
visualisatie van historische gebeurtenissen met als zwaartepunt de twintigste eeuw;

d.

het tentoonstellen aan belangstellenden ter behoud van militair erfgoed;

e.

educatie en informatie omtrent gebeurtenissen uit de geschiedenis door middel
van attributen uit de hiervoor sub a tot en met c genoemde sub-leden;

f.

een plaats te bieden aan uniformberoepen, oorlogs- en dienstslachtoffers in de
vorm van dagbesteding en deze te betrekken bij de andere uitgangspunten als
hiervoor genoemd;
om zo een mogelijke re-integratie in de samenleving te bewerkstelligen en/of te
versoepelen.

g.

het aanbieden van een ontmoetingsplek voor uniformberoepen, oorlogs- en
dienstslachtoffers;

h.

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

(…)
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De stichting streeft de ANBI status na.
(algemeen nut beogende instelling)

Dit betekent dat naast de doelstellingen van de stichting;
- De stichting zich voor minimaal 90% voor het algemeen belang inzet.
- De stichting geen winstoogmerk heeft.
- De stichting een gescheiden vermogen heeft en het bestuur of de beleidsbepalers
niet over het vermogen beschikken alsof het hun vermogen is.
- Het vermogen is er voor de doelstellingen van de stichting.
- Bestuursleden van de stichting kunnen alleen een onkostenvergoeding of minimale
vakantievergoeding ontvangen.
- Het bestuur bestaat uit drie personen met gelijkheid van stemmen.
- Alle vrijwilligers die rechtstreeks zijn betrokken bij de stichting mogen niet
aanzetten tot haat of het gebruik van geweld. Bestuurders, leidinggeveneden en
gezichtsbepalende persionen mogen hiervoor in de afgelopen vier jaar niet voor zijn
veroordeeld.
- Jaarlijks legt de stichting een beknopte financiële verantwoording af over de
besteding van middelen. Deze financiële verantwoording wordt gepubliceerd op de
website van Leger Diorama Wereld.
- Op de website is ook dit beleidsplan in te zien.
- Bij opheffing van de stichting zullen de gelden die overblijven worden besteed aan
een ANBI met soortgelijke doelstellingen als van stichting Leger Diorama wereld.
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Samen sterk
Alle partijen werken onder de paraplu van het concept, zoals beschreven op pagina 4,
maar kunnen zelfstandig opereren.
Alle deelnemende partijen zullen zich dienen te vinden in het concept van (grafische)
presentatie en doelstelling, alleen zo kunnen- en zullen zij elkaar versterken m.b.t. de
doelstellingen en het halen van bezoekersaantallen en omzet.
Door deze zgn. ‘kruisbestuiving’ zullen alle partijen profiteren van de mogelijkheden
van aanbod door de andere partijen en er een financieel gezond geheel van maken.

Doelgroepen
- Jonge mensen, scholieren. (educatief dagdeel)
- Bedrijven. (bedrijfsuitje)
- Hobbyisten. (modelbouwers, verzamelaars.)
- Historici
- Dagjesmensen; individueel, gezinnen, families.
- Toeristen en lokale toeristen, aangetrokken door andere toeristische activiteiten.
- Veteranen.
- Sportverenigingen.
- Bijeenkomsten van veteranen en/of andere aan het concept gelieerde clubs of
verenigingen.
- U en Jij
Bij al de hierboven genoemde doelgroepen moet gepromoot worden dat zij voor de
“totaal-beleving’ ook de andere onderdelen van het Leger Diorama Wereld kunnen
bezoeken. Dit kan informatief, kortingen of middels totaaltickets.
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Financiën

Concept Begroting LegerDioramaWereld
KOSTEN

•

Investeringskosten
-Aankopen
-Promotie/Acquisitie/Marketing/Beurs
-Inrichting; opzet/bouw/vitrine
-Inrichting; receptie/winkel
-inrichting kantine/café
-Website, Facebook, Instagram
-Veiligheidsvoorzieningen
-Onvoorzien

15000,10000,15000,10000,10000,5000,10000,10000,------------

€ 85000,-

Subtotaal 1
•

Lopende Kosten (per jaar)
-Administratie/kantoor
-Boekhouder
-Verzekering
Collectie/Brand ed
-Huur (inclusief energie-, schoonmaakkosten)
-Onderhoud collectie diorama’s en voertuigen
-Educatie/voorlichting/wetenschap- middelen
-Gemeentelijke heffingen
-Aankopen / Leasing
-Onvoorzien

2500,3500,2500,11000,10000,5000,1000,6000,3500,------------

€ 45000,-

Subtotaal 2
INKOMSTEN (eerste jaar)
-

-

Entreegelden
2000 x 5,Vriendenclub
100 x 50,Gift/Donaties/Schenkingen
Verhuur poortgebouw
Veteranenvereniging/subsidie V-Fonds
(dagbesteding)
2 personen x 4 dagdelen a € 34,- p/wk
Horeca / evenementen inkomsten

10000,5000,5000,2000,-

13000,10000,-----------

€ 45000,Collectie diorama’s / militairia Ben Gort € 85000,Collectie militaire voertuigen Rob Baaiman € 70000,-
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Fort Honswijk
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Informatie
Stichting LegerDioramaWereld
Opgericht; 22 september 2016
Notaris mr A B Volders te Grootegast
De stichting is gezeten in Almere.
KVK nummer; 66924162
BTW nummer; 856754080
Rekening nummer; NL30 INGB 0007 7377 52
WWW.legerdioramawereld.nl
Info@legerdioramawereld.nl

Initiatiefnemer en oprichter;
Ben Gort
Vondelstraat 2
1321VV Almere
Zelfstandig Ondernemer
KVK nummer; 39062412
BTW nummer; 1808.74.974.1.OB
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Nawoord
Het is onze ambitie om een plek te creëren waar iedereen niet alleen bezig
kan zijn en plezier beleeft maar ook zal nadenken en zaken in een
historische context kan plaatsen.

Ben Gort
10 december 2018
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