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In het voorgestelde plan is een vervangende locatie 
voor het onderhoud aan de vletten voorzien. Daarnaast 

zou ook gedacht moeten worden aan ruimte buiten 
voor onderhoud en kampvuur en voor 

speelmogelijkheden.

HSV de Vaart-Poscar is na 
25 jaar gegroeid naar 2000 leden. 

Een eigen plek is nodig: voor de 
opslag van materialen en voor 

verenigingsactiviteiten. 
Zij is blij verrast met het plan 
en hoopt dat ook de brug 
terug kan komen, zodat 
het water weer rond kan 
stromen.

Het Vreeswijks Museum zit 
al 30 jaar op het Fort. Goede 

toegankelijkheid van het Fort, 
ook voor rolstoelgebruikers, is 

een wens van het Museum.

De werkgroep Historisch Fort 
Vreeswijk zal nu samen met de 

andere gebruikers gaan werken aan een 
masterplan. Dit plan moet vervolgens met 

onder meer Provincie en Gemeente afgestemd worden. 
En uiteraard moet hard gewerkt worden om de benodigde 
gelden binnen te krijgen.

Meer bekendheid, meer cultuurhistorische waarde en 
daardoor meer bezoekers en wellicht een betere exploitatie 
van het Fort als onderdeel van NHW zodat we met Stichting 
Dorpshuis Fort Vreeswijk kunnen bijdragen aan de aflossing 
van de gemeentelijke ‘lening’.

Drie jaar geleden is een werkgroep (welzijn) van het dorpshuis 
voorzichtig van start gegaan met de vraag of het Fort, als 
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), 
weer op de kaart gezet kan worden. Deze 
groep is gestart met vrijwilligers van 
het dorpshuis, met wijkbewoners, 
historisch geïnteresseerden en een 
afvaardiging van het Vreeswijks 
Museum. De werkgroep 
Historisch Fort Vreeswijk heeft 
een volgende stap gezet: een 
plan van aanpak. 

Dit plan van aanpak is 
inmiddels besproken met 
vertegenwoordigers van 
Stichting Fort Vreeswijk, 
Scouting Vreeswijk, 
HSV de Vaart-Poscar en 
Het Vreeswijks Museum. 
Besproken is:
•  welke stappen moeten gezet 

worden;
•  welke wensen van de gebruikers 

moeten terug  te vinden zijn in een 
integraal plan;

•  wat zijn financiële kansen en beperkingen;
•  wat is een mogelijke rol- en taakverdeling.

Deze gesprekken hebben waardevolle aanvullingen 
opgeleverd voor het plan van aanpak en de conclusie is dan 
ook, dat samen opgetrokken moet worden om iets moois van 
de buitenruimte te gaan maken!
Scouting Vreeswijk is al enige tijd in overleg geweest met 
de gemeente om een oplossing voor het wegvallen van het 
Kruithuis te bedenken. 

Werkgroep Historisch Fort Vreeswijk is naarstig op zoek
naar: een subsidieadviseur
Iemand die:
•  meehelpt aan de ontwikkeling van het 

fondsenwervingsbeleid voor 
    de buitenruimte van Fort Vreeswijk en meedenkt over de 

plannen 
•  de subsidie- en financieringsmogelijkheden van de 

projecten analyseert
•  contact onderhoudt met gemeenten en provincies, 

stichtingsbestuur e.a. 

Wat vragen wij:
•  enthousiasme, energie, verantwoordelijkheid, 

betrouwbaarheid
•  bekendheid en/of affiniteit met de cultuurhistorische 

waarde van Fort Vreeswijk  
   en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
•  actief in het leggen van externe contacten/netwerken 

BELANGSTELLING? 
OF WILT U MEER INFORMATIE 
neem dan contact op met Atie Wakkee
historischfortvreeswijk@gmail.com
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