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Voorwoord

In 2022 viert de Stichting Menno van Coehoorn haar 90-jarig bestaan. Voor een mens zou een derge-
lijke leeftijd aanleiding zijn om terug te kijken op het leven en memoires te schrijven. Voor de stich-
ting is dit moment aanleiding om te reflecteren op de afgelopen periode en naar de toekomst te kij-
ken. Sinds 1932 is gewerkt aan het opbouwen van kennis en ervaring, waardoor een goede reputatie is 
opgebouwd. Dit dankzij de inzet van gepassioneerde vrijwilligers en steun van circa 900 donateurs en 
begunstigers. De erkenning van de fortificaties van de Stelling van Amsterdam (1996) en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (2021) als Unesco-Werelderfgoed, evenals (geplande) sloop van bunkers uit de 
Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog, laat zien dat de behoefte aan kennis en invloed steeds nodig 
blijft in een tijd waarin het landschap door bouwprojecten en herbestemmingen onder steeds grotere 
druk staat.

Naast de aandacht voor militair erfgoed uit de 16e tot en met de 19e eeuw is in de laatste jaren een 
toenemende interesse ontstaan voor recentere periodes, zoals de jaren 1940-1945 en de Koude Oor-
log. Door hierop in te spelen vergroot de stichting haar relevantie voor de samenleving. Moderne 
digitale mogelijkheden bieden kans om een groter publiek te bereiken en daarmee de zichtbaarheid 
van de stichting te vergroten. Dat gebiedt dat de organisatie aansluit bij hedendaagse communicatie-
vormen en gebruik maakt van nieuwe digitale mogelijkheden. De kennis en reputatie die in 90 jaar 
zijn opgebouwd worden op deze manier benut om de stap naar een volgende ‘levensfase’, richting 
het 100-jarig bestaan, te maken. Als het de stichting lukt deze kansen en mogelijkheden te benutten, 
voorzie ik voor onze organisatie een mooie toekomst. Bovengenoemde ontwikkelingen vragen om 
het uitzetten van een duidelijke koers. In voorliggend beleidsplan wordt deze voor de komende vijf 
jaar uitgestippeld.       

Oscar Hefting
Voorzitter

Naarden-Vesting, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Unesco Werelderfgoed sinds 2021 (foto: Oscar Hefting)
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Inleiding

Het afgelopen jaar heeft de Stichting Menno van Coehoorn (‘de stichting’) gebruikt om in de spiegel 
te kijken. Er zijn sessies georganiseerd waarbij vrij is gesproken over lessen uit het verleden en visies 
op de toekomst. Een onafhankelijke non-profit studenten strategieconsultant heeft met behulp van 
interne en externe interviews advies uitgebracht. 
In hoofdstuk 1 wordt de uitgangspositie besproken aan de hand van de organisatie, kennis, flexi-
biliteit en zichtbaarheid. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 ‘de vier speerpunten’, in volgorde van 
prioriteit, toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven dat parallel aan de speerpunten kan worden 
gewerkt, waarbij het op orde krijgen van de administratie en organisatie de hoogste prioriteit kent. 
Aan dit beleidsplan wordt een uitvoerings- en actieplan toegevoegd.

Monument uit de Koude Oorlog: 
Luchtwachttoren te Warfhuizen 
(foto: Kees van Dam)
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Hoofdstuk 1: Uitgangspositie

1.1: Organisatie
De doelstelling van de stichting, kort samengevat “het behoud van militair erfgoed”, is nog steeds ac-
tueel. En daarmee is ook de missie van de stichting blijvend aan de orde om te streven naar behoud 
van militair-historische verdedigingswerken en het daarbij maatschappelijk relevant zijn. Hierin heeft 
zij de visie dat behoud van militair-historische verdedigingswerken gestimuleerd wordt door het uit-
dragen van kennis over historische achtergronden, scheppen van een draagvlak en het ondersteunen 
van passende ontwikkelingen.
De stichting wordt bestuurd door het Algemeen Bestuur dat de voorbereiding en uitvoering van het 
beleid heeft gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur. In het Algemeen Bestuur hebben de voorzitters 
van de diverse commissies zitting. Voor projecten met een begrensde taak worden aparte project-
groepen of werkgroepen ingesteld. De stichting wordt regionaal vertegenwoordigd door circa dertig 
correspondenten. Binnen een provincie wordt de stichting vertegenwoordigd door de Provinciaal 
Contactpersoon.
De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn circa 900 begunstigers of donateurs, die een weer-
spiegeling vormen van het maatschappelijk draagvlak van onze stichting, alsmede de doelgroep van 
activiteiten binnen de stichting zijn. Er zijn ongeveer 100 actieve vrijwilligers, die zich inzetten als 
correspondent, commissielid, bijzonder medewerker of bestuurslid. 
Het aantal begunstigers en donateurs daalt geleidelijk, hetgeen in schril contrast staat tot de groei-
ende maatschappelijke interesse in het onderwerp. Daarnaast is er thans in de organisatie sprake van 
een scheve vertegenwoordiging van de samenleving. 
Het zal moeilijker worden om vrijwilligers te vinden voor activiteiten en werkzaamheden. Nu zijn vrij-
willigers (te) veel tijd kwijt aan administratieve zaken zoals het opzoeken en vastleggen van gegevens 
en het ontbreekt aan een goed overzicht. Ook is er geen volgsysteem van binnengekomen uitnodigin-
gen of vragen en de daaraan gevolggegeven acties. Belangrijk uitgangspunt is om de administratieve 
last zo klein mogelijk te houden en te maken. Als organisatie is het belangrijk om voldoende zorg, 
motivatie en plezier te kunnen schenken aan medewerkers.

Groepsschuilplaats tussen Rijnauwen en Vechten (foto: Kees van Dam)
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1.2: Kennis
Het blijft van groot belang voor onze stichting om te beschikken over voldoende kennis van zaken: 
zonder goede duiding van de historische betekenis is er geen affiniteit en draagvlak voor behoud. In 
eerste instantie gaat het over locaties van militair-historische objecten. Daarnaast vergt het kennis van 
de vestingbouwkundige en historische context enerzijds en militair-historische, architectonische en 
technische aspecten anderzijds.   
Gegevens en informatie met betrekking tot de verschillende verdedigingswerken en verdedigingsstel-
sels worden vergaard door commissies en correspondenten. Zo is het verzamelen van inhoudelijke 
informatie een primaire doelstelling van de Studiecommissie en Commissie Overzeese Verdedigings-
werken, alsmede het onderhouden van internationale contacten. De Monumenten Adviescommissie 
richt zich op kennis ten behoeve van planbeoordeling, -advisering en -beïnvloeding en voor het be-
heer en behoud van objecten, zoals wet- en regelgeving in de ruimtelijke ordening. Correspondenten 
inventariseren en onderzoeken lokale informatie. Zij vormen daarmee een belangrijke bron voor 
objectgegevens.
Het Documentatiecentrum aan de Mariaplaats te Utrecht is de centrale locatie waar het secretariaat is 
gehuisvest. Het documentatiecentrum bestaat uit de bibliotheek, de kaarten- en tekeningencollectie 
en diverse mediabestanden. 
De mogelijkheden die internet biedt om informatie te verkrijgen over vestingwerken heeft tot ge-
volg dat veel minder fysiek bezoek plaatsvindt aan het documentatiecentrum. Kennisverspreiding 
vanuit de stichting vindt plaats via de website, excursies, webinars, een ‘Menno-stand’ en het kwar-
taaltijdschrift Saillant. Voor communicatie onder de actieve medewerkers is er sinds 2021 een interne 
nieuwsbrief. 
Stelselmatig brengt de stichting delen van de ‘Atlas van historische verdedigingswerken in Neder-
land’ uit. Op dit moment wordt gewerkt aan de ‘Atlas van historische verdedigingswerken in Utrecht’. 
Juridische bescherming van cultureel erfgoed wordt minder vanzelfsprekend, maar ‘Behoud door 
ontwikkeling’ blijft voor onze stichting een bruikbaar adagium. Met de Omgevingswet in het vizier 
wordt duidelijk dat het essentieel gaat worden om voorafgaand aan beslissingen gegevens te kunnen 
aandragen voor beleidsbepalers van de ruimtelijke ordening. 

Excursie op Fort Rijnauwen (foto: Kees van Dam)



7

1.3: Flexibiliteit
De stichting houdt zich van oudsher met name bezig met de ‘traditionele’ fortificaties zoals de ves-
tingen en forten die tot aan het begin van de 20e eeuw tot stand zijn gebracht. Zij zal dit ook blijven 
doen. Daarnaast is er een groeiende interesse in andere onderwerpen, zoals erfgoed uit de Tweede 
Wereldoorlog (o.a. ‘Atlantikwall’, conflictarcheologie) en Koude Oorlog (o.a. civiele verdediging). 
Dit zijn onderwerpen waarover binnen de stichting nog (te) weinig overzicht is of nog maar net be-
gonnen is met inventarisatie. Naast de recent gestarte werkgroep Koude Oorlog is het – in verband 
met ontwikkelingen in het veld - wenselijk en noodzakelijk een werkgroep ten aanzien van de Atlan-
tikwall en andere Duitse werken op te starten.

Het contact met de begunstigers vindt hoofdzakelijk plaats via het kwartaalblad Saillant en excursies. 
Het is de bedoeling de aankomende jaren de webinars, die door de Commissie Excursies en Evene-
menten zijn georganiseerd en bijzonder positief zijn ontvangen, te continueren. De voormalige cor-
respondentendagen worden omgevormd tot medewerkersdagen met meer aandacht voor onderling 
gesprek. Intern contact en informatie-uitwisseling vinden plaats via ‘de Knipselkrant’ en de Menno-
nieuwsbrief. 
Bij actieve vrijwilligers van de stichting is over het algemeen onderling onvoldoende informatie over 
elkaars deskundigheid en affiniteit. Meer openheid over hulpvragen en resultaten kan aansporen tot 
betere en een meer productieve samenwerking.

De financiële middelen van de stichting bestaan voornamelijk uit de bijdragen van begunstigers en 
donateurs en de gelden die worden toegekend uit het vermogen van de Stichting Fonds de Girard de 
Mielet van Coehoorn.
De financiële positie is gezond. Ten aanzien van de onttrekkingen behoeft het vermogen in het fonds 
– voor behoud op langere termijn en daarmee de rol voor het bewaren van de onafhankelijkheid – 
reactie op de inflatie. In het algemeen blijft daarom behoefte aan een gezonde kritische houding ten 
opzichte van inkomsten en uitgaven, ook in relatie tot de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Fort de Roovere (Halsteren, Br.), onderdeel van de Zuiderwaterlinie, 
vanaf de uitkijktoren ‘de Pompejus’ (foto: Oscar Hefting)
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1.4: Zichtbaarheid
In het algemeen is er een toenemende interesse in geschiedenis en militaire verdedigingswerken in 
het bijzonder. Zoals ook mag blijken uit de toeristische aandacht voor waterlinies, de beleidsmatige 
aandacht bij provincies en herdenkingen van bijvoorbeeld het Rampjaar of een ontzet. De geschie-
denis van omgeving (identiteit), persoonlijke verhalen en ruimtelijke beleving vinden steeds meer 
belangstelling. Daarmee wordt de interesse voor historische verdedigingswerken in zowel binnen- als 
in buitenland vergroot. 
De bekendheid en zichtbaarheid van onze stichting in de samenleving blijft daarbij achter.

Tegelijk is er een demilitarisering van de samenleving, die zich ook binnen de stichting aftekent. Er 
ontstaan afstand en minder inhoudelijke kennis van de krijgsmacht als organisatie.

De stichting is vertegenwoordigd in vele nationale en regionale organisaties, die zich inzetten voor 
het behoud van cultureel en militair erfgoed. Samenwerking met erfgoedpartners en lokale vesting-
bouwkundige organisaties blijft van belang, onder andere via de Contactdag.
Internationaal is de stichting vertegenwoordigd in het International Fortress Council (IFC), Europa 
Nostra, Efforts en International Council on Monuments and Sites (ICOMOS).

Het dalend aantal bezoekers en gebruikers van de Mariaplaats vraagt om bezinning wat betreft de 
huisvesting, zeker wanneer daarvan de kosten en lage bezettingsgraad in ogenschouw worden geno-
men.

De bekendheid en zichtbaarheid van de stichting is voorts ingehaald doordat andere partijen en par-
ticulieren - met een (deels) vergelijkbare doelstelling - zich via moderne media soms beter profileren. 
De website van de stichting is op orde, maar biedt nog geen mogelijkheden voor interactie of actuele 
berichtgeving. 

Seyss-Inquart bunker te Wassenaar (foto: Oscar Hefting)
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Speerpunt 1: Organisatie
→ Er wordt toegewerkt naar een administratief systeem met één bronbestand voor:

• de contactgegevens van de begunstigers
• de interne functies (‘Gele Lijst’)
• vestingbouwkundige relaties 

Deze worden ingezet voor aanmelding van nieuwe begunstigers, de jaarlijkse te betalen contributie, digi-
tale berichtgeving en verzending van Saillant. Basis hiervoor is een nader te bepalen bestaand programma 
op dit gebied. Indien nodig wordt het takenpakket van de secretarieel medewerker heroverwogen en des-
gewenst uitgebreid.

→ Om meer profijt te kunnen halen uit interesses en deskundigheid bij donateurs en begunstigers is nader 
inzicht nodig. Hiertoe dienen in de eerste plaats alle e-mailadressen te worden verkregen. Vervolgens zal 
via een algemene enquête en een persoonlijke vragenlijst relevante achtergronden en interesses worden 
bevraagd.

→ Ten behoeve van de interne uitwisseling van actualiteiten, onderzoeksvragen en kennis wordt een in-
tranet-omgeving beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen bestuur, commissies en correspondenten meer 
optimaal met elkaar communiceren. Relevante adviezen vanuit commissies kunnen uiteindelijk openbaar 
worden gedeeld via de website.

Speerpunt 2: Kennis 
→ De verbinding met andere kennisorganisaties en academische wereld wordt versterkt ten behoeve van 
een breder relatie- en kennisnetwerk, aansluiting op maatschappelijke onderzoeksvragen en betrokken-
heid van studenten. Hierbij wordt een eigen onderzoeks-agenda opgesteld, waaruit onder meer scriptie-
onderwerpen zijn te destilleren.

→ Vanuit het Documentatiecentrum wordt ingezet op beheer en digitalisering. Beheer betreft het actueel 
houden van de huidige digitale collectie met betrekking tot ontsluiting, indexering, opschoning, etc.. Digi-
talisering betreft in volgorde van prioriteit: 
• primaire of unieke bronnen, zoals tekeningen en foto’s;
• eigen publicaties, zoals de Saillant (en voorgangers), Atlassen van historische verdedigingswerken in 

Nederland en Vestingbouwkundige bijdragen;
• verwijzing naar andere elders digitaal ontsloten collecties, publicaties en artikelen.

→ De bestendigde rol van het Documentatiecentrum vraagt om een goede organisatorische inbedding, 
waartoe een coördinerend functionaris wordt aangewezen.

→ Het delen van kennis wordt gecontinueerd en versterkt, zoals publicaties en lezingen. Dit zal steeds 
meer digitaal gaan plaatsvinden, waarbij de website een steeds grotere rol zal gaan spelen en daarnaar zal 
moeten worden ingericht. Er wordt toegewerkt naar een centrale kennisbank: toegankelijk ontsloten (te 
denken aan onder meer een kaart), doorzoekbaar, door eenieder aan te vullen, onder toezicht van redac-
teuren. Hierbij kan worden samengewerkt met andere partijen en/of websites. 

Hoofdstuk 2: De vier speerpunten voor het nieuwe beleid

Om te werken aan de geconstateerde aspecten zijn vier speerpunten te onderscheiden. Verbeteren 
van de communicatie en toegankelijk maken van aanwezige kennis binnen alle onderdelen van de 
stichting vormen een rode draad in het beleidsplan.
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Speerpunt 3: Flexibiliteit 
→ De stichting signaleert relevante maatschappelijke ontwikkelingen of trends die het onderwerp van 
historische verdedigingswerken direct (kunnen gaan) raken of het functioneren van de stichting (kunnen 
gaan) beïnvloeden. En denkt na over een passende verhouding daartoe. Dit betreft zaken zoals bijvoor-
beeld vrijetijdseconomie, energietransitie, klimaatverandering, ruimtelijke ordening, landschapsbeleving, 
natuurontwikkeling, digitalisering, etc.. Zodoende dienen alle lagen van de stichting in te spelen op actuele 
ontwikkelingen die de doelstelling ondersteunen. 

→ De stichting ontwikkelt beter inzicht in haar doelgroep(en) en eventueel nieuwe doelgroepen. Daartoe 
behoort ook aandacht uit te gaan naar het onderscheid tussen begunstigers en donateurs.

→ Vanuit een proactieve houding, conform de Omgevingswet, zal de stichting blijven inzetten op de aan-
vang van trajecten, in plaats van achteraf te moeten beoordelen. Daarbij is een effectieve samenwerking 
met andere landelijke en lokale erfgoedpartners essentieel. Waar mogelijk en nodig pakt de stichting de 
regierol om netwerkpartners te verbinden. 

→ Het huidige bestuursmodel met functies als algemeen en dagelijks bestuur en de rol en positie van com-
missies wordt geëvalueerd. Hierbij komt ook de duur van een termijn aan de orde. Beoogd wordt te komen 
tot een meer flexibele organisatiestructuur, met meer transparantie en korte lijnen, die recht doet aan de 
mogelijkheden en deskundigheden van de vrijwilligers.

Speerpunt 4: Zichtbaarheid
→ Met een verdere digitalisering en ontsluiting van informatie zal de dienstverlening (weer) meer worden 
gebruikt en gewaardeerd, dan thans het fysieke Documentatiecentrum. Dit komt tevens de zichtbaarheid 
van de stichting ten goede.  

→ De huidige huisvesting aan de Mariaplaats is niet meer up-to-date. De locatie wordt in komende plan-
periode heroverwogen, op basis van een programma van eisen. De huisvestingskosten zijn onderdeel van 
de afweging maar niet doorslaggevend.

→ Actuele berichten vanuit onze stichting of over objecten worden onder begunstigers (nieuwsbrief) of 
algemeen (persbericht) gedeeld, mede met oog op snel inspelen op actualiteiten. Hiertoe wordt een spe-
cifieke functionaris aangewezen, ondersteund door het secretariaat.

→ Wat betreft sociale media wordt van relevante kanalen gebruik gemaakt om over actuele informatie en 
evenementen te berichten. Zij dienen voor ons niet als communicatie- of discussieplatform, maar kunnen 
wel positief bijdragen aan communicatie en zichtbaarheid van de stichting.

→ Het uitreiken van een onderscheiding voor een (langdurige) prestatie op gebied van historische verde-
digingswerken, of een prijs voor een publicatie of scriptie schept eveneens positieve aandacht. Dit naast 
het interne stelsel van onderscheidingen.
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Hoofdstuk 3: Uitvoering

Het beleidsplan is geschreven op hoofdlijnen. Na vaststelling zal een uitvoerings- en actieplan wor-
den opgesteld. Het tijdsbestek voor uitvoering is de vijfjarige beleidsperiode, waarbij een voorbehoud 
moet worden gemaakt ten opzichte van werklast: de stichting is ten slotte afhankelijk van de inzet 
door vrijwilligers. De afzonderlijk speerpunten kunnen parallel worden uitgevoerd, waarbij het op 
orde krijgen van de administratie en organisatie de hoogste prioriteit kent. De voortgang is vast agen-
dapunt in de verschillende periodieke vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Eén daartoe aan te 
wijzen bestuurslid is verantwoordelijk voor de voortgang. 

Vestingstad Galle (Sri Lanka) heeft een Nederlands verleden (1640-1796) en is Unesco Werelderfgoed sinds 1988 (foto: Oscar Hefting)


