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1. Inleiding 
 

Verscholen in de rijke natuur van het Holtingerveld in Havelte (gemeente Westerveld, Drenthe) waren honderden 
Duitse vliegtuigen operationeel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Duitse vliegveld had veel impact op de 
omgeving. Zo moest het hele dorp Darp ervoor plaatsmaken. Dwangarbeiders verbleven onder erbarmelijke 
omstandigheden in kampen, waaronder het zogenaamde Jodenkamp. De hele omgeving leed zwaar onder de 
hevige bombardementen van de geallieerden. Op en rondom het vliegveld vielen vijf keer zoveel bommen dan op 
Rotterdam. Duizenden bomkraters zijn nog steeds stille getuigen van het oorlogsgeweld. 
 

Jelle Kootstra, schaapherder op het Holtingerveld, houdt zich al jaar en dag bezig met de geschiedenis van het 
Duitse vliegveld. Hij beschikt over veel kennis en allerlei voorwerpen die met het voormalige vliegveld hebben te 
maken. Het meeste vond hij in de bodem van het Holtingerveld. Onderdelen van vliegtuigen, resten van de vele 
bombardementen, foto’s en kaarten, maar ook een verroeste vork en een flesje waarin de wijn nog zit, vertellen 
het bijzondere verhaal. 
 

Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII is in mei 2019 opgericht om het verhaal rondom het voormalige Duitse 
vliegveld levend te houden en de unieke collectie van Kootstra niet in de opslag te laten verdwijnen.  
 

De stichting streeft naar een permanente locatie van het museum op het terrein van de Toegangspoort 
Holtingerveld in Havelte, aan de kop van de voormalige start- en landingsbaan. In de permanente locatie maakt 
de stichting de waardevolle collectie en verhalen toegankelijk voor het publiek. Ook wordt aandacht besteed aan 
de voormalige opslag van nucleaire munitie van de Verenigde Staten in Havelterberg tijdens de Koude Oorlog en 
de rijke militaire historie in Havelte en omgeving, waaronder Johannes Post en Operatie Amherst.  
 

Met het Museum Vliegveld Havelte WOII houdt de stichting de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de 
Koude Oorlog - en daarmee het grote belang van onze democratische waarden en vrijheden - levend. 
 

2. Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII 
 

2.1 Historie 
 

Zo’n 20 jaar verzamelt Jelle Kootstra, schaapherder op het Holtingerveld in Havelte, voorwerpen en informatie 
aangaande het voormalige Duitse vliegveld tijdens de Tweede Wereldoorlog nabij Havelte in de gemeente 
Westerveld (Drenthe) en grenzend aan de gemeente Steenwijkerland (Overijssel). De Duitsers noemden het 
vliegveld Flugplatz Steenwijk. De collectie van Kootstra is uniek en bestaat uit onder meer originele kaarten, 
foto’s, documenten, aantekeningen en voorwerpen uit onder meer het Jodenkamp en afkomstig van de Duitsers. 
Voorbeelden van andere voorwerpen die de bijzondere collectie sieren zijn: een vliegtuigmotor, een propeller, 
ontmantelde bommen en granaten, stukken prikkeldraad, klinkers, dakpannen en stukken van vliegtuigbanden. 
De collectie van Kootstra is aangevuld met giften, donaties en vondsten van onder meer inwoners van Havelte en 
Darp.  
 

Waar mogelijk zoekt Kootstra het verhaal achter het voorwerp. Zo zocht hij bij vliegtuigwrakken de namen van de 
piloten en pluisde uit of deze de crash hadden overleefd.  
 

Vele jaren stelde Kootstra zijn collectie tentoon in een ruimte van Kampeerboerderij Holtingerzand in Uffelte. In 
deze privésetting ontving Kootstra ongeveer 7.000 bezoekers per jaar. Door Kootstra’s collectie en zijn verhalen 
werden deze duizenden bezoekers zich bewust van het bestaan van het voormalige Duitse Vliegveld in het 
Holtingerveld, het leed van de dwangarbeiders en de impact ervan op de omgeving. Zijn collectie is alom bekend 
en geniet waardering van historische verenigingen, andere musea, inwoners van de dorpen rondom het 
Holtingerveld en vele anderen.  
 

In januari 2019 moest de collectie in de opslag, omdat de kampeerboerderij van eigenaar wisselde. 
 
2.2 Huidige situatie 
 

Vanwege het grote belang van het verhaal van het voormalige Duitse vliegveld en het uitzonderlijke karakter van 
de collectie besloten een aantal mensen Kootstra te helpen de collectie toegankelijk te houden voor het publiek. 
Ze vinden het van groot belang dat de collectie en het verhaal over het voormalige Duitse vliegveld en de impact 

ervan op de omgeving niet verloren gaat. 
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2.2.1 Bestuur  
 

In mei 2019 is de Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII opgericht. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf 
personen. Jelle Kootstra is voorzitter als eigenaar van de collectie. Het bestuur bestaat verder uit de volgende 
personen: 
 

- drs. Miriam Winkel, secretaris (beleid en communicatie) 
- John Spraakman, penningmeester 
- Han Mennink, lid (ECHOS-Home, World Wide Welfare for  Soldiers)  
- Nelleke Benak, lid (advies en assistentie) 
 

De bestuursleden beschikken over veel inhoudelijke kennis van het voormalige vliegveld, de voormalige opslag 
van nucleaire munitie van de Verenigde Staten in Havelterberg tijdens de Koude Oorlog en de rijke militaire 
historie in Havelte en omgeving en op het gebied van beleid, financiën, fondsenwerving, communicatie en 
educatie. Bovendien hebben de bestuursleden een uitgebreid netwerk met onder meer historische verenigingen, 
andere musea, plaatselijke deskundigen, bestuurders, beleidsmakers, influencers en (plaatselijke) ondernemers. 
De bestuursleden stellen onbezoldigd hun kennis en tijd ter beschikking aan de stichting. 
 

Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII heeft geen winstoogmerk. Inkomsten van het museum worden 
aangewend voor beheer, onderhoud en uitbreiding van de collectie en het aanschaffen van middelen om de 
beoogde doelstellingen te realiseren.  
 
2.2.2 Communicatiemiddelen 
 

Sinds begin mei 2019 staat de website www.museumvliegveldhaveltewo2.nl online. Deze website bevat onder 
meer informatie over het voormalige Duitse vliegveld, de unieke collectie en verhalen van Museum Vliegveld 
Havelte WOII met kaarten en foto’s, wandel- en fietsroutes die langs sporen van het voormalige Duitse vliegveld 
in het Holtingerveld leiden, de stichting en het doel om een permanente locatie voor het museum te realiseren. 
Ook de sponsors van Museum Vliegveld Havelte WOII staan vermeld. De website heeft een teller om het aantal 
bezoekers te meten. Tijdens de eerste drie weken van het bestaan van de website zijn er 2.000 bezoekers geteld. 
De inhoud van de website zal worden aangevuld met informatie over de voormalige opslag van nucleaire munitie 
van de Verenigde Staten in Havelterberg tijdens de Koude Oorlog en de rijke militaire historie in Havelte en 
omgeving, waaronder Johannes Post en Operatie Amherst. 
 

Ook opende de stichting een Facebook-pagina. 
 

De media actief wordt geregeld actief benaderd, met als gevolg artikelen in lokale en regionale kranten en op 
websites en aandacht op de regionale omroep. 
 
2.2.3 Tijdelijke tentoonstelling 
 

Op 4 mei 2019 opende burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld de tijdelijke tentoonstelling in de 
schaapskooi van de Holtinger Schaapskooi op het terrein van de Toegangspoort Holtingerveld in Havelte. Tijdens 
de opening waren onder meer raadsleden, ondernemers, recreatieondernemers, vertegenwoordigers van 
historische verenigingen en musea en medewerkers van het Toeristisch Informatiepunt aanwezig. Alle 
aanwezigen betuigden hun steun en de ruime meerderheid pleit voor een permanente locatie van Museum 
Vliegveld Havelte WOII. 
 

Van 4 tot 24 mei 2019 was het museum tijdens de weekenden geopend en doordeweeks op afspraak. In totaal 
bezochten tijdens deze korte periode zo’n 2.500 mensen – jong en oud – de tijdelijke tentoonstelling. Zo kwamen 
mensen uit het westelijk deel van Nederland speciaal voor het museum naar Havelte. Veel mensen, ook degenen 
die uit de omgeving komen, gaven aan geen kennis te hebben van het bestaan van het voormalige Duitse 
vliegveld, het Jodenkamp en dat bijvoorbeeld het dorp Darp plaats moest maken.  
 

Museum Vliegveld Havelte WOII geniet grote steun. Bezoekers tekenden het gastenboek en gaven aan dat de 
unieke collectie een permanent onderkomen moet krijgen. Op 24 mei 2019 ging de unieke collectie weer in de 
opslag. 
 

http://www.museumvliegveldhaveltewo2.nl/
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2.2.4 Sponsors 
 

Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII krijgt steun van verscheidene sponsors. Zo is de stichting opgericht voor 
een zeer gereduceerd tarief met steun van mr. Jaap Oosten, notaris te Meppel (Lexis Notarissen), zijn het logo en 
communicatiemiddelen gerealiseerd met tijd en middelen van lokale ondernemers en droegen particulieren bij 
aan de uitbreiding van de collectie. Stichting De Holtinger Schaapskudde stelde ruimte beschikbaar voor het 
tijdelijk tentoonstellen van Museum Vliegveld Havelte WOII. Bezoekers van de tijdelijke tentoonstelling lieten 
honderden euro’s achter in de giftenpot.   
 
2.3 Missie, visie en strategie 
 

De missie van Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII is:  
 

maatschappelijke bewustwording van het bestaan van het voormalige Duitse vliegveld tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in het Holtingerveld en de impact ervan op mens en omgeving, de activiteiten tijdens de Koude 
Oorlog in Havelterberg en de rijke militaire historie in Havelte en omgeving, waarmee de herinnering aan de 
Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog – en daarmee het grote belang van onze democratische waarden en 
vrijheden – levend wordt gehouden 
 

De visie is: 
 

de unieke collectie van Museum Vliegveld Havelte WOII met voorwerpen en verhalen die betrekking hebben op het 
voormalige Duitse vliegveld tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Holtingerveld in Havelte is permanent 
tentoongesteld voor het publiek, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de activiteiten tijdens de Koude Oorlog 
in Havelterberg en de rijke militaire historie in Havelte en omgeving  

 

De strategie is: 
o de realisatie van een permanente locatie op het terrein van de Toegangspoort Holtingerveld in Havelte, 

nabij de kop van de start- en landingsbaan van het voormalige Duitse vliegveld; 
o het tentoonstellen van de waardevolle collectie en verhalen van Museum Vliegveld Havelte WOII; 
o beter zichtbaar maken van sporen van het voormalige Duitse vliegveld, zoals de contouren van het 

Jodenkamp, de hangars, de bomkraters en rolbanen; 
o aandacht besteden aan de activiteiten tijdens de Koude Oorlog in Havelterberg en de rijke militaire 

historie in Havelte en omgeving; 
o het organiseren van educatieve activiteiten in het museum en het Holtingerveld; 
o ondersteunen van aanverwante plaatselijke initiatieven in het tentoonstellen van collecties en het 

vertellen van verhalen van activiteiten in en rondom Havelte voor, tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog. 

 

3. Uitgangssituatie 
 

3.1 Beleid overheid 
 

3.1.1 Rijksoverheid 
 

De Rijksoverheid ondersteunt organisaties om de herinnering aan WOII levend te houden en kennis te delen over 
het grote belang van onze democratische waarden en vrijheden. In vrijheid leven lijkt heel gewoon, maar dat is 
het niet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel burgers slachtoffer geworden van onderdrukking, politieke 
vervolging, terreur en schending van mensenrechten. Daarom blijft de Rijksoverheid het nodig vinden om het 
verhaal van WOII te vertellen, zodat mensen blijven beseffen wat het betekent om in vrijheid te leven. 
 

In 2019 en 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. In april 1945 is Havelte bevrijd. 
 
3.1.2 Provincie  
 

Vrijetijdseconomie is een belangrijke economische pijler voor Drenthe. Drenthe moet aantrekkelijk blijven voor 
recreanten en toeristen. Van provinciaal belang is het verbeteren en vernieuwen van het bestaande aanbod van 
verblijfs- en dagrecreatie en van de toeristisch-recreatieve infrastructuur. Ambitie van de Provincie Drenthe is het 
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beter beleefbaar maken van de lange geschiedenis van de Havelterberg door de vele historische sporen vanaf de 
prehistorie tot aan de Tweede Wereldoorlog te benadrukken. De provincie is beschikbaar voor begeleiding van 
het planvormingsproces, waarbij de kansen vanuit de cultuurhistorische samenhang uitgangspunt zijn. (bron 
Omgevingsvisie 2018 Provincie Drenthe). 
 
3.1.3 Gemeente 
 

Het Holtingerveld in de gemeente Westerveld heeft duidelijk zichtbare kenmerken overgehouden van de aanleg 
en aanwezigheid van het Duitse vliegveld in de Tweede Wereldoorlog. Zo zijn lijnen en vormen van de startbanen, 
hangars, bomkraters, loopgraven, bunkers en gebouwen nog steeds zichtbaar in het landschap. Ook vertoont 
landschap overduidelijk dat het is gevormd in en door de ijstijd. Door de duidelijk zichtbare kenmerken van de 
oudste geschiedenis en overgehouden van de aanwezigheid van het Duitse vliegveld in de Tweede Wereldoorlog 
heeft het natuurgebied belangrijke landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische waarden. Daarmee is 
het gebied van grote economische waarde voor de gemeente Westerveld. De gemeente Westerveld ontwikkelde 
daarom een plan voor integrale gebiedsontwikkeling van landschap en recreatie. De kernboodschap voor het 
Holtingerveld is: Oerlandschap gekneed door ijs en oorlog. 
 

Veel inspanningen zijn inmiddels gericht op het voor bezoekers duidelijk zichtbaar maken van het motto 
Oerlandschap gekneed door ijs en oorlog. Er is een Toegangspoort ontwikkeld naar het Holtingerveld, waar men 
informatie kan vinden over onder meer wandel- en fietsroutes in het gebied. 
 
3.2 Grondeigenaren 
 

De grond van het gebied in het Holtingerveld waar het voormalige Duitse vliegveld was gevestigd, heeft 
verscheidene grondeigenaren, namelijk Ministerie van Defensie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en een 
particulier. Op de particuliere eigenaar na, spelen deze partijen een primaire rol in de realisatie van het 
gemeentelijk plan Oerlandschap gekneed door ijs en oorlog. 
 
3.3 Stakeholders Holtingerveld 
 

De gemeente coördineert het zogenoemde Stakeholdersoverleg Holtingerveld. Aan dit overleg nemen 
grondeigenaren deel, evenals partijen op en rondom de Toegangspoort Holtingerveld, zoals Stichting De Holtinger 
Schaapskudde, Toeristische Informatiepunt (TIP), Vlinderparadijs Papiliorama en horeca- en 
recreatieondernemers.  
 

Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII is onlangs lid geworden van dit overleg. 
 
3.4 Sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen (SWOT) 
 

Sterktes  Zwaktes 

- Unieke collectie met voorwerpen en verhalen 
- Veel kennis over voormalige Duitse vliegveld en Holtingerveld 
- Meer dan alleen vliegveld; Havelte en omgeving kent uitgebreide militaire 

geschiedenis 
- Gemotiveerd, gedreven en deskundig stichtingsbestuur en beschikbaarheid 

vrijwilligers 
- Beleid overheden  
- Steun van betrokken recreatieondernemers, ondernemers en lokale 

bevolking 
- Veel belangstelling voor geschiedenis van voormalige Duitse vliegveld 
- Meer dan voldoende thema’s om herhalingsbezoeken te bewerkstelligen  
- Gebouw waarin het museum kan worden gevestigd, is beschikbaar 
- Toegangspoort Holtingerveld, waar ruimte voor vestiging van museum is 
- Sporen van voormalige Duitse vliegveld zijn nog steeds te vinden in het 

Holtingerveld 

- Mede afhankelijk van 
financiers 

- (Nog) geen permanente 
locatie 

- Collectie is (nog) niet 
gedocumenteerd  
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Kansen  Bedreigingen  

- In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding -> Provincie Drenthe is 
uitgebreid programma aan het voorbereiden 

- Waarborgen van kennis voormalige Duitse vliegveld en sporen in 
Holtingerveld 

- Verscheidene thema’s, zoals Koude Oorlog (US site in Havelterberg), 
Johannes Post en Operatie Amherst 

- Medewerking van en samenwerking met grondeigenaren en andere partijen 
op en rondom Toegangspoort Holtingerveld 

- Grote bezoekersaantallen in en rondom het Holtingerveld en Toegangspoort 
Holtingerveld 

- Lokale economische groei 
- Goede toegankelijkheid en parkeermogelijkheden 
- Integrale gebiedsontwikkeling gemeente Westerveld -> Oerlandschap 

gekneed door ijs en oorlog  
- Partijen die Museum Vliegveld Havelte WOII promoten 

- Als er geen permanente 
locatie beschikbaar komt, 
eindigt de unieke 
collectie en verhalen in 
de opslag 

- Als de unieke collectie en 
verhalen is opgeslagen, is 
het risico groot dat het 
verhaal rondom het 
voormalige Duitse 
vliegveld verloren gaat 

 

 

4. Doelstellingen en doelgroepen 
 
4.1 Doelstellingen 
 

Voor het beleidsplan 2019-2020 heeft Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII de volgende doelstellingen: 
 

o Uiterlijk 2020 is de unieke collectie van Museum Vliegveld Havelte WOII gevestigd in een permanent gebouw 
op het terrein van de Toegangspoort Holtingerveld aan de kop van de voormalige start- en landingsbaan in 
Havelte; 
 

o Met de permanente vestiging van Museum Vliegveld Havelte WOII draagt de stichting bij aan het 
aantrekkelijker maken van de Toegangspoort Holtingerveld en trekt de stichting meer bezoekers naar het 
gebied, waarmee wordt bijgedragen aan het beleid van provincie en gemeente en lokale economische 
ontwikkeling; 
 

o Direct na de realisatie van de permanente locatie maakt Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII de 
bijzondere collectie van voorwerpen en verhalen omtrent het voormalige Duitse vliegveld tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in het Holtingerveld in de gemeente Westerveld toegankelijk voor het publiek met minimaal 
20.000 bezoekers per jaar; 

 

o Met het Museum Vliegveld Havelte WOII draagt de stichting bij aan het levend houden van het bestaan van 
het Duitse vliegveld tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Holtingerveld, het leed dat het vliegveld 
veroorzaakte voor dwangarbeiders en omwonenden en de impact ervan op de omgeving en daarmee aan het 
grote belang van de democratische waarden en vrijheden in Nederland; 

 

o Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII besteedt aandacht aan lokale activiteiten tijdens de Koude Oorlog 
door een verbinding te leggen met de voormalige Amerikaanse opslag van nucleaire munitie in Havelterberg 
en andere hoogtepunten uit de militaire geschiedenis in Havelte en omgeving, waaronder Johannes Post en 
Operatie Amherst; 

 

o Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII beheert en onderhoudt de collectie van Museum Vliegveld Havelte 
WOII; 

 

o Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII ondersteunt aanverwante plaatselijke initiatieven conform de 
doelstellingen van de stichting. 

 
4.2 Doelgroepen 
 

Om de unieke collectie van Museum Vliegveld Havelte WOII toegankelijk te maken voor publiek, het bestaan van 
het voormalige Duitse vliegveld levend te houden en de bewustwording van het grote belang van de 
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democratische waarden en vrijheden in Nederland richt de stichting zich op de volgende doelgroepen: 
o Inwoners en omwonenden van de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland 
o Nationale en internationale toeristen 
o Scholen in de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland en buiten deze gemeenten 
o Veteranen  
o Een ieder die geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en de rijke militaire historie in 

Havelte en omgeving 
o Een ieder die geïnteresseerd is in de cultuurhistorische waarde van het Holtingerveld 
 

NB: het museum zal toegankelijk zijn voor personen met een fysieke beperking. 
 

Om de permanente locatie te realiseren en de collectie te beheren en onderhouden, richt de stichting zich op de 
volgende doelgroepen 
o Bestuurders en beleidsmedewerkers van de Provincie Drenthe en de gemeenten Westerveld en 

Steenwijkerland 
o Grondeigenaren Staatsbosbeheer, Ministerie van Defensie en Natuurmonumenten 
o Fondsenverstrekkers 
o Recreatieondernemers 
o Toeristisch Informatiepunt Toegangspoort Holtingerveld 
o Historische verenigingen 
o Musea 
o Een ieder die Museum Vliegveld Havelte WOII op welke wijze dan ook kan ondersteunen om de doelstellingen 

van de stichting te realiseren 
 

 

 

5. Plan van aanpak met tijdslijn 
 

Resultaat: permanente locatie voor Museum Vliegveld Havelte WOII 

Activiteit Betrokken partijen Tijdslijn 

Ontwikkeling voorstel plaatsbepaling museum en 
monument uitgewerkt in schetsen en 
instemming gemeente Westerveld 

- Stichting Museum Vliegveld 
Havelte WOII 
- architect 
- deskundige ruimtelijke 
ordening 
- College B&W gemeente 
Westerveld 

Tot einde 2019 

Raad van Advies - Stichting Museum Vliegveld 
Havelte WOII 

 

ANBI status - Belastingdienst Januari 2020 

Indiening aanvraag vergunningen vestiging 
Museum Vliegveld Havelte WOII  

- Stichting Museum Vliegveld 
Havelte WOII 

- Gemeente Westerveld 

Januari 2020 

Participatie stakeholders Toegangspoort 
Holtingerveld 

- Gemeente Westerveld 
- Stichting Museum Vliegveld 

Havelte WOII 

December 2019, januari 
2020 

Fondsenwerving Stichting Museum Vliegveld 
Havelte WOII met 
ondersteuning van andere 
partijen 

Vanaf 2 januari 2020 

Plaatsing gebouw en monument - Stichting Museum Vliegveld 
Havelte WOII 

2020 

Resultaat: beheer en onderhoud van de collectie 

Documentatie van de collectie - Henk Molman Zodra collectie 
tentoongesteld is op 
permanente locatie 
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Ontwikkelen van verhaallijnen en redigeren van 
inhoudsborden -> professionaliseringsslag 

Stichting Museum Vliegveld 
Havelte WOII met 
ondersteuning van andere 
partijen 

Zodra collectie 
tentoongesteld is op 
permanente locatie Interactieve, educatieve middelen 

Vrijwilligersbestand om museum te gaan 
bemensen 

Oriëntatie om geregistreerd museum te worden  
-> voorwaarden 

 

Resultaat: Museum Vliegveld Havelte WOII toegankelijk voor publiek – minimaal 20.000 bezoekers per jaar 

Realiseren van herkenningspunten in het 
Holtingerveld -> lessenaars, beklinkeren van kop 
start- en landingsbaan, etc. 

Stichting Museum Vliegveld 
Havelte WOII met 
ondersteuning van andere 
partijen 

Onthulling van het 
‘Jodenmonument’ in april 
2020 

Opstellen marketingplan 2020 

Opstellen van een educatieplan 2020 

 
 

6. Financiën  
 

Stichting Museum Vliegveld Havelte WOII streeft naar een exploitatie van het museum om zoveel als mogelijk de 
kosten te dekken. De realisatie van de permanente locatie van het museum kost echter dusdanig veel dat 
fondsen, subsidies, en dergelijke noodzakelijk zijn. Een overzicht van de kosten (onder voorbehoud): 
 

Plaatsen gebouw: 

   excl. BTW 
Constructieberekening € 3.000 

Grondonderzoek € 1.500 

Sondering € 700 

Transport PM 

Leeghalen containers/sorteren PM 

Opbouw door BUKO € 65.000 

Grondwerk/infrastructuur € 4.000 

Nutsaansluitingen € 5.000 

Schilderwerk binnen/buiten € 15.000 

Keuken/toiletten/verwarming/   

   Ventilatie/electra incl. installatie € 30.000 

Pacht cq aankoop grond PM 

Inrichting/vloerafwerking € 25.000 

Veiligheid (inbraak/brand) € 10.000 

Buitenverlichting € 20.000 

TOTAAL € 179.200 

 

Exploitatiekosten 1e jaar: 

  excl. BTW 

Publiciteit en drukwerk € 15.000 

Organisatiekosten € 8.000 

Inkoop artikelen € 2.000 

Vrijwilligers/bezetting € 10.000 

Energiekosten  € 7.200 

Verzekeringen  € 1.500 

TOTAAL € 43.700 
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Kosten monument: 

  excl. BTW 
8x keerwand 5 meter hoog 

€ 45.000 

met illustraties/beeldverhaal 

en de bescherming daarvan 

inclusief illustrator, grondwerk en kraan 

1.000 m2 tresholds,  

€ 55.000 

bestrating of beton straatsteen motief 

inclusief grondwerk 

Vliegtuig + sokkel € 30.000 

TOTAAL € 130.000 

 

Overige kosten: 

  excl. BTW 

Architect en voorstudie 1) € 9.000 

Leges bestemmingsplan PM 

Leges omgevingsvergunning 2) € 2.250 

Leges vergunning monument € 2.500 

    

TOTAAL € 13.750 

   
1) aanvraag vergunningen voor museum en monument, met bijbehorend tekenwerk, inclusief besprekingen, 

voorstudie, presentaties, enz 
2) de omgevingsvergunning kost 3% van de bouwsom (aanschaf gebouw en plaatsingskosten) 
 

7. Beleidsplan 2021 – 2025 
 

Het belangrijkste doel van het beleidsplan 2021-2025 zal zijn dat Museum Vliegveld Havelte WOII een 
geregistreerd museum is en dat er minimaal 20.000 bezoekers per jaar komen. Verdere professionalisering van de 
collectie en het beheer en onderhoud ervan zal worden doorgevoerd. 


