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1. Aanleiding
1.1 Situatieschets
In de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan 40 vliegtuigen neergestort in de Gemeente Hollands
Kroon. Over deze vliegtuigen is niet veel bekend bij de inwoners van de Gemeente Hollands Kroon.
De mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort moeten niet vergeten worden en
daarom is besloten om hiervoor in actie te komen en herdenkingspalen op te richten.
“Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon” (afgekort SHHK) is dan ook voor degene die niet zijn
terug gekeerd op de thuisbasis in Nederland, Duitsland of Engeland.
Stichting 4 mei herdenking Dronten is gestart met het plaatsen van herdenkingspalen nabij
vliegtuigwrakken uit de WOII in oostelijk Flevoland. In navolging hiervan heeft de Stichting
“Ongeland” 13 herdenkingspalen geplaatst in de Noord Oostpolder en gaat nu verder met
herdenkingspalen in Zuidelijk Flevoland. De Gemeente Medemblik is in 2017 gestart met het
plaatsen van herdenkingspalen. SHHK wil het initiatief en succes van Dronten volgen in de Gemeente
Hollands Kroon.
1.2 Doelstelling van het project
Bekendheid geven aan de historie van de Tweede Wereldoorlog in de Gemeente Hollands Kroon en
het herdenken van de meer dan 40 oorlogsvliegtuigen die zijn neergestort. Dit met als belangrijkste
doel: “Het niet vergeten van de omgekomen bemanningsleden in Hollands Kroon”.
Doel van de palen
- Informeren over wat er is gebeurd op de crash locatie
- Informatie over de bemanningsleden
- Informatie over het vliegtuig
- Belangrijkste: Het niet vergeten van de omgekomen bemanningsleden!
Onderstaand een voorbeeld van de ons bekende vliegtuigcrashes in de gemeente Hollands Kroon.
Van circa 40 crashlocaties is voldoende informatie bekend om eventueel in aanmerking te komen
voor een herdenkingspaal. Hier ontbreken een aantal vliegtuigen en locaties. Waaronder vliegtuigen
die in de Waddenzee en IJsselmeer zijn neergestort, maar ook Nederlandse, Duitse en andere
crashes ontbreken nog.

1.3 Verwachte projectresultaten
Het plaatsen van de herdenkingspalen op de crashlocaties,
met de daarbij behorende informatie. Tevens is door
middel van een QR code op de palen aansluiting mogelijk
op de website https://www.shhk.nl .
En meer dan 1 aansluiting bij “To Discover” via de
gemeente Hollands Kroon. De eerste aansluiting is
gerealiseerd op 13 juni 2019.
Kennisoverdracht en wellicht komen er nieuwe feiten aan
het licht van mensen die herdenkingspalen bezoeken.
1.4
Uitgangspunten
Plaatsen van herdenkingspalen in de buurt van
crashlocaties.
Toestemming van de perceeleigenaren.
Financiële bijdrage van de gemeente of andere
organisaties voor de aanschaf en plaatsing van de herdenkingspalen.

1.5
Projectafbakening
Plaatsen van de herdenkingspalen bij de crashlocaties binnen het gebied van de gemeente Hollands
Kroon.
1.6 Randvoorwaarden
Medewerking van de gemeente Hollands Kroon, Hoogheemraadschap, de vier “4 mei comités /
stichtingen / verenigingen”, Historisch genootschap Wieringermeer, Historische Vereniging
Wieringen, Veteranen vereniging Wieringen, perceeleigenaren en mogelijk andere bedrijven /
sponsoren.
1.7 Relatie met andere projecten en/of initiatieven.
a. Spreekbeurten op scholen, lokale verenigingen en stichtingen.
b. Het archiveren van ooggetuigenverslagen, foto’s en documenten, dit i.s.m. NIEUW LAND erfgoed
centrum
c. Een fietsroute opzetten langs de palen. Dit in navolging van het initiatief van Dronten.
d. Verhalen van de IJsselmeerdijk (initiatief van de gemeente Hollands Kroon)
e. Bedrijven zoals het Nuon, Google en Microsoft die graag een breder maatschappelijk raakvlak
willen creëren met de bevolking van de gemeente voor hun grootschalige projecten.

2.
2.1

3.
3.1

Risicoanalyse
Risico’s
Het ontbreken van financiële middelen die noodzakelijk zijn voor de herdenkingspalen.
Tevens het ontbreken van medewerking van de perceel eigenaren.

Projectorganisatie, inrichting en verantwoordelijkheden
Opdrachtgever
De gemeente Hollands Kroon.

3.2

Projectleiders
C. Dijkshoorn & M. Hakvoort

3.3

Projectgroepsleden
Er zal gezocht worden naar vrijwilligers die mee willen werken aan het project. Hiervoor is al
navraag gedaan bij andere verenigingen en stichtingen.

3.4

Projectfasering

Voorbereidingsfase

Wat

Wanneer

1e Draagvlak maken. De
samenwerking met de
lokale 4 mei
stichtingen/comités,
historisch verenigingen, etc.
2e Oprichtingen Stichting

November 2018

Maart 2019

3de Inschrijving Kamer van
Koophandel en het
registratienummer
verkrijgen
4de Opzetten rekening
openen bij de Rabobank
5de ANBI verklaring
Financering en adres fase

-Verzoek richten voor
medewerking en wellicht
een financiële bijdrage van
de gemeente Hollands
Kroon.
-Adressen vinden van de
percelen waarop de
vliegtuigen zijn neergestort.
-Perceel en grondeigenaren
toestemming vragen.

Ontwikkelfase

Aanschrijven perceel
eigenaren.
Aanwijzen locaties.
Opdracht maken van
borden
Tekst voor info borden,
tevens tekst laten valideren.

Startfase

Betrekken van publiek door
Promotie project:
• Kranten
• Radio
• TV Noord-Holland
Lezingen
Plaatsen van de palen
Jaarlijks

Evaluatiefase

3.5

Start januari 2019

Projectactiviteit

Voorbereidingsfase

Activiteit
Projectplan
2e fase verzoek
richten voor een
financiële bijdrage
van de gemeente
Hollands Kroon
2e fase adressen
vinden van de
percelen waarop
de vliegtuigen zijn
neergestort met

Uitgevoerd
Chris en
Mark

SHHK en
Gemeente
SHHK

Van
01-012019

Tot
doorlopend

Verantwoordelijk
Chris en Mark

daarbij behorende
coördinaten.
3e fase perceel
eigenaren
toestemming
vragen.

Ontwikkelingsfase

Startfase

Evaluatiefase

3.6

Perceel eigenaren
Klikmelding
Plaatsen borden
Aanschrijven
perceeleigenaren.
Aanwijzing locaties
Opdracht maken
van borden
Tekst voor info
borden controleren

Verzoek financiële
bijdrage.
Betrekken van
publiek door
Website
www.shhk.nl
Promotie project:
• Kranten
• Omroep TV
NH
Lezingen
Plaatsing van de
palen
Evaluatie en
verslaglegging
project

Gemeente
HHK
Chris en
Mark
H. Nauta
en
J.Nieuwenhuis
Chris en
Mark

Chris en Mark

Chris en
Mark

Chris en Mark

Communicatie
In overleg met coördinator PR en de gemeente, krantenartikelen laten schrijven en of omroep
TV Noord Holland benaderen.
1e paal in overleg met de gemeente Hollands Kroon.
Starten met Nieuwsbrief en/of website waarin de werkzaamheden en voortgang worden
vermeld.
Houden van spreekbeurten en lezingen in de gemeente Hollands Kroon op scholen, stichtingen
en comités.
Een up-to-date website waar de bereikte doelen en nieuwe items worden gemeld www.shhk.nl

4. Financieel overzicht
4.1 Kosten aanschaf van 1 paal (prijzen oktober 2018)
Kostprijs palen:
Vliegtuigsilhouet
132,50
Paal
674,50
807,00
Btw
169,47
Afronding
3,53
Infoplaatje

980,00
160,00

Adm kosten

90,00

Totaal per stuk

Jaarlijks onderhoud door de
Gemeente is 9,- Euro per paal

1.230,00

5.

Meerwaarde en leerpunten.
5.1

Meerwaarde
Het in beeld brengen van de oorlogsjaren en verhalen in de Gemeente Hollands Kroon.

5.2

Leerpunten
Bewustwording van de Tweede Wereldoorlog in de Gemeente Hollands Kroon waar de
vliegtuigen en bemanningsleden zijn neergekomen en omgekomen op het land of in het water.

Opgemaakt
Door
Comité

: 21 juni 2019 te Slootdorp
: Chris Dijkshoorn en Mark Hakvoort
: Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon

