Velserbroek 8-2-2015

Best college en medewerkers monumenten,
Jaren geleden is de fatale fout gemaakt om de firma Kruk toestemming te geven Fort Velsen te
slopen. Gelukkig werd het belang snel ingezien en de sloop alsnog stopgezet. Helaas kon niet
worden voorkomen dat het gebouw met de hefkoepel gesloopt werd. Juist de hefkoepel met
hierin het geschut maakten Fort Velsen uniek in de stelling van Amsterdam. De hefkoepel met
het geschut is uiteindelijk terecht gekomen in Hoek van Holland.
Het zal u, in de media, niet ontgaan zijn dat het Fort Hoek van Holland noodgedwongen de
deuren moet sluiten. De unieke collectie is afgestoten of verkocht. Enkele artefacten hebben nog
geen nieuwe ‘eigenaar’ gekregen, dit geldt ook voor ‘onze’ hefkoepel uit Fort Velsen.
Deze hefkoepel dreigt nu verloren te gaan, volgens het artikel in de Hembrugnieuws
(http://hembrugmuseum.nl/alarmerend-nieuws/). Gezien de urgentie en de (on)mogelijkheden
van de lokale organisaties om dit op korte termijn te organiseren verzoek ik u als gemeente om
hier uw verantwoordelijkheid te tonen en actie te ondernemen. Het mag namelijk niet zo zijn dat
dit unieke monumentaal militaire erfgoed verloren gaat!
Zodra de hefkoepel is verworven denk ik graag met u mee over oplossingen om deze tentoon te
stellen. Mogelijkheden in de regio zijn er volop, hierbij denk ik aan het Fort Eiland, Zee en
Havenmuseum, Stelling van Amsterdam, de Initiatieven in Wijk aan Zee of als ‘versiering’ van
een van de kunstwerken (bijv. de rotonde aan het IJmuiderstrand nabij het Bunkermuseum) in
de gemeente Velsen.
Ik vertrouw erop dat u op gepaste wijze actie neemt dit unieke erfgoed voor de regio te
behouden.
Met vriendelijke groet,
Ruud Pols
Bunker Archief IJmuiden
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