WINGS OVER WOENSDRECHT
Samenvatting beleidsplan

Stichting Luchtvaart Erfgoed

Voorwoord
Voormalige medewerkers van Aviolanda/Fokker Services en vrijwilligers op de
vliegbasis Woensdrecht hebben het initiatief genomen voor een museum over de
luchtvaarthistorie in de gemeente Woensdrecht. Het museum maakt de historie van
dit luchtvaarterfgoed zichtbaar dat zo medebepalend is geweest voor de
ontwikkeling van Woensdrecht.
Luchtvaart in Woensdrecht
Woensdrecht is al 70 jaar een begrip in de vliegtuigwereld.
Aangelegd als civiel vliegveld, kreeg het in de 2e wereldoorlog na bezetting door de
Duitsers een militaire rol die door de geallieerden werd voortgezet. Na de oorlog
nam de Koninklijke Luchtmacht het vliegveld over. Vanaf 1955 kwam hier ook de
luchtvaartindustriële ontwikkeling op gang toen Aviolanda zich in Woensdrecht
vestigde, naderhand gevolgd door onder andere Fokker.
Invulling
Het museum richt zich op de presentatie van het materiële erfgoed van het vliegveld
te Woensdrecht.
Rode lijn van de presentatie vormt de historie en ontwikkeling van de unieke militaire
en civiele samenwerking op het gebied van vliegtuigbouw- en onderhoud die op het
vliegveld is ontstaan. Deze rode lijn dient tevens als ‘basis’ om de historische
ontwikkeling vanuit verschillende invalshoeken te belichten.
Het museum is geïntegreerd binnen de Natuurpoort Volksabdij, een onderdeel van
de Brabantse Natuurpoorten.
Uit oogpunt van doelmatigheid maar zeker ook vanuit het oogpunt van draagvlak,
‘bouwt’ het museum op vrijwilligers voor alle taken binnen het museum (beheer
collectie; toezicht tijdens openingsuren, begeleiding en uitleg).
Stichting
De huidige collecties – die van de vliegbasis en van de oud-Fokker medewerkers –
zijn ondergebracht in de Stichting Luchtvaart Erfgoed Woensdrecht.
Doel van de stichting is het behoud van het luchtvaart erfgoed in de gemeente
Woensdrecht in het algemeen en het erfgoed van Fokker en de Luchtmacht te
Woensdrecht in het bijzonder. Deze doelstelling van de stichting impliceert tevens
het verwerven van erfgoed dat een relevante aanvulling op de collectie vormt.

Financiering
De stichtingsakte (van het museum) zorgt voor richting en een sterk organisatorisch

fundament. Deugdelijke financiering is voorwaarde voor een verdere hoogwaardige
opbouw en duurzame instandhouding.
Uitgangspunt voor de begroting is dat de stichting, naast de opbrengsten van
entreegeld en inkomsten uit een museum-winkel, inkomsten uit sponsorring door
derden organiseert. Lokale bedrijven, organisaties en individuen zullen actief worden
benaderd om een succesvolle financiering van het museum zeker te stellen.
Waar deze financiering nog tekort schiet, zullen de beschikbare
subsidiemogelijkheden onderzocht worden. Te denken is dan aan fondsen met een
cultuur- of toeristische doelstelling. Daarnaast heeft de Vliegbasis Woensdrecht
materiele steun toegezegd.
Bezoekers
De gemeente Woensdrecht, samen met de Stichting Brabantse Wal stelt veel in het
werk om het gebied rond de Natuurpoort Volksabdij als focus voor toerisme verder te
ontwikkelen. De stichting werkt hier volledig aan mee.
De Natuurpoort Volksabdij trekt jaarlijks circa 20.000 bezoekers; in weekenden soms
6-700 bezoekers. Het museum wil vanuit de 'aanloop' van deze aantallen profiteren,
maar bovendien ook zelf bijdragen aan verdere groei.
Educatie en Informatie
De stichting ziet toekomst in het uitgroeien naar een museum dat het verleden
koppelt aan de toekomst. Als volgende stap staat een educatief centrum gepland,
waarvoor we nu de plannen ontwikkelen. Met gerichte activiteiten willen wij de jeugd
kennis laten maken – en enthousiast maken – met techniek en in het bijzonder
natuurlijk, vliegtuig-techniek!
Toegankelijkheid
Het museum is gelijkvloers en daardoor goed toegankelijk voor minder-validen. De
inrichting van de locatie is zo gekozen dat bijvoorbeeld rolstoel- of rollatorgebruikers
zich gemakkelijk kunnen rond bewegen. Dit geldt ook voor in- en uitgang en de
verbinding naar het naast gelegen restaurant en de parkeerplaats.
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