JAARVERSLAG 2016

1

I NHOUDSOPGAVE

1.Inleiding...............................................................................................................................................................................3
2.Tentoonstellingen en randprogrammering .........................................................................................................................4
3. Stelling van Amsterdam 20 jaar Unesco werelderfgoed ..................................................................................................10
4. Ringbiënnale 2016 ............................................................................................................................................................11
5. Het Kunstfort Bijenmuseum .............................................................................................................................................12
6. Genieloods Opening/ Stelling v Amsterdam 20 jaar Unesco status / opening Unesco Werelderfgoed installatie .........13
7. Educatie............................................................................................................................................................................14
8. Artist in residence ............................................................................................................................................................16
9. Overige activiteiten ..........................................................................................................................................................17
10. Communicatie & Publiciteit ...........................................................................................................................................19
11. Onderhoud en Beheer van Fortgebouwen en terrein ...................................................................................................21
12. Organisatie .....................................................................................................................................................................22
13. Samenwerkingen ............................................................................................................................................................25
Bijlagen .................................................................................................................................................................................27

2

1.I NLEIDING

2016 was een heel bijzonder en veelbelovend jaar voor onze kunstinstelling. Het
Kunstfort vond zichzelf in een transitie, maar tijdens deze overgangsperiode zijn
er ook veel en uiteenlopende activiteiten ondernomen en gepresenteerd.
Een hoogtepunt was de oplevering van de geheel gerenoveerde Genieloods. Het
historische gebouw uit 1896 heeft een monumentale status, maar is nu ook een
volwaardige locatie voor tentoonstellingen en andere activiteiten.
Een ander waardevol moment was de tweede Ringbiënnale in september. Samen
met collega’s uit de regio, Haarlemmermeermuseum De Cruquius en het Podium
voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, faciliteerden we een divers en
rijk programma over en voor bewoners van Haarlemmermeer.
Tevens organiseerden we zes bijzondere presentaties met beeldende kunst: de
thematentoonstellingen The Prophecy of the Bees, BEDAZZLE en Food/Body; het
samenwerkingsproject Grond in het kader van de Ringbiënnale; de
solotentoonstelling van Luuk Wilmering; en een eerste eigen presentatie in de
vernieuwde Genieloods – de installatie van Boris de Beijer en Benedikt Fischer.
Verder werden er vele activiteiten georganiseerd, van Forten vol Verhalen, tot
nieuwe activiteiten van het bijenproject, of een hedendaagse felicitatie in GIFvorm ter gelegenheid van 20 jaar UNESCO Werelderfgoed gemaakt door Jessy
van Dinther. Heel bijzonder was bovendien de opening van de fraai ontworpen,
permanente werelderfgoedinstallatie.
Tenslotte werd er een nieuwe directie aangesteld, met op artistiek Zippora
Elders, die voorheen curator was bij Foam museum voor fotografie in
Amsterdam, en zakelijk Els de Wit, met ruime ervaring bij onder andere Artsen
zonder Grenzen en het Bimhuis. De professionalisering werd verder voortgezet in
de splitsing in twee stichtingen, wat het Kunstfort de zeer welkome ANBI-status
opleverde in maart 2017.
Voortbordurend op het tentoonstellingsverleden, formuleerde Zippora Elders een
helder programma geïnspireerd op het genre van sciencefiction: een actueel
thema binnen de hedendaagse kunst, en zeer gepast in de speciale omgeving van
het Kunstfort. Dit zorgde al snel voor positieve reacties bij zowel de omgeving van
het Kunstfort als het landelijke veld.
In 2017 gaan we met dit mooie nieuwe elan verder: een vernieuwde organisatie,
een vernieuwde Genieloods, een vernieuwd tentoonstellingsprogramma en een
vernieuwde directie. Een herontwikkelde visuele identiteit en website zijn
eveneens op komst, geheel gericht op het communiceren van een instelling die
beeldende kunst centraal stelt, met als prachtige basis het historische erfgoed.
We hebben alle vertrouwen en veel zin in de toekomst. Wij wensen u veel
leesplezier.
Bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers van het Kunstfort bij Vijfhuizen
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2.T ENTOONSTELLINGEN EN RANDPROGRAMMERING

2.1 LENTE TENTOONSTELLING
The Prophecy of Bees
De lentetentoonstelling The Prophecy of Bees ging over de relatie tussen mens,
natuur en dier. Uitgangspunt was de bijensterfte en de kwetsbaarheid van de
natuur. Gastcurator Julia Geerlings maakte een selectie van gevestigde
hedendaagse kunstenaars die regelmatig getoond worden in Nederlandse en
internationale tentoonstellingen, te weten: Semâ Bekirovic (Nederland, 1977),
Joseph Beuys (Duitsland, 1921), Sara Bjarland (Finland, 1981), Melanie Bonajo
(Nederland, 1978), Laura Gozlan (Frankrijk, 1979), Maartje Korstanje (Nederland,
1982), Katja Novitskova (Estland, 1984), en Janis Rafa (Griekenland, 1984).
Bij de opening deed Laura Gozlan, samen met muzikant Gunnar Gunnsteinsson
(Ijsland 1989), een bijzondere performance met bewegend beeld en geluid.
‘Als de bijen uitsterven, zal de mensheid vier jaar later volgen,’ is een bekend
dystopisch citaat toegeschreven aan Albert Einstein. Ook Antroposoof Rudolf
Steiner zei - in 1923 al - dat kunstmatige bijenteelt het de bijtjes juist moeilijk zou
maken. Het bleken profetische voorspellingen; in 2006 werd de wereld
opgeschrikt door een plotselinge mysterieuze bijensterfte. De bijenverdwijnziekte
(‘colony collapse disorder’) stelt wetenschappers nog altijd voor een raadsel. Het
fenomeen kan verstrekkende gevolgen hebben voor onze voedselproductie,
omdat de bestuiving van veel landbouwgewassen door bijen plaatsvindt.
De kunstenaars reflecteerden door middel van videowerken, sculpturen en
installaties op de vermeende tegenstellingen tussen natuur, dier en mens, die
(niet geheel onvoorspelbaar) tot een beter inzicht in het ‘mens-zijn’ leiden.
Meerjarig ecologisch kunstproject het Kunstfort Bijenmuseum stuitte aan op
tentoonstelling The Prophecy of Bees met gezamenlijke rondleidingen en
activiteiten.
Op 19 juni vonden de finissage van tentoonstelling The Prophecy of Bees en om
13:00 uur een speciale artist talk plaats. Julia Geerlings (curator van The Prophecy
of Bees) ging in gesprek met kunstenaar Louwrien Wijers (Nederland, 1941), over
haar samenwerking met Joseph Beuys, haar kunstpraktijk, onze relatie met de
natuur en natuurlijk de bijen. Wijers is beeldend kunstenaar en schrijver, ze was
betrokken bij internationale kunstbewegingen als Fluxus, Conceptuele Kunst,
Performance Kunst en Sociale Sculptuur en werkte nauw samen met kunstenaars
als Joseph Beuys en Andy Warhol.
The Prophecy of Bees kwam mede tot stand met steun van Stichting Stokroos.
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2.2 ZOMER TENTOONSTELLING
BEDAZZLE
camoufleren / verwarren / verblinden
3 juli t/m 4 september 2016
BEDAZZLE was een internationale groepstentoonstelling die het gebruik van
‘razzle dazzle’ camouflage in beeldende kunst onderzoekt. De locatie is passend:
het militaire erfgoed van Fort bij Vijfhuizen. Dazzle-camouflage is een
decoratietechniek die vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gebruikt om
oorlogsschepen te camoufleren. Die camouflage bestaat uit een complexe
compositie van geometrische vlakken en vormen in sterk contrasterende kleuren,
waardoor het inschatten van snelheid en koers van oorlogsschepen werd
gecompliceerd waardoor de vijand kon worden misleid.
De kunstenaars in BEDAZZLE stellen kritische vragen over identiteit, privacy en
controle in een overgereguleerde samenleving, en bieden bijvoorbeeld
alternatieve strategieën om surveillance te vermijden.
De opening vond 3 juli 2016 plaats met een inleiding van curator Julia Geerlings
en een openingsperformance van Nora Turato (Kroatië, 1991). Andere
deelnemende kunstenaars waren Brian McKenna (Verenidge Staten, 1975) &
Anika Schwarzlose (Duitsland 1982), Metahaven (Nederland, 1980/1971), Simone
C. Niquille (Zwitserland, 1985), Florian & Michael Quistrebert (Frankrijk,
1982/1976), Nora Turato en Dan Walwin (Groot-Brittanië).
Poterne: Metahaven
Metahaven is een onderzoek- en ontwerpcollectief, opgericht door Vinca Kruk
(Nederland, 1980) en Daniel van der Velden (Nederland, 1971), dat zowel in
opdracht als uit eigen initiatief reflecteert op politieke en sociale thema's. Het
collectief doet dat met provocatieve beeldende werken en grafisch design. In het
videoproject Black Transparency (2013) van Metahaven staat de vraag centraal
hoe we met informatie omgaan in het huidige digitale informatietijdperk. Black
Transparency USB/UBS proposal for a data center (2016) is een tijdelijk
datacenter in de vorm van een bedoeïenentent.
Kamer 5: Florian & Michael Quistrebert
De Franse kunstenaars Florian (Nantes, 1982) en Michael Quistrebert (Nantes,
1976) gebruiken in hun schilderijen en video’s geometrische vormen zoals cirkels,
vierkanten en ruiten, die ze omkeren, vermenigvuldigen en overlappen in
spiegelingen en symmetrische patronen. De broers onderzoeken de beeldtaal van
diverse stromingen uit de 20ste eeuw zoals het modernisme, futurisme en
optische kunst.
Kamer 4: Simone C. Niquille
De Zwitserse kunstenaar Simone C. Niquille ontwerpt producten die ons
beschermen tegen de programmeercodes van Facebook, de oplettende webcams
en de online marketeers die ons consumenten bespioneren. Als reactie op de
recent uitgevonden automatische gezichtsherkenning, ontwierp Niquille Realface
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Glamouflage: een reeks camouflage t-shirts die het ‘automatisch taggen’ in de
war moet brengen.
Kamer 6: Dan Walwin
Dan Walwin (Groot-Brittanië, 1986) is een kunstenaar die video-installaties
maakt. In de hier getoonde video’s documenteert hij nauwkeurig veranderingen
in het landschap, waarmee hij menselijk ingrijpen zichtbaar maakt. In de
tentoonstelling waren twee video’s te zien die hij met behulp van een webcam,
mobiele camera en met found footage heeft gemaakt. De mysterieuze beelden
van de zee, de tenten, het landschap en menselijke handelingen heeft hij
‘gecamoufleerd’ met een blauwe waas. In de tweede video, No Title, zien we de
schokkerige zwartwit beelden van een webcam; hierin zijn de contouren van een
tuin of omgeving van een huis te herkennen.
Kamer 31: Brian McKenna & Anika Schwarzlose
De Duitse kunstenaar Anika Schwarzlose is geïnteresseerd in de technieken van
de afdeling ‘Tarnen und Täuschen’ (Camouflage en Misleiding) van het
voormalige Oost-Duitse leger. Zij maakten ‘neppe’ oorlogsmaterialen zoals
namaakraketten, opblaasbare tanks en natuurgetrouwe imitaties van rots en
metaal. De video-installatie Shapeshift (2016), in samenwerking met geluids- en
videokunstenaar Brian McKenna, bestaat uit een installatie van zitblokken in
pixelcamouflage. De blokken zijn zo bewerkt dat het de kleuren van de vloer en
de muren van het betonnen fort nabootst.
Waterbak: Florian & Michael Quistrebert
Sommige video’s van Florian & Michael Quistrebert hebben, anders dan Stripes 3,
bewust een gedateerde sfeer – zoals Amnesic CisenmA (2011). Het werk bestaat
uit drie op elkaar geplaatste monitoren. Net als in Stripes 3 worden in de video’s
de geometrische basisvormen vermenigvuldigd, overlapt en omgekeerd in
ritmische symmetrische patronen.
Glazenruimte: Simone C. Niquille & Nora Turato
Nora Turato is grafisch ontwerper, schrijver en performancekunstenaar. Haar
belangrijkste medium is de gesproken taal. Naast de performance I have nothing
to wear, you have nothing to say die ze tijdens de opening uitvoerde, heeft ze een
geluidswerk in het fort geïnstalleerd, getiteld: u want a nice conversation? start ur
own! Haar stem is als het ware gecamoufleerd met de stof van Proxybody. Ook
heeft ze een meubel achtergelaten, die ze tijdens de performance heeft gebruikt
als podium en een plek waar ze haar waterfles in bewaarde.
De doeken Proxybody van Simone Niquille en Alexander Porter (Verenigde
Staten) zijn gemaakt met gescande fragmenten van lichamen, vergeten
ledematen en ‘geplote’ vriendinnen.
De finissage van BEDAZZLE was op zondag 4 september met een artist talk van
Brian McKenna & Anika Schwarzlose rond hun installatie Shapeshift en hun
onderzoek 'Tarnen und Täuschen’ over blow-up tanks, namaakraketten en zeer
natuurgetrouwe imitaties van rots- en metaal.
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2.3 HERFST TENTOONSTELLINGEN
Food/Body
Tentoonstelling 17 september - 9 oktober 2016
Tijdens de Ringbiënnale liet het Kunstfort bij Vijfhuizen de tentoonstelling
Food/Body binnen de robuuste muren van het fort zien. Food/Body toonde werk
van drie gerenommeerde, internationale kunstenaars, waarin de relatie tussen
voedsel en het menselijk lichaam centraal staat en op een kritische manier onder
de loep wordt genomen. Te zien was werk van de notoire Amerikaanse
kunstenaar Paul McCarthy (Salt Lake City, 1945) het bekende kunstenaarsduo LA
Raeven en een video van de opkomende, geprezen Chinees-Nederlandse
kunstenaar Evelyn Taocheng Wang (China, 1981). McCarthy's video Bossy Burger
uit 1991 is een hilarische en groteske aanklacht tegen het consumentisme,
waarbij een absurdistische kookles vol iconische verwijzingen naar de
Amerikaanse populaire cultuur ontaardt in een abjecte choreografie van
grensoverschrijding en agressie.
De tentoonstelling Food/Body is in samenwerking met Museum de Hallen
Haarlem tot stand gekomen.

Mobiel Souvenirshuisje
Vanaf 16 september
De Stelling van Amsterdam vierde in 2016 haar 20-jarige status als Unesco
Werelderfgoed. Tijdens de Ringbiënnale kon men kennismaken met alle
Nederlandse Werelderfgoederen tijdens een mobiele tentoonstelling. In het
Mobiele Souvenirhuisje van Erik Kessels (Nederland, 1966) worden moderne
souvenirs tentoongesteld, elk gekoppeld aan een Werelderfgoed in Nederland.
Zoals de 'Rietveld Slippers' of de 'Waddenzee oorschelp koptelefoon'.
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Grond, bewegen in lijnen en cirkels
Tentoonstelling 17 september – 23 oktober 2016
‘He said he wasn't that good a dancer, but the instructions were clear. He just had
to follow the spiral line on GPS. It might work, but only if every farmer along the
road would join in.’
Tractorsdans is een project van Neeltje ten Westenend (Nederland) uitgevoerd
door de boeren van de Rijnlanderweg, Haarlemmermeer. In de tentoonstelling
Ground, moving in lines and circles werd de Tractordans opnieuw belicht en
aangevuld met nieuw werk. Neeltje ten Westenend vervolgde haar onderzoek
naar de Rijnlanderweg in een filmisch drieluik en samen met fotograaf Stephan
Keppel (Nederland, 1973) wierp ze opnieuw een blik op de landbouwmachines,
de grond, patronen en ritmes.
Deze tentoonstelling was in de onlangs verbouwde Genieloods van het Kunstfort
te zien en is georganiseerd door Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en
Schiphol.

Vlaggenproject
Vlaggen in Haarlemmermeer
16 - 18 september 2016
We gebruiken vaak vlaggen: om iets te vieren, bij herdenkingen, bij sport en om
iets aan te duiden. Bij het binnenvaren gaven de schepen en havens
welkomstboodschappen af door seinvlaggen hoog in de mast op te hangen.
Hierdoor geïnspireerd ontwierp beeldend kunstenaar Holger Nickisch speciaal
voor de Ringbiënnale 2016 grote vlaggen die tijdens het festival bovenop het fort
wapperden. De vlaggen gaven met behulp van de seintekens het woord ‘welkom’
weer.
236 kinderen van basisscholen uit Hoofddorp en Nieuw-Vennep maakten op basis
van de vlag van Holger Nickisch voorafgaand aan de Ringbiënnale hun eigen
seinvlaggen met ‘geheime boodschappen’ over Haarlemmermeer en het thema
voedsel. Op vrijdag 16 september kwamen de klassen naar het Kunstfort om
gezamenlijk alle vlaggen te hijsen en het terrein te versieren.
In samenwerking met COA, Basisschool de Tweemaster en Basisschool de
Waterwolf

Nagekomen Oorlogsberichten door Luuk Wilmering
16 oktober t/m 11 december 2016
In het najaar presenteerde Kunstfort bij Vijfhuizen de tentoonstelling
Nagekomen Oorlogsberichten van de Haarlemse kunstenaar Luuk Wilmering
(Haarlem, 1957). Aan de hand van onderzoek en documentatie reconstrueerde
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Wilmering het militaire verleden van zijn vader, die zowel in het Haarlemse verzet
als in Nederlands-Indië actief was.
In 2015 startte Luuk Wilmering een onderzoek naar de militaire geschiedenis van
zijn vader. Hij raadpleegde diverse archieven, bezocht oorlogsmusea, speurde
naar militaire verslagen en sprak hoogbejaarde oud-Indiëgangers. De foto’s die hij
nam in de musea, samen met gevonden documenten en eigen herinneringen,
vormen de installatie Nagekomen Oorlogsberichten. De speculatieve
tentoonstelling onthulde een zeer persoonlijke geschiedenis, en sprak
tegelijkertijd gedeelde herinneringen en ervaringen van veteranenkinderen aan.
Uitgangspunt was een foto van vader tijdens de mobilisatie van 1940. Gekleed in
Sergeantsuniform richtte de guitige twintiger zijn Browning-pistool op de lens van
de camera. De foto is genomen in de achtertuin van een vriend en openbaart een
bijna naïeve onbevangenheid. Dit past bij het beeld van de oorlog dat de jonge
Wilmering had, wiens jeugd doordrenkt was met spannende
jongensboekverhalen over die tijd. Vader vocht aan de Grebbelinie en nam deel
aan het verzet en de binnenlandse strijdkrachten. Jaren later, aan de eettafel met
zijn gezin, vertelde hij over de avonturen met goede afloop. Wilmering en zijn
broers en zussen hingen dan aan zijn lippen. Pas veel later hoorde hij over de
immens schrijnende dingen die vader ook meegemaakt moest hebben.
Op zondag 20 november organiseerde het Kunstfort een lezingenmiddag met
kunstenaar Luuk Wilmering en scenarioschrijver Paul Jan Nelissen (Nederland,
1954). Beiden vertellen over hun gedeelde fascinatie voor het oorlogsverleden in
Nederlands-Indië en hoe zij dit, ieder op hun eigen wijze, hebben verwerkt; Luuk
Wilmering in zijn zeer persoonlijke installatie Nagekomen Oorlogsberichten en
Paul Jan Nelissen (Nederland, 1954) in het niet verfilmde scenario over Kapitein
Westerling.

Boris de Beijer en Benedikt Fischer – installatie in Genieloods
Rondom Kunstlijn Haarlem 2016
Het Kunstfort was in een ‘Rondje buiten Haarlem’ opgenomen als eind- of
beginpunt. Ter gelegenheid van Kunstlijn Haarlem stelden de samenwerkende
kunstenaars Boris de Beijer (Nederland, 1986) en Benedikt Fischer (Oostenrijk,
1984) hun lichtende plastieken installaties ten toon in de Genieloods.
Dit werk is tot stand gekomen tijdens de samenwerking die zij eind 2015 zijn aan
gegaan. In het werk van Fischer & de Beijer heeft vorm en functie een
twijfelachtige status. Zo heeft het werk in sommige gevallen een duidelijke
functie te vervullen, maar tegelijkertijd kan die functie worden overstemd door
het buitengewone voorkomen van de objecten. Het werk wordt altijd door de
kunstenaars zelf vervaardigd, waarbij zij zowel gebruik als misbruik maken van de
ambachtelijke tradities.
Kenmerkend voor het werk van Fischer & de Beijer zijn de ongebruikelijke
materialen die zij in hun werk toepassen. Zo maken zij veel gebruik van materiaal
dat zij zelf hebben ontwikkeld. Dit materiaal bestaat uit een combinatie van
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verschillende soorten grondstoffen en gevonden voorwerpen. Opmerkelijk aan
dit materiaal is de duidelijke transformatie van relatief goedkope, synthetische
grondstoffen, naar een nieuw materiaal dat onmiddellijk associaties oproept met
kostbare en meer natuurlijke producten zoals kristallen, metalen en mineralen.
Gedurende dit proces bestaat er geen complete controle over de uitkomst,
waardoor elk werkstuk uniek is en nooit gedupliceerd kan worden.
Boris de Beijer studeerde Juwellery Design aan de Gerrit Rietveld Academie in
Amsterdam en is één van de oprichters van de kunstbeurs Unfair. Benedikt
Fischer studeerde aan de Technical School for Arts and Crafts in Steyr, Oostenrijk,
en was één van de finalisten voor de 2014 Art Jewelry Forum Artist Award.

3. S TELLING VAN A MSTERDAM 20 JAAR U NESCO WERELDERFGOED

PERMANENTE INSTALLATIE
De Stelling van Amsterdam, UNESCO Werelderfgoed
Een werelderfgoedinstallatie in het Kunstfort bij Vijfhuizen
In 2016 vierde de Stelling van Amsterdam haar twintig jarig jubileum als
werelderfgoed. Maar wat betekent het om die titel te dragen: UNESCOwerelderfgoed? De installatie ‘Het meest onbesproken werelderfgoed ter wereld’,
een initiatief van Jan de Graaf en Robert Schütte, werpt een nieuw licht op de
mogelijke betekenis van deze UNESCO-status.
In de permanente UNESCO erfgoedtentoonstelling dwaal je rond tussen de
binnen- en buitenwereld van het Kunstfort bij Vijfhuizen. In deze bijzondere
‘tussenruimte’ wordt de Stelling van Amsterdam met een geopolitieke blik
benaderd. Elk UNESCO werelderfgoed is van ‘unieke en universele’ betekenis
voor de mensheid als geheel, dat geldt ook de Stelling van Amsterdam. Echter
welke ‘unieke en universele’ betekenis? Het Fort bij Vijfhuizen, als onderdeel van
de Stelling, is de historische plaats om te reflecteren over dat erfgoed, in het
Europa van toen, de tijden van dreigende oorlog. En in het Europa van vandaag;
ook nu laten de geopolitieke spanningen zich niets gelegen liggen aan de
buitengrenzen van dit werelddeel. Aan de hand van vier op de spiegels uitgelichte
onderwerpen: de Stelling van Amsterdam, Oorlogslandschappen,
Werelderfgoederen en Fort Europa, wordt gezocht naar zinvolle invalshoeken,
vragen en antwoorden. Bevordering van vitaal levensklimaat
De installatie ‘Het meest onbesproken werelderfgoed ter wereld’ geeft een
uitdagende beschouwing rondom het begrip ‘werelderfgoed’. Niet het verleden,
maar juist de toekomst bepaalt het blikveld. Erfgoed als instrument van insluiting
en uitsluiting, in een wereld vol nieuwe (potentiële) oorlogslandschappen.
Voor volledige programma 20 jaar Stelling van Amsterrdam zie bijlage.
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4. R INGBIËNNALE 2016
CULTUURFESTIVAL HAARLEMMERMEER

Proef de Polder! Theater, muziek, tentoonstellingen en proeverijen in het
landschap van pioniers en polders.
Ringbiënnale 2016, het tweejaarlijkse festival van Museum De Cruquius,
Historisch Museum, Podium voor Architectuur en Kunstfort vond op 17 en 18
september plaats. Het festival met het thema ‘Proef de Polder’ leverde een
weekend vol muziek, lokaal eten, kunst, theater, kinderactiviteiten én een
wereldrecord op. Decor was het bijzondere Kunstfort bij Vijfhuizen, onderdeel
van de Stelling van Amsterdam.
Het programma was samengesteld voor alle leeftijden met professionele
kunstenaars, (aanstormende) talenten uit Haarlemmermeer én persoonlijke
bijdragen van bewoners, instellingen en bedrijven. Naast exposities,
kinderactiviteiten, een boerenmarkt met lokale producten, landbouwers met hun
werktuigen en pop-up optredens, waren de hilarische talkshow ZOMAARGASTEN,
de theatrale busreis Retourtje Cruquius en het Openluchtconcert op de
zaterdagavond, met talenten zoals Tim Vantol (Nederland) en Oscar Harris
(Suriname, 1943), grote successen.
Grootste koekjesmozaïek ter wereld
Op zaterdag 17 september is het wereldrecord Koekjesmozaïek leggen verbroken.
Haarlemmermeerders - waaronder honderden vrijwilligers én de burgemeester
van Haarlemmerliede-Spaarnwoude - bakten, glazuurden en legden gezamenlijk
meer dan 20.000 koekjes. Het mozaïek van ruim 200 m2 verbeeldt de 31 kernen
van Haarlemmermeer en zijn graan- en landbouwhistorie. Bezoekers konden het
mozaïek tot zondagmiddag bewonderen, daarna werd het aangebroken en
uitgedeeld aan bezoekers. De overgebleven koekjes zijn verdeeld onder
instellingen en goede doelen in Haarlemmermeer, waaronder de Voedselbank en
het Leger des Heils.
-
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5. H ET K UNSTFORT B IJENMUSEUM
VEEL AANDACHT VOOR DE BIJEN EN DE BLOEME N

Projectleider: Mariken Straat
Meerjarig ecologisch kunstproject het Kunstfort Bijenmuseum heeft in 2015 en
2016 veel projectambities kunnen realiseren, te weten:
- Drie vrijwilligersreeksen (in Park Vijfhuizen, een veld aan het Liniepad en op het
buitenterrein rondom het Kunstfort) met als doel het aanleggen van
drachtgebieden en daarmee het vergroten van lokale sociale en ecologische
verduurzaming;
- De Kunstfort Bijenmuseum buitentour app (voor android, IOS en Windows) voor
fietsers. Na een hele fijne samenwerking met alle projectpartners en de digitale
tour aanbieder iziTRAVEL hebben we midden juli een hele leuke en informatieve
buitentour in de Haarlemmermeer kunnen lanceren. De fietstour doet 15
verschillende imker- en drachtgebieden in de Haarlemmermeer aan, en is rijk aan
interessante wetenswaardigheden, mooie foto's, een quiz, kunstfilmpjes en een
prachtselectie van oude bijen- en imkerfilmfragmenten uit het archief van EYE
Filmmuseum Amsterdam. Deze tour is financieel mede mogelijk gemaakt door
sponsoren EYE Filmmuseum en de Corendon Foundation, en al door veel mensen
gedownload en positief beoordeeld binnen de app omgeving;
- De informatieve projectruimte in het Kunstfort zijn geheel ingericht binnen het
projectthema, met 2 grote documentatiekasten, een drieluik BEES MATTERS
genaamd over de thema’s stuifmeel, stadsimkerij en Bee bearding, een 3D kast
met 17 dia paren, 2 kunstbijdragen van de Heemsteedse kunstenares en imker
Karola Veldkamp (Nederland) en de Amsterdamse ‘plastic artist’ Robert Roelink
(Nederland, 1973);
- Continuering van de BEE WELCOME kunstinstallatie op het terreplein van het
fort en productie en verkoop van de lente en zomer kunstfort bijenmuseum
honing;
- Samenwerking met (en continuering van) andere duurzaamheid- en groenclubs
zoals Stichting M.E.E.RGroen (in het kader van de vrijwilligersreeksen), Slow Food
Haarlem (in het kader van gezamenlijk aangeboden workshops over voedsel en
honing en de honingbij) en Stichting Smart Beeing (kennisuitwisseling over
duurzaam imkeren en netwerkpartners);
- Per 2017 wordt het bijenproject ondergebracht onder de overkoepelende
noemer Kunstfort Projects. Dit ter bevordering van de eenheid en helderheid van
Kunstfort activiteiten. Nieuwe titel voor het project wordt: Bee Heroes, om een
breder en professioneler publiek te bereiken.
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6. G ENIELOODS O PENING / S TELLING V A MSTERDAM 20 JAAR U NESCO
STATUS / OPENING U NESCO W ERELDERFGOED INSTALLATIE
3 X FEEST

Drie x feest! De Genieloods van het Kunstfort bij Vijfhuizen is in 2016 van binnen
en buiten helemaal vernieuwd en heringericht. De loods is 17 maart feestelijk
geopend en in gebruik genomen als aanvullende ruimte voor activiteiten rondom
het kunstprogramma van het fort en flexibel inzetbare event-ruimte.
Al oogt de Genieloods (inmiddels) zeer modern, vergeet niet dat dit een
historisch gebouw met monumentale status is. De loods werd in 1896 neergezet
en fungeerde als opslagplaats voor de kanonnen en andere artillerie van het fort
en de geniedijk. De metalen Genieloods is het enige bewaard gebleven exemplaar
van dit type.
drie x feest
Op 17 maart vond ook de start van het Jubileumjaar 20 jaar Unesco
Werelderfgoedstatus voor de Stelling van Amsterdam plaats in de Genieloods. In
aanwezigheid van gedeputeerde Joke Geldhof, wethouder Derk Reneman en vele
andere provinciale en gemeentelijke relaties werd dit jubeljaar feestelijk geopend
met een performance, en een openingshandeling.
De opening van de erfgoed manifestatie in de doorbraak van het Kunstfort – De
Stelling van Amsterdam – het meest onbesproken werelderfgoed ter wereld was
onderdeel van alle feestelijkheden die dit bijzondere Stellingjaar inluidden.
Als monument met Unesco Wereld Erfgoedstatus moest het opknappen van de
loods uiteraard gebeuren respect voor het oorspronkelijke gebouw. De stalen
Genieloods is het enige bewaard gebleven exemplaar van dit type. Het aanzicht
van het historische gebouw blijft dezelfde door de bouw van eenzelfde 'schil' van
metalen platen over op de oorspronkelijke met daartussen een isolatielaag. Veel
van de werkzaamheden in de loods liet het fort (als maatschappelijk betrokken
opdrachtgever) door WERKbedrijf Herstelling uitvoeren.
Voor het interieur werd bureau Polylester gevraagd een ontwerp te maken. Zij
bedachten de ‘Moveables’- alle elementen zijn op wielen en iedereen kan de
loods steeds weer herinrichten naar eigen behoefte.

13

7. E DUCATIE
Bezoekers, erfgoed en kunst
Het Kunstfort biedt een variatie aan rondleidingen op het gebied van historisch erfgoed en
beeldende kunst. Daarnaast kent het tentoonstellingsprogramma een rijke
randprogrammering. In 2016 waren er performances van kunstenaars Annika Schwarzlose en
Brian McKenna en Nora Turato. Lezingen van Luuk Wilmering en Paul Jan Nelissen, Louwrien
Wijers. Daarnaast was er een groot aantal rondleidingen in het kader van 20 jaar UNESCO
Werelderfgoed.
Het Kunstfort is trots op de werelderfgoedinstallatie die bezoekers een verdieping geeft rond
het rijke en complexe onderwerp van de Stelling van Amsterdam. Er is tevens een
nadrukkelijke ambitie om een permanente, meer algemene presentatie te realiseren rondom
het erfgoed van Kunstfort bij Vijfhuizen. Deze tentoonstelling heeft de inzet van een cultuurhistorische, museale presentatie. Hierover is het Kunstfort in gesprek met potentiële partners
en worden er plannen gemaakt.
Primair en voortgezet onderwijs
Het Kunstfort biedt rondleidingen, workshops op maat (eerst in de klas en daarna op het
Kunstfort), een vakoverstijgend programma’s en bijzondere projecten aan. Voor elke
doelgroep en omvang bestaat een programma. Het aanbod is voor het primair onderwijs en
voortgezet onderwijs.
Het Kunstfort heeft in 2016 m.b.t. bezoek van scholen een goed gedraaid. Basisscholen uit de
Haarlemmermeer, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Haarlemmerliede en vijf
scholen voor voortgezet onderwijs hebben het Kunstfort bezocht. In totaal bezochten 2245
leerlingen het Kunstfort in 2016.
Het Kunstfort bood in 2016 de volgende programma’s aan (doorlopend in schooljaar
2016/2017).
Wat leeft er op het fort?

PO

Bescherm je!

PO

Bescherming?

PO

Fort in beeld

PO

Rondleiding, Waar zijn de soldaten

PO

Speurtocht, Ontdek de soldaten

PO

Workshops

PO/VO

Vlucht, ontdek het Fort bij Vijfhuizen

PO/VO

De Planning The Game

VO

Cultuurdag

VO

Workshop Drawing Dialogues

VO

Rondleiding VO

VO
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Leskist Stelling van Amsterdam met
rondleidingen

VO

Vlaggen voor de toekomst

PO

Animatie workshop

VO

Theaterworkshop

VO

Fotografieworkshop

VO

Elk jaar maakt het Kunstfort in het voorjaar een lesbrief bij de voorjaarstentoonstelling of een
bijzonder actueel kunstproject dat in het voorjaar te zien is. Deze lesbrief wordt naar de
docenten gestuurd ter voorbereiding van het programma op het Kunstfort.
Het Kunstfort informeert docenten daarnaast via een portal. Op de portal zijn is een
inleidende film, een documentaire en lessuggesties te vinden. Er is een portal voor het
primair onderwijs, voortgezet onderwijs en planning-the-game.
http://www.kunsteducatie.net/waarzijndesoldaten.html
http://www.kunsteducatie.net/voortgezetonderwijs.html
http://www.deplanningthegame.nl/portal/DocentenPortal.html
Voor de uitvoering van de programma's werkt het Kunstfort met opgeleide rondleiders en
workshopdocenten. Het Kunstfort heeft een pool van ongeveer 10 gekwalificeerde
workshopdocenten op freelancebasis. Deze docenten zijn gescreend en worden tijdens de
eerste workshops begeleid door coördinator Kunstfort educatie Marcel van Kerkvoorde.
Voor elke workshopdocent is een VOG aanwezig.
Het Kunstfort neemt deel aan het traject Kunst en Leren van Pier K. In dit traject worden de
programma’s van het Kunstfort verrijkt met de didactiek van kunst en leren. Naast de
verbetering van de bestaande programma’s zal dit programma ook leiden tot nieuwe
producten. Dit traject loopt van 2013-2016 en wordt gefinancierd door de Gemeente
Haarlemmermeer en het Fonds voor Cultuurparticipatie.
In 2016 zijn twee nieuwe projecten geïnitieerd: de ontwikkeling van een speurtocht Stelling
van Amsterdam (tussen Hoofddorp en Vijfhuizen) en de ontwikkeling van het zogenaamde
Waterspel (bordspel) dat op het Kunstfort zelf wordt gespeeld.
Daarnaast is er een verbeterslag van de erfgoedleerlijn Haarlemmermeer gemaakt. Hiervoor
is nieuw materiaal gemaakt.

Voor de werving maakt het Kunstfort gebruik van een aantal kanalen. Het aanbod van het
Kunstfort is opgenomen in het Kunstmenu van de gemeente Haarlemmermeer, Haarlem,
Haarlemmermliede, Heemstede en Zandvoort. . Alle projecten van het Kunstfort zijn terug te
vinden op de website van het Kunstfort en op de
www.onderwijsindehaarlemmermeer.nl. Wij namen deel aan de voorlichtingsmarkt in
Hoofddorp en Haarlem én er is twee keer een mailing gegaan naar alle ons bekende
basisscholen en voortgezet onderwijs in de regio.
Jonge amateurkunstenaars
In samenwerking met Pier K is begin maart voor de tweede keer een pop-up tentoonstelling
geweest van het jongerenatelier. De jongeren richtten op zaterdagmorgen in de ruimtes van
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het Kunstfort een tentoonstelling in van hun eigen kunstwerken. Om 12.30 uur werd deze
feestelijke geopend door Monica van der Ent, directeur van Pier K. De tentoonstelling kon tot
17.00 uur bezichtigd worden en trok ruim 150 veelal enthousiaste bezoekers.
Daarnaast heeft het Kennemer Lyceum uit Haarlem een week later ook een pop-up
tentoonstelling georganiseerd met werk van leerlingen. De tentoonstelling van werk van
brugklasleerlingen tot 5 vwo was heel gevarieerd en omvatte schilderijen, tekeningen,
keramiek en CKVfilms. Deze pop-up is door ruim 200 bezoekers bezocht.

8. A RTIST IN RESIDENCE
JACOB DWYER RESIDENCY EN STELLINGNAME PROVINCIEHUIS HAARLEM

Artist in Residence
Jacob Dwyer - Moot Steam Video 2016
De opkomende Britse kunstenaar Jacob Dwyer (Londen, 1988) heeft in oktober
2016 tijdens een residency op het fort het videowerk ‘Moot-Steam’ gemaakt. In
dit werk - dat hij in opdracht van het Kunstfort bij Vijfhuizen maakte - combineert
Dwyer heden en verleden
Dwyer: "Fort bij Vijfhuizen was once part of a defence line that formed a 135
kilometre ring around the city of Amsterdam. Construction of the defence line
began in 1880, but with the rise of the aeroplane it was rendered obsolete before
it was even finished. Now in the once boggy lowlands that lay the wrong side of
the line sits Schiphol airport. It's Western runway is one kilometre from Vijfhuizen.
In Moot steam Jacob Dwyer stages a dialogue between contemporary air travel
and the forts current role in an attempt to respectively realign each with their
original purpose. The resulting installation was commissioned by Fort bij
Vijfhuizen and will become part of their collection. It was made onsite throughout
October 2016 when the artist stayed in the forts bunker."
Moot-steam was als samenwerking onderdeel van de tentoonstelling
Stellingname in het Provinciehuis in Haarlem
Stellingname in het provinciehuis te Haarlem
Oorlog, macht, historie en actualiteit speelden een hoofdrol in de nieuwe
tentoonstelling Stellingname: iets wat eens nodig was om hetgeen we vandaag
hebben te beschermen en te bewaren. In de reeks Dreef Exposities lieten de
kunstenaars Kees Bierman (Nederland, 1938), Jacob Dwyer (met een werk uit de
collectie van het Fort bij Vijfhuizen), Marjolein Loppies (Nederland), Ronald van
der Meijs (Nederland, 1966), Maarten Peerdeman (Nederland, 1979) en John
Poelgeest (Nederland, 1970) hun werk zien van zaterdag 5 november tot en met
13 januari 2017.
Gedeputeerde Joke Geldhof, opende de tentoonstelling en directeur Joke
Breemouer opende het Kunstlijn-weekend.
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De tentoonstelling Stellingname is een samenwerking van Dreef Exposities met
De Stelling van Amsterdam, Kunstfort bij Vijfhuizen en Kunstlijn Haarlem. Naar
aanleiding van de viering van Stelling van Amsterdam 20 jaar UNESCO
Werelderfgoed, was een tentoonstelling samengesteld met werk van
hedendaagse kunstenaars.
Lezing Zippora Elders
Op 21 december gaf Zippora Elders een lezing op het Provinciehuis naar
aanleiding van de residency van Jacob Dwyer en het thema Heden en Verleden.
Zij verdiepte zich in het landschap in de kunstgeschiedenis en het landschap van
Haarlemmermeer en Kunstfort bij Vijfhuizen.

9. O VERIGE ACTIVITEITEN

Theater ‘As I left my fathers house
21 februari 2016
Naar aanleiding van de opvang van vluchtelingen in Vijfhuizen organiseerden de
kerken een theaterdag voor de bewoners van Vijfhuizen. Thema: Wat beweegt
een mens om te vluchten. Er werden in de Genieloods van het Kunstfort twee
sessies gespeeld met beide ongeveer 100 personen publiek. Daarnaast werden er
in de Poterne van het fort workshops voor kinderen georganiseerd met hetzelfde
thema.

Forten vol verhalen
Op zaterdag 20 augustus streek het festival 'Forten vol Verhalen' neer op het
Kunstfort bij Vijfhuizen. Daar konden bezoekers genieten van verhalen van
Bastiaan de Zwitser en Sahand Sahebdivani. 'Forten vol Verhalen' is een
storytelling festival voor de hele familie, met spannende, ontroerende, grappige
en vooral mooie verhalen.
Forten vol verhalen wordt overkoepelend georganiseerd in samenwerking met
Stichting Liniebreed ondernemen. Dit verhalen festival trekt binnen zes weken
naar een aantal forten. In samenwerking met Forten vol verhalen zorgde het
Kunstfort voor de benodigde ruimte, stroomvoorzieningen en de bezoekers
konden na afloop van de verhalen de tentoonstelling BEDAZZLED in het fort
bekijken samen met de kunstrondleiders. Het weer was geweldig en er zijn ruim
50 bezoekers op af gekomen.
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.
Boek Leven op de Stelling, Forten van toen en nu
9 Maart 2016
Agnes de Boer (Nederland, 1965) organiseerde een verhalenmiddag op het
Kunstfort om deze op te kunnen tekenen voor haar boek. Tijdens deze
bijeenkomst vertelden mensen uit de omgeving hun verhaal over het Fort bij
Vijfhuizen, Fort Hoofddorp en over het verdwenen fort bij Schiphol.

Open Monumentendag
10 en 11 september
Het Kunstfort opende beide dagen haar deuren voor iedereen die een kijkje wil
nemen in een fort van de Stelling van Amsterdam. Bezoekers konden meedoen
aan een historische rondeleiding of individueel het fort en de fortgebouwen
bekijken.

Educatiebeurzen
18-03-2016 Plein C Alkmaar
Stagiaire van de Reinwardt Academie Malou Minkjan staat samen met Marcel
van Kerkvoorde op de educatiebeurs in Alkmaar. Hier presenteren alle
instellingen in Noord-Holland hun educatieprogramma aan de
cultuurcoördinatoren van de scholen Po en VO
13 april 2016 Cultuurgebouw Hoofddorp
Educatiemarkt Pier-K in het Cultuurgebouw. Ook hier staat het Kunstfortteam
klaar om de cultuurcoördinatoren van Haarlemmermeer Basisonderwijs te
informeren en te werven voor de programma’s van het Kunstfort.

VNG Congres Haarlemmermeer
7 juni 2016
Zo’n 2.500 burgemeesters, wethouders en raadsleden uit heel Nederland waren
op 6,7, en 8 juni op bezoek in Haarlemmermeer voor het jaarcongres van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
De bestuurders werden dinsdagochtend welkom geheten door burgemeester
Theo Weterings in Hangar 32 op Schiphol-Oost. ’s Middags was er een uitgebreid
programma met excursies. De gemeente en de 100-jarige nationale luchthaven
Schiphol waren gezamenlijk gastheer. In de Genieloods van het Kunstfort vond
een symposium plaats over opvang vluchtelingen. Ook ontving het Kunstfort 70
bestuurders met een rondleiding door de tentoonstelling in het Fort en een
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historische wandeling op de Geniedijk met Robbert Jan Schutte en Jan van der
Zee met als thema – welke betekenis geef je aan het Unesco Werelderfgoed in je
gebied?
Wielerronde Zandvoort
Maart 2016
In Maart kwamen ruim 2000 racefietsers naar het Kunstfort om op de route een
stempel te halen in de Wiellerronde Zandvoort. Restaurant ’t Fort en en het
Kunstfort faciliteren deze activiteit. Fortvrijwilligers geven de fietsers informatie
over het Kunstfort en de tentoonstellingen en activiteiten van 2016.

10. C OMMUNICATIE & P UBLICITEIT

Voor een instelling als het Kunstfort zijn de werkzaamheden voor het bereiken
van bestaand en nieuw publiek (nagenoeg) dagelijks terugkerend. Het betreft hier
o.a. het opstellen van nieuwsbrieven, postings op social media, zorgdragen voor
goed fotomateriaal, het contact met pers, uitbreiden en up-to-date houden van
adressenbestaanden en het aanmelden van on-line agenda sites van de
activiteiten. Daarnaast worden in de aanloop van de openingen van
tentoonstellingen de communicatie activiteiten geintensiveerd: het zorgen voor
goede teksten en drukwerk, het versturen van uitnodigingen en persberichten en
de opening zelf.
Uitmarkt Amsterdam
26, 27, 28 augustus
Vanwege het 20-jarig jubileum Unesco status koos de provincie Noord-Holland de
Stelling van Amsterdam als thema voor het Noord-Holland-paviljoen
Het Kunstfort werd als model gebruikt voor een nagebouwd (tent)fort op het
Museumplein. Er deden vijf forten mee, waaronder het Kunstfort met activiteiten
en informatie voor de Uitmarkt bezoeker.
Veel Amsterdammers en Uitmarktbezoekers kregen een speciaal hiervoor
gemaakte flyer waarop het Kunstfortprogramma was vermeld.
Voor het Fort had een Kunstfort tafels staan waaraan kinderen Razzle Dazzle
maskers konden maken. Honderden kinderen hebben hieraan gewerkt onder
leiding van vrijwilligers met een kunstdocenten achtergrond. Andere leden van
het Kunstfort team hebben duizenden mensen gesproken en informatie
meegegeven.
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Polderparade
Op zaterdag 3 september werd het culturele seizoen van de gemeente
Haarlemmermeer ingeluid met de jaarlijkse Polderparade in het Cultuurgebouw.
Het Kunstfort was aanwezig met een stand en presenteerde daar de activiteiten
voor het seizoen 2016/2017. Kinderen konden zelf een Razzle Dazzle masker
maken en zich daarmee laten fotograferen.
Branche contact
18 februari 2017
Citymarketing Haarlemmermeer organiseerde weer een ‘Haarlemmermeerstraat’ op de Branche Contact beurs (evenementen en locatie verhuur) in de RAI
Amsterdam. Hieraan nam ook het Kunstfort deel.
Exposure-cijfers 2016
Adressen nieuwsbrief:
Twitter-followers
Facebook likers
Media-aandacht dit jaar
Websitebezoeken/jr

2850
24 (per 1 april 2017)
1466 volgers (per 1 april 2017)
68 (zie bijlagen voor volledige lijst)
niet bekend

Bezoekers, deelnemers activiteiten
Pier K school expositie 12 -13 maart
Prophecy of the Bees
Bedazzle
Food Body
Ringbiennale
Nagekomen Orrlogsberichten
Educatie PO en VO
Opening Genieloods

125
630
382
146
2400 (schatting)
355
2245
250

Het Kunstfort is dagelijkse geopend en vrij betreedbaar voor publiek. Bezoekers
worden geteld via een sensor: iedereen die voorbij deze sensor loopt/fietst/rijdt
wordt geteld zowel bij binnenkomst als naar buiten gaan. Voor 2016 is het niet
bekend hoeveel van deze ‘bewegingen’ er zijn geweest i.v.m. een defect in de
sensor.
In de periode januari t/m april 2017 zijn er 26.542 bewegingen genoteerd. Dit
betreft uiteraard niet alleen bezoekers van het Kunstfort, ook medewerkers,
leveranciers, bezoekers van het restaurant en de atelierhouders worden
meegeteld.
Indien 2016 vergelijkbaar is met deze periode in 2017 komen we op 79.500
bewegingen oftewel bijna 40.000 keer dat een persoon op enig moment het
fortterrein heeft betreden.
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11. O NDERHOUD EN B EHEER VAN F ORTGEBOUWEN EN TERREIN
Regulier onderhoud en beheer
Het dagelijkse terugkerende onderhoud en beheer van het fort is een kerntaak van het
Kunstfort: het betreft niet alleen het onderhoud van gebouwen en terrein (verven, maaien,
snoeien, schoonmaak, reparaties) maar ook de serviceverlening aan alle huurders van
fortruimtes (telefoon, internet, verwarming, elektra, sleutelbeheer) en het zorg dragen voor
het juiste beheer van de buitenkunstwerken. Tevens worden beheermedewerkers ingezet
voor de op-en afbouw van tentoonstellingen en verrichten zij hand-en spandiensten bij
evenementen zoals de Ringbiënnnale.
In deze paragraaf besteden we vooral aandacht aan onderhoud en exploitatie die zeer
specifiek voor 2016 zijn geweest.
Verbouwing Genieloods
De verbouwing van de Genieloods, begonnen in 2015 en afgerond in 2016, is een intensief
project geweest dat veel aandacht en tijd heeft gevraagd van de Kunstfort organisatie. Het
resultaat is er echter naar: de verbouwde Genieloods werd genomineerd voor de Nationale
Staalprijs 2016 http://www.nationalestaalprijs.nl/deelnemendeprojecten/detail/utiliteitsbouw/transformatie-genieloods-vijfhuizen
Uit het nominatierapport:
De oude loods was slecht bruikbaar voor gebruik als tentoonstellingsruimte: te
koud in de winter, te warm in de zomer en het hele jaar door vochtig door
condenswerking. Om het gebouw bruikbaar en exploitabel te maken, moest de
behaaglijkheid drastisch verbeteren. Omdat de loods inmiddels een provinciaal
monument was, diende tegelijkertijd de monumentale kwaliteit behouden te
blijven.
De architect (Woltjer Berkhout Architecten, Haarlem) kwam met een
vernieuwende oplossing: door de gebouwschil van de genieloods na te isoleren
en te bekleden met een identieke golfplaat behoudt het gebouw zowel binnen
als buiten zijn karakteristieke monumentale kwaliteit. Maar intussen is het
getransformeerd van een gure loods in een comfortabel gebouw, geschikt voor
tentoonstellingen, workshops, presentaties en voorstellingen.
De Genieloods is in maart 2016 geopend en inmiddels in gebruik voor tal van activiteiten.
Parkeerplaats
Door alle bouwwerkzaamheden aan Genieloods (bouwverkeer, graafwerkzaamheden voor
leidingen) was het nodig om de parkeerplaats opnieuw te egaliseren, van nieuw grind te
voorzien en een nieuwe middenafscheiding aan te brengen.
Tevens is een laadpaal voor elektrische auto’s geïnstalleerd op de parkeerplaats.
Uitgraven hefkoepelgebouw
In de zomer van 2016 zijn de restanten van het tweede, meer westelijke, hefkoepelgebouw
uitgegraven door de enthousiaste inzet van onze beheer vrijwilligers. Een aantal elementen
bleek, na vele jaren onder het zand te zijn gelegen, goed bewaard gebleven en zijn samen
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met twee driedimensionaal getekende panelen van de oorspronkelijke inrichting, een mooie
aanvulling op het militair historische verhaal van het Fort bij Vijfhuizen.
Plattegronden / bouwkundige tekeningen
Van een oud gebouw als het fort zijn lang niet alle bouwkundige tekeningen bewaard
gebleven, laat staan gedigitaliseerd – terwijl het wel vaak nodig of zeer handig is om een
goede tekening te hebben: bij het inrichten van tentoonstellingen, voor de aanleg van
voorzieningen, voor het maken van een vluchtplan.
Eén van onze vrijwilligers is in 2016 gestart om de tekeningen / plattegronden van alle
ruimtes van het fort te digitaliseren en toepasbaar te maken voor verschillende soorten
gebruik. Dit project wordt in 2017 afgerond.

Werelderfgoedinstallatie
Nadat de werelderfgoedinstallatie is opgeleverd (zie activiteiten) zijn er nog een aantal
ingrepen gedaan om de functionaliteit van de Gang te verbeteren: zo zijn de muren donker
geverfd, de glazen buitendeuren zijn geblindeerd, de verlichting is aangepast en de draaibare
spiegelpanelen zijn veiliger gemaakt.

12. O RGANISATIE

Bestuur / besturen van de stichting(en)
Op 3 november 2016 is Stichting Kunstfort Activiteiten opgericht met het doel om de kunsten erfgoedprogrammering van het Kunstfort te organiseren. De bestaande stichting Kunstfort
Vijfhuizen -opgericht in 2001- onderging een naams-en statutenwijziging. Onder de nieuwe
naam Stichting Kunstfort Beheer zal deze stichting zich in de toekomst richten op het beheer
van het Fort.
De splitsing betekent dat de uiteenlopende werkzaamheden van het Kunstfort nu op heldere
wijze zijn ondergebracht met aan de ene kant, de exploitatie- en onderhoudswerkzaamheden
van gebouw en terrein en aan de andere kant de artistiek inhoudelijke en educatieve
activiteiten.
Hierdoor werd het mogelijk voor de activiteiten stichting om de culturele ANBI status aan te
vragen. De ANBI status zorgt ervoor dat er in een bredere kring vrijwilligers kunnen worden
geworven, dat er m.n. op gebied van ICT inkoopvoordelen zijn te behalen en dat donateurs
1
van de stichting een fiscaal voordeel hebben door de aftrekbaarheid van hun donaties.
Op 31 december 2016 bestond het bestuur van Stichting Kunstfort Beheer (voorheen
Stichting Kunstfort Vijfhuizen) uit:
Mathias Lehner – voorzitter
Boudewijn Barteling – penningmeester
Auke van Reeuwijk – secretaris

1

De culturele ANBI status is toegewezen op 9 maart 2017
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In 2016 zijn de bestuursleden Xander Karskens en Radna Rumping teruggetreden uit het
bestuur.
Op 31 december 2016, vanaf datum oprichting, bestond het bestuur van Stichting Kunstfort
Activiteiten uit:
Mathias Lehner – voorzitter
Radna Rumping - penningmeester
Xander Karskens – secretaris
De bestuursleden ontvangen een jaarlijkse bestuursvergoeding van 1.500 €. Deze vergoeding
veronderstelt alle gemaakte onkosten te dekken; onkosten, zoals reiskosten, worden niet
apart vergoed.
Beide stichtingen passen de Code Cultural Governance toe. Dit betekent in concreto o.a. dat
er wordt gewerkt met een rooster van aftreden, dat de verhouding tussen bestuur en directie
nader wordt geregeld in een directiereglement, dat nieuwe bestuursleden actief en ook
buiten het eigen netwerk worden gezocht en dat er een actief vrijwilligersbeleid wordt
gevoerd.
Directie en medewerkers
De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2016 een extra subsidie toegekend om knelpunten
op te lossen met name in de personele capaciteit. Deze middelen zijn ingezet voor de
financiering van een communicatie medewerker, een medewerker ter ondersteuning en
begeleiding van de vrijwilligers, verslaglegging bestuursvergaderingen, uitbreiding van uren
van assistent beheer en de aanstelling van zakelijke leiding.
In juli 2016 is Zippora Elders als nieuwe artistiek directeur aangenomen (0.6 fte). Zij volgt
hiermee Holger Nickisch op die in 2015 is vertrokken. In augustus 2016 is Els de Wit
aangenomen als zakelijk directeur (0.4 fte)
Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze organisatie. Zonder vrijwilligers is het niet
mogelijk om te doen wat we doen: zij zorgen voor de openstelling van de tentoonstellingen,
leveren een heel belangrijke bijdrage aan het totale onderhoud en beheer van gebouwen en
terrein, verzorgen historische en kunst rondleidingen, en verrichten ook op kantoor tal van
vaak projectmatige werkzaamheden.
Bij iedere opening organiseren we een zogenaamde ‘table d’hote’, een (lunch)bijeenkomst
met de vrijwilligers waar zij vragen kunnen stellen en uitleg krijgen over de komende
tentoonstellingen: een combinatie van artistiek inhoudelijke informatie (wie is de kunstenaar
en wat betekent hij/zij, waarom wordt juist deze tentoonstelling op het Kunstfort gehouden)
en meer logistiek technisch informatie.
In november 2016 is er een vrijwilligersuitje georganiseerd naar NDSM en Nieuw Dakota in
Amsterdam Noord.
Op 31 december 2016 waren er 37 vrijwilligers betrokken bij het Kunstfort.
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(Gast)curatoren
Julia Geerlings trad op als gastcurator in 2016 en maakte de tentoonstellingen the Prophecy
of the Bees en BEDAZZLE. Xander Karskens, tevens bestuurslid van de stichting, maakte
Food/Body, een tentoonstelling met werk van Museum Frans Hals De Hallen.
Het Bijenmuseum werd onder leiding van Mariken Straat voortgezet als BEE HEROES.
Stages
e
Malou Minkjan, 2 jaars student van de Reinwardt Academie in Amsterdam, heeft van januari
t/m half mei 2016 stage gelopen op het Kunstfort. Naast vele hands-on werkzaamheden
heeft ze zich daarbij met name geconcentreerd op


Ondersteuning curator Julia Geerlings



Productie (vernissage, randprogrammering)



Ondersteuning bij opening Genieloods organisatie en Unesco Gang organisatie



Publieksonderzoek

Cultureel ondernemerschap
Cultureel ondernemerschap rust op vier pijlers die nauw met elkaar verbonden zijn, te weten:
artistiek onderscheidend vermogen, maatschappelijk draagvlak, verdienmodellen en bestuur
2
en bedrijfsvoering.
Artistiek onderscheidend
Het Kunstfort wil zich onderscheiden door een hoge en bijzondere artistieke kwaliteit. Niet
alleen de programmering maar ook de locatie (het fort en zijn gebouwen) spelen hier een
belangrijke rol in.
Maatschappelijk draagvlak
Het is voor het Kunstfort van belang om meer publiek te bereiken: niet alleen om hiermee de
inkomsten te vergroten maar ook, of misschien wel vooral, om draagvlak bij het bredere
publiek steeds opnieuw te winnen en te vergroten. Onze educatieve activiteiten en de
historische en kunstrondleidingen zijn de brug naar het bredere publiek. Ook de dagelijkse
(gratis) openstelling draagt hier in sterke mate aan bij: het fort als cultureel erfgoed, de
uitgegraven hefkoepels, de Unesco gang, de buitenkunst objecten, de interventies op het
terrein, Bee Heroes project zijn allemaal voorbeelden van wat toevallige of minder toevallige
passanten kunnen ontdekken wanneer ze het fortterrein betreden.
De Ringbiënnnale is als gratis activiteit ook in 2016 een belangrijke trekker gebleken. De
‘participatory’ opzet van deze activiteit (samen een kunstwerk maken door het bakken en
leggen van heel veel koekjes) heeft veel enthousiaste inzet van basisschoolleerlingen, hun
ouders, bakkers en andere bewoners van de gemeente Haarlemmermeer opgeleverd - tijdens
de Biënnale zelf maar ook in de weken voorafgaande aan het Biënnale weekend.
Verdienmodel
Zoals veel culturele instellingen heeft het Kunstfort een mix van inkomsten: bescheiden
entreegelden en private sponsoring, inkomsten door educatieve activiteiten, rondleidingen,
inkomsten uit verhuur, reguliere financiering gemeente Haarlemmermeer en
projectfinanciering. Daarnaast maakt de onbetaalde inzet van onze vrijwilligers (sponsoring-

2
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in-natura) deel uit van ons verdienmodel – zoals al opgemerkt: zonder deze inzet is het niet
mogelijk om te doen wat we doen.
In 2016 is er vooral ingezet om, met de oplevering van de Genieloods, de inkomsten uit
verhuur te vergroten. Daarbij wordt vooral gekeken naar verhuren die kunnen worden
gecombineerd met de tentoonstellingen. De belangstelling voor het huren van de Genieloods
is aanwezig en groeiend maar we zijn nog niet in staat gebleken om de juiste belangstelling
aan te boren: er zijn veel aanvragen voor feesten en partijen in de avond/nachturen. Deze
kunnen we i.v.m. de gestelde horeca voorwaarden, de overlast die dit zou opleveren en de
onverenigbaarheid met de tentoonstellingen heel vaak niet inwilligen.
Verder is ingezet om ons relatiemanagement te verbeteren om in de toekomst inkomsten
hieruit te kunnen verwerven. Ervaringen uit het buitenland leren dat vaak kleine bijdragen
van veel mensen meer opleveren en duurzamer zijn dan enkele grote bijdragen uit
bedrijfssponsoring. Succes rust op een jarenlange stevige inzet op het ontwikkelen en
3
onderhouden van relaties om succesvol te zijn .
Bestuur en bedrijfsvoering
Dankzij de bijdrage van de gemeente hebben we in 2016 een aantal knelpunten in de
personele capaciteit kunnen verlichten. We realiseren ons dat deze bijdrage tijdelijk is en dat
van hieruit stappen moeten worden gezet om, na beëindiging van deze bijdrage, niet terug te
vallen in de eerdere disbalans tussen workload en personele spankracht.

13. S AMENWERKINGEN

Het Kunstfort werkt samen met een groot aantal culturele en maatschappelijke organisaties.
Voor 2016 betrof dit:
Ringbiënnale | Het Kunstfort werkt hierbij samen met Haarlemmermeermuseum De Cruquis,
Historisch museum Haarlemmermeer, Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en
Schiphol. Voor Ringbiënnnale 2016 zie Activiteiten.
Museumplatform Haarlemmermeer | Museumplatform is een collegiaal overleg van het
Kunstfort, Haarlemmermeermuseum De Cruquis, Historisch museum Haarlemmermeer,
Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, De Heymanshof, het Historisch
Archief en Stichting Crash 40-45. Drie maal per jaar bespreken de presentatie instellingen van
Haarlemmermeer elkaars programmering. Het doel is steeds elkaar hierbij te kunnen
ondersteunen en of aan te vullen. Ook onstaan er zo marketing samenwerkingen zoals
arrangementen voor gecombineerd bezoek van instellingen.
Platform Stelling van Amsterdam | Het Kunstfort neemt deel aan dit platform om zo op de
hoogte te worden gehouden van historische feiten en de ontwikkelingen van de forten
binnen de Stelling.
Pier K | Zie hiervoor educatie paragraaf.
3
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Vrijwilligerscentrales van Haarlemmermeer, Haarlem en Heemstede | Vanuit genoemde
centrales is er een voortdurend lopende werving van reguliere versterking, en bij activiteiten
zoals de Ringbiënnale, kortstondige vrijwilligers voor het Fort.
Provincie Noord Holland | Tentoonstelling Stellingname in Paviljoen Welgelegen te Haarlem,
waar het videowerk van Jacob Dwyer uit de Kunstfort collectie werd getoond en de artistiek
directeur een lezing verzorgde.
Uit in de Haarlemmermeer | Het Kunstfort is aangesloten bij dit samenwerkingsverband op
gebied van uitgaan in de Haarlemmermeer (Uitagenda, website, nieuwsbrieven e.d.)
Maatschappelijke Ondernemersgroep Haarlemmermeer | Bij deze groep zijn cultuur en
welzijnsorganisatie uit de gemeente Haarlemmermeer aangesloten, waaronder het Kunstfort.
Op 23 november 2016 heeft de ondernemersgroep de werkconferentie Vernieuwing &
bezieling in het sociaal domein georganiseerd.
Stichting Liniebreed Ondernemen | Het Kunstfort is aangesloten bij SLO en heeft op deze
manier regelmatig contact met collega-forten van de Stelling van Amsterdam en de andere
waterlinies (m.n. op het gebied van collectieve promotie forten en gezamenlijke
inkoopvoordelen). Per 2017 neemt SLO alle marketing activiteiten van de Stelling van
Amsterdam over van de Provincie Noord-Holland.
Meerbusiness | Het Kunstfort is lid van Meerbusiness en heeft op deze manier contact met
tal van zakelijke partners in de Haarlemmermeer – met name voor wat betreft
verhuuractiviteiten.
City Marketing Haarlemmermeer |City Marketing Haarlemmermeer organiseert
bijeenkomsten voor verschillende groepen in Haarlemmermeer waarbij de overeenkomst is
dat zij allen iets organiseren in het openbare leven. De leden zijn een bonte mix tussen
ondernemers, belangenverenigingen en culturele en maatschappelijke organisaties.
Op 6 december hield City Marketing haar goed bezochte kerstborrel en vooruitblik voor 2017
in de Genieloods van het Kunstfort.
Wat betreft artistieke invulling vinden er momentele diverse gesprekken plaats met
internationale en nationale organisaties en instellingen.

26

B IJLAGEN
Programma 20 jaar Unesco status Stelling van Amsterdam op Kunstfort bij Vijfhuizen

startdatum

einddatum

17 maart

17 maart

16 april

17 april

VNG Congres Haarlemmermeer: Excursie Kunstfort: Wandeling
met Robert Schutte en Jan de Graaf op Geniedijk, bezoek
Werelderfgoed installatie

7 juni

7 juni

Zomeractiviteiten – i.h.k. van de camouflage tentoonstelling:
Bedazzle: kinderen maken camouflage samen met kunstenaars

4 juli

30 augustus

Extra openstelling met rondleidingen en workshops met
docenten voor kinderen Bedazzle: kinderen maken camouflage
samen met kunstenaars

22 juli

22 juli

Extra rondleidingen i.h.k. van 20 jaar Unesco

23 juli

23 juli

Forten vol verhalen, extra inzet rondleiders en openstelling fort
voor bezoekers

20 augustus

20 augustus

Uitmarkt: extra personeel, druk extra flyer, materiaal workshops
voor kinderen, banner, docenten

26 augustus

28 augustus

Extra rondleidingen m.b.t. Gang van het meest onbesproken
Werelderfgoed ter Wereld

1 september

30 september

Polderparade informatie stand en Razzle Dazzle maskers maken

5 september

5 september

Ringbiënnale: Cultuurfestival Haarlemmermeer op het Kunstfort
waarbij ook het Werelderfgoed Souvenirhuisje op het terrein
komt om info over Unesco Werelderfgoederen in Nederland
informatie te geven.

16 sept

18 sept

Lezing Luuk Wilmering – film script / Oorlogsverhalen

20 nov

20 nov

activiteiten
Opening tentoonstelling StvA
Opening Werelderfgoed Installatie / Gang van het meest
onbesproken Werelderfgoed ter wereld.
Opening Fortenseizoen: Rondleidingen en kinderactiviteiten:
Historische rondleidingen en kinder Bijen activiteiten
(zaadbommetjes maken

Fortenfestival activiteiten: Wandeling Geniedijk met uitleg
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2016 Lijst van media publicaties
2016

datum

Krant / Tijdschrift

Naam artikel

oplage

1

09-02-2016

Haarlems Dagblad

Onderzoek naar beschermd dorpsgezicht voor
Vijfhuizen.

26.468

2

11-02-2016

HC nieuws

Verhalen van vluchtelingen

65.000

3

17-02-2016

Witte Weekblad

Verhalen over leven in een fort

33.450

4

20-02-2016

Haarlems Dagblad

Fortwoningen geven het goede voorbeeld

26.468

5

24-02-2016

Witte Weekblad

Pop-up tentoonstelling Pier K

33.450

6

24-02-2016

Witte Weekblad

Aangrijpende vluchtelingverhalen in
theatervoorstelling Kunstfort

33.450

7

29-02-2016

Haarlems Dagblad

Jeugd experimenteert met kunst in fort

26.468

8

02-03-2016

Haarlems Dagblad

Voorjaarsschoonmaak Fort bij Vijfhuizen

26.468

9

10-03-2016

Haarlems Dagblad

Leven op de Stelling van Amsterdam

26.468

10

12-03-2016

Haarlems Dagblad

Martine zegt ook ‘ja’ tegen het Kunstfort

26.468

11

16-03-2016

Witte Weekblad

Verhalenbijeenkomst in het Fort

33.450

12

16-03-2015

Witte Weekblad

Schoonmaakactie bij Kunstfort tijdens NL Doet

33.450

13

18-03-2016

Haarlems Dagblad

Opgeknapte genieloods flexibel inzetbaar

26.468

14

23-03-2016

Witte Weekblad

Genieloods Kunstfort geopend

33.450

15

24-03-2016

HC nieuws

Metamorfose voor Genieloods

65.000

16

30-03-2016

Witte Weekblad

Stoomgemaal Halfweg

33.450

17

31-03-2016

Haarlems Dagblad

Uitagenda Kunstfort / stoomgemaal

26.468

18

4-04-2016

Haarlemmermeer

Tentoonstelling Prophecy of Bees

43.100

19

8-04-2016

De Volkskrant

Ball of Queens, in Kunstfort

20

13-04-2016

Witte Weekblad

Workshop zaadbommetjes maken bij het
Kunstfort

33.450

21

14-04-2016

HCnieuws

Start Fortenseizoen

65.000

22

16-04-2016

Haarlemmermeer

Fortenseizoen Nieuwe toekomst oude
Stellingforten

43.100

23

17/28 april

Haarlem Nieuwsblad

Karkens geselecteerd > Biënnale Venetië

83.000

28

860.000

24

8-06-2016

Witte Weekblad

Zaadbommetjes maken bij Kunstfort

33.450

25

8-06-2016

Witte Weekblad

Voedsel centraal bij Ringbiënnale

33.450

26

9-06-2016

Haarlems Dagblad

De polder proeven bij Ringbiënnale

26.468

27

15-06-2016

Witte Weekblad

Zippora Elders directeur bij Kunstfort

33.450

28

15-06-2016

Witte Weekblad

Jeugdhonk open

33.450

29

15-06-2016

Witte Weekblad

Finissage The Prophecy

33.450

30

16-06-2016

HCnieuws

Finissage en artist talk

65.000

31

20-06-2016

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer de geschikte fusiepartner?

43.100

32

29-06-2016

Witte Weekblad

Nieuwe expositie Bedazzle in het Kunstfort

33.450

33

30-06-2016

HCnieuws

Meerlive Talentenjacht

65.000

34

30-06-2016

Haarlems Dagblad

Camouflage in Fort Vijfhuizen

26.468

35

2-07-2016

N-Hollands Dagblad

Rond de jarige Stelling - Fortentocht

36

6-07-2016

Witte Weekblad

Bedazzle in het Kunstfort

33.450

37

14-07-2016

Haarlemmermeer

Nieuwe directeur Kunstfort bij Vijfhuizen

43.100

38

16/22 juni

vpro gids

Naar de buitenbios

197.000

39

16-07-2016

N-Hollands Dagblad

Verken forten en batterijen - Fortentocht

140.000

40

19-07-2016

N-Hollands Dagblad

Erfgoed met duivelse dilemma’s - Fortentocht

140.000

41

20-07-2016

Witte Weekblad

Extra dag met rondleiding/workshops, 22 juli

33.450

42

20-07-2016

Haarlems Dagblad

Nieuwe directeur bij Kunstfort,

26.468

43

20-07-2016

Haarlems Dagblad

Fortentocht, 20 jaar Stelling van Amsterdam

26.468

44

21-07-2016

Haarlemmermeer

Kunstfort bij Vijfhuizen extra dag open

43.100

45

21-07-2016

Haarlems Dagblad

Tentoonstelling ‘Bedazzle'

26.468

46

21-07-2016

Haarlems Dagblad

Fortentocht, hart Stelling van Amsterdam

26.468

140.000

klopt op het Hembrugterrein
47

21-07-2016

Haarlems Dagblad

WO 1 achter de Hollandse Waterlinie

26.468

48

22-07-2016

Haarlems Dagblad

Fortentocht, mysterie van vaders forten
ontrafeld en Sloop Fort bij Velsen

26.468

49

23-07-2016

Haarlems Dagblad

Fortentocht, magie van de bijen verovert de

26.468

Stelling en Stelling beschermde het land……..
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50

25-07-2016

Haarlems Dagblad

Fortentocht, Forteiland IJmuiden

26.468

51

26-07-2016

Haarlems Dagblad

Fortentocht, Forteiland IJmuiden en Manoeuvres
1912

26.468

52

27-07-2016

Witte Weekblad

Camouflages in Kunstfort

33.450

53

27-07-2016

Haarlems Dagblad

Fortentocht, Fort Waver-Amstel, in de Botshol,
aan de Winkel, bij Abcoude, bij Nigteveld

26.468

54

28-07-2016

HCnieuws.nl

Geen buitenbios op het Kunstfort

65.000

55

28-07-2016

Haarlems Dagblad

Fortentocht, Fort Uitermeer, verval.

26.468

Handelsstad Muiden werd voorpost van
Amsterdam.
56

29-07-2016

Haarlemmermeer

Kunstfort –Ringbiënnale, muziek

43.100

57

29-07-2016

Haarlems Dagblad

Fortentocht, ‘Fort Jurassic Park’, Fort aan de
Ossenmarkt, Fort Uitermeer, Fort bij Hinderdam

26.468

58

30-07-2016

Haarlems Dagblad

Fortentocht, Kustbatterij bij Durgerdam, Fort aan
het Pampus, Kustbatterij bij Fort Diemerdam.

26.468

59

Juli/august.

KunstKrant

Informatie voor beeldende kunst

60

1-08-2016

Haarlems Dagblad

Fortentocht, Kustbatterij bij Fort Diemerdam

26.468

61

10-08-2016

Witte Weekblad

Festival ’Forten vol verhalen’

33.450

62

17-08-2016

Witte Weekblad

Verhalenfestival op 18 waterlinie locaties

33.450

63

18-08-2016

HCnieuws

Forten vol verhalen bij het Kunstfort

64.000

64

18-08-2016

HCnieuws

Uitagenda > Forten vol verhalen

64.000

65

18-08-2016

HCnieuws

Festival de Ringbiënnale

64.000

66

24-08-2016

Witte Weekblad

Retourtje Het Cruquius museum - Kunstfort

33.450

67

24-08-2016

Witte Weekblad

Kunstfort decor voor verhalen vertellers

33.450

68

25-08-2016

HCnieuws

Cruquius gemaal – Kunstfort, Ringbiënnale

64.000
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