Gemeente Haarlemmermeer zou Crash weinig keus bieden
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Aalsmeerderbrug Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum '40-'45 moet
weg uit het Fort bij Aalsmeer, een
onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Dat is de vrijwilligers duidelijk geworden tijdens een gesprek
met de Haarlemmermeerse wethouder Derk Reneman.
Omdat een geruchtenstroom op
gang is gekomen en de stichting
Crash links en rechts bezorgdheid
proeft, is ze met een persbericht gekomen dat klaarheid moet bieden.
Ze onderstreept daarin dat ze het
liefst blijft zitten op het stukje
Unesco werelderfgoed waar ze tien
jaar geleden neerstreek. 'De sfeer en
het cultuurhistorisch besef van het
museum en het fort laten zich in één

keer vertellen. Het is passend en de
uitstraling van de locatie zegt alles'.
Ookstippen vrijwilligers aandat het
museum in die jaren enorm is gegroeid om het verhaal te blijven vertellen uitWOII en met name de oorlog zoals die is beleefd in Raademmenneer en omliggende regio.
Lange tijd werd gehoopt dat - door
te schuiven - het fort zijn geplande
renovatie kon krijgen en Crash min
of meer kon blijven zitten. Inmiddels beseffen vrijwilligers dat Crash
'links- of rechtsom' moet vertrekken uit het onderkomen in Aalsmeerderbrug. 'Het ·h eeft de voorkeur van de wethouder', zo begrepen ze, om het na de renovatie 'leeg
op de markt zetten voor verkoop. In
zijn visie past Crash daar niet in'.
In het verleden drong de gemeenteraad er meermalen op aan om Crash
te betrekken bij de plannen voor een
museumpark rond het gemaal in

Cruquius. Toen Crash in 2008 naar
het fort verhuisde - de tuinbouwschuur die men in Lisserbroek huurde was bouwlocatie geworden moest de toenmalige wethouder be-loven dat een een plek in het park tot
de mogelijkheden bleef behoren.
Alternatieven
Het leek de laatste tijd anders te
gaan. Terwijl de plannen voor een
museumpark steeds definitiever
werden - zonder plek voor Crash kreeg het luchtoorlog- en verzetsmuseum een aantal alternatieven
voorgeschoteld. Die varieerden van
een braakliggend terrein tot vervallen boerenschuren en een uitbouw
aan een boerderij waar veel Joodse
onderduikers hebben gezeten en die
even museum leek te worden.
Inmiddels lijkt er nog één variant
over: de voormalige Bols- en Fokkerfabriek. In het persbericht wordt het

omschreven als 'een tijdelijke locatie in Nieuw-Vennep'. Van een definitieve verbuizing naar deze locatie
is nog geen sprake, zo benadrukt de
organisatie. Wel geeft ze aan dat er
besprekingen over gaande zijn en er
een inventarisatie wordt gemaakt.
In het verleden benadrukte het museum altijd dat wanneer een verhuizing financieel niet haalbaar is, de
stekker eruit gaat. Men zou nu eenmaal geen geld hebben om een verhuizing te betalen en een ander
pand in te richten. Gezien de kwetsbare collectie hoort daar volgens de
stichting verwarming bij. Die ontbreekt in het pand in kwestie, waarin sinds kort het Nederlands Transport Museum gevestigd is. Dat
moest weg in Zaandam en wil uiteindelijk in het tussen Hoofddorp
en Nieuw-Vennep gedachte Parkn
gaan zitten. Terwijl die partij geen
moeite heeft met een huurcontract

voor enkele jaren, wil Crash vastigheid na jaren met een jaarcontract.
Naar aanleiding van het persbericht
heeft de plaatselijke politieke partij
HAP vragen gesteld aan B en w. Ze
stelt daarin dat het behoud van een
dergelijk museum 'essentieel is voor
de instandhouding van ons cultureel erfgoed' en vraagt het college
om een verhuizing pas te laten
plaatsvinden wanneer er concreet
geïnteresseerde kopers of huurders
zijn. Dat geeft huurder Crash de tijd
om rustig naar een andere geschikte
locatie te zoeken. En de gemeente
loopt zo niet het risico dat het gebouw- net als bij het Fort bij Hoofddorp - jaren leegstaat en er dus ook
geen huurpenningen binnen. Ook
wil HAP naast elkaar hebben welke
kosten· de gemeente nu jaarlijks
voor het museum maakt en hoeveel
een mogelijke commercialisering
van het fort zou opleveren.

