
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KUNSTPROJECT DE NOLLEN 
DEN HELDER 

 
 

BELEIDSPLAN 2020-2024 
ten behoeve van Museumregistratie 

 
oktober 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 1 

 
 
INHOUDSOPGAVE 
 
 

Inleiding	............................................................................................................................	2	

Strategie	en	doelstelling	....................................................................................................	4	

Cultuurhistorische	waarde	.................................................................................................	7	

Over	de	kunstenaar	...........................................................................................................	8	

De	collectie	......................................................................................................................	12	
Kunstwerken	op	De	Nollen	.......................................................................................................	12	
Conservering	van	de	projecten,	beelden	en	schilderingen	.........................................................	40	

Publiek	............................................................................................................................	41	
Openstelling	voor	het	publiek	...................................................................................................	41	
Presentatie	...............................................................................................................................	41	
Educatie	....................................................................................................................................	42	
Inclusie	en	toegankelijkheid	......................................................................................................	42	

Organisatie	......................................................................................................................	43	
Bestuur	en	dagelijkse	leiding	van	Stichting	De	Nollen	................................................................	43	
Personeel	..................................................................................................................................	43	
Vrijwilligers	...............................................................................................................................	43	
Huisvesting	...............................................................................................................................	44	
Veiligheid	..................................................................................................................................	44	
Verzekeringen	...........................................................................................................................	44	

Marketing	en	PR	..............................................................................................................	45	
Naamsbekendheid	en	zichtbaarheid	.........................................................................................	45	
Partners	....................................................................................................................................	45	
Binding	met	bedrijfsleven	en	maatschappelijke	organisaties	....................................................	46	

Museale	status	De	Nollen	................................................................................................	48	

Financiën	.........................................................................................................................	49	
Meerjarenbegroting	..................................................................................................................	49	
Gevolgen	Corona	......................................................................................................................	49	
Continuïteitsrisico’s	..................................................................................................................	50	

Actielijst	2020-2024	.........................................................................................................	51	

Colofon	............................................................................................................................	52	
 
 
 	



 2 

Inleiding	
 
In mei 2006 is Reindert Wepko (Ruud) van de Wint (1942-2006) plotseling overleden in zijn 
geliefde duingebied De Nollen in Den Helder. Daar had hij zich in 1980 teruggetrokken, 
nadat hij het exposeren in verschillende Europese musea achter zich had gelaten. Op De 
Nollen concentreerde hij zich op het maken van schilderingen, beelden en bouwsels in 
samenhang met het duinlandschap. De Nollen werd zijn levenswerk.  
 
Stichting De Nollen beheert en exploiteert het project sinds 1981.  
Sinds 1987 kan De Nollen door publiek worden bezocht.  
 
Na het overlijden van Van de Wint in 2006 is De Nollen in een andere fase gekomen. Van de 
Wint werkte dagelijks aan één van de vele onderdelen van De Nollen en hij werkte jarenlang 
aan zijn schilderkunstige experimenten. Veel aandacht gaat nu uit naar het tonen en 
exploiteren van het project en de bekendheid ervan te verbreden onder alle lagen van de 
bevolking.  
 
 
Uniek kunstproject 
De Nollen is een voor Nederland absoluut uniek kunstwerk met een museaal karakter in een 
gebied met hoge cultuurhistorische en aardkundige waarden. Het is te vergelijken met 
beeldentuinen bij musea zoals het Kröller-Müller Museum, of landschapsparken, als de tuin 
van Henry Moore in Engeland, van Eduardo Chillida in Spanje, van Claude Monet in 
Frankrijk, Park Middelheim in België, of Insel Hombroich in Duitsland. Vergelijkbaar zijn 
ook: Giardino dei Tarocchi in Italië van Niki de Saint Phalle, en de tuin van Daniel Spoerri in 
Toscane waar zijn beelden en installaties zijn gecombineerd met werk van andere 
kunstenaars. Als een van de weinige kunstenaarsinitiatieven heeft De Nollen overeenkomsten 
met de tuin ‘Little Sparta’ van Ian Hamilton Finlay in Schotland. Zowel voor Van de Wint als 
voor Finlay is de wijze waarop kunst en natuur elkaar aanvullen en versterken van groot 
belang. 
 
Van de Wint is naast zijn ‘totaalkunstwerk De Nollen’ bekend door zijn schilderingen in de 
Tweede Kamer en de plafondschildering die hij op verzoek van Beatrix maakte in Paleis 
Noordeinde. Daarnaast heeft hij zo’n dertig monumentale sculpturen gerealiseerd, zoals De 
Tong in Flevoland, vijf beelden in Haarlemmermeer en Knowing by Heart op de oude 
Rijkswerf Willemsoord in Den Helder.  
 
Zijn autonome beelden leidden ook tot toegepaste werken, zoals stalen bruggen in het 
Duinpark in Den Helder. In 2002 werd een grote tentoonstelling van zijn werk georga- 
niseerd in het Kröller-Müller Museum in Otterlo: R.W. van de Wint. Clair- obscur. Zeven 
beelden. Twee beelden hebben toen in de museumtuin een permanente plek gekregen. In dat 
jaar verscheen tevens een uitgebreide monografie R.W. van de Wint. Schilder, beeldhouwer, 
bouwer van Jacqueline van Koningsbruggen. In 2007 werd een tweede druk gepubliceerd. 
Het boek fungeert als het huidige standaardwerk dat veel informatie geeft over het oeuvre en 
de ideeën van Van de Wint. 
 
Vijfentwintig jaar lang heeft Van de Wint zich op De Nollen geconcentreerd op het creëren 
van de condities voor heel basale ervaringen van donker en licht, kleur, ruimte en maat, van 
verdieping en relativering. Op één minuut loopafstand van Station Den Helder Zuid bevindt 
men zich ineens in een ‘landschap van de verbeelding’ dat de blik op de werkelijkheid 
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verscherpt. Wat begon als een artistiek experiment in dit oude, verwaarloosde 
binnenduingebiedje in Den Helder, groeide uit tot een ‘totaal- kunstwerk’: het samenvoegen 
van schilderingen, sculpturen en bouwsels, half verborgen in het duinlandschap.  
 
Stichting De Nollen wil dit ‘totaal-kunstwerk’ laten registeren als museum.  
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Strategie	en	doelstelling	
 
De hoofddoelstelling van stichting De Nollen is het in stand houden, beheren en ontsluiten 
van het cultureel erfgoed van Rudi van de Wint.  
 
In de beleidsperiode 2020-2024 zullen de volgende onderwerpen aandacht krijgen om deze 
doelstelling te bereiken: 
 

• Verder professionaliseren en groeien in naamsbekendheid en bezoekersaantallen. 
 

• Het werven van nieuwe vrijwilligers en het opleiden van deze vrijwilligers. De Nollen 
heeft immers geen personeel in dienst en is volledig afhankelijk van vrijwilligers.  

 
• Een goede samenwerking tussen de erven en de stichting.  

 De erven van Van de Wint spelen een grote rol: zijn zonen Ruud jr en Gijs 
 onderhouden het project en doen al het landschapswerk in eigen beheer. Zij hebben 
 hun nalatenschap in bruikleen gegeven aan stichting de Nollen om het te tonen aan 
 publiek. In 2013 is een bruikleenovereenkomst voor 10 jaar aangegaan. Doelstelling is 
 om uiterlijk 2022 een nieuwe bruikleenovereenkomst te sluiten voor onbepaalde tijd.  
 

• Fondsenwerving en sponsoring (bedrijfsleven, ‘vrienden van’ etc) dienen te worden 
geprofessionaliseerd. De mogelijkheden zijn de afgelopen jaren onvoldoende benut.  

 
 
Statuten 
Stichting De Nollen is opgericht in 1981. De stichting heeft de volgende doelstellingen 
vastgelegd in haar huidige statuten (laatste statutenwijziging 23 juli 2007): 
 
(artikel 2) 
1. 
het helpen bevorderen en begeleiden van de uitvoering en de exploitatie van het 
schilderkunstig project van Rudi van de Wint, in het duingebied “ De Nollen” te Den Helder; 
2. 
de uitvoering van landschapsontwikkeling en – beheer en behoud van natuurschoon van 
binnenduingebied “De Nollen”, bij welke uitvoering ondermeer behoren 
landschapsonderhoud met inachtneming van de overige doelstellingen van Stichting De 
Nollen. 
 
(artikel 3.) 
De stichting tracht haar doel te bereiken door de volgende met elkaar samenhangende en 
versterkende middelen: 
a. 
het in eigendom of zakelijk genotsrecht verwerven, pachten of huren van voor het doel 
geschikte registergoederen gelegen in de gemeente Den Helder; 
b. 
het bijeenbrengen van de benodigde middelen voor dat doel: 
c. 
de openstelling van de door de stichting beheerde terreinen voor het publiek; 
d. 
de realisatie en beheer van een museum;  



 5 

e. 
het geven van informatie en voorlichting en het betrekken van de bevolking van Den Helder 
bij de doelstelling van de stichting; 
f. 
samenwerking met de overheid op het gebied van natuur, landschapsbescherming, 
cultuurhistorie en milieu; 
g. 
het samenwerken met andere organisaties werkzaam op het gebied van natuur, 
landschapsbescherming, cultuurhistorie en milieu, 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 
Bestuur 
Stichting De Nollen heeft sinds 2019 de volgende bestuurssamenstelling:  
 
 Dhr. Joost van Dijk (voorzitter) 
 Mw. Christel Portegies (secretaris)  
 Dhr. Peter Kramer (penningmeester)  
 Dhr. Ren Sluis (lid)  
 Dhr. Bernard Bavinck (lid)  
 Dhr. Ernst Millaard (lid) 
 
Het bestuur is onbezoldigd. 
 
 
Van de Wint heeft altijd aan zijn kunstproject gewerkt met de bedoeling het voor zeer lange 
tijd in stand te houden als totaalkunstwerk en te tonen aan publiek. Dat zijn ook de 
belangrijkste doelstellingen van de Stichting De Nollen. Door het plotselinge overlijden van 
Van de Wint is de stichting zich nog meer bewust van deze taak. Het project zal worden 
voortgezet en voltooid, voor zover dat mogelijk is, op basis van zijn documenten en 
tekeningen. De stichting bewaart en bewaakt dit culturele erfgoed. 
 
Het belang van De Nollen als kunstproject is onomstreden binnen de kunstwereld in 
Nederland. Het belang is (inter)nationaal. Dit wordt onderstreept door tal van toonaangevende 
museumdirecteuren en andere kenners van het werk van Van de Wint, alsmede door de 
publicaties van de laatste jaren. In het bij Hazan uitgegeven boek L’artiste contemporain et la 
Nature. Parcs et Paysages Européen (2007) geschreven door Colette Garraud (universiteit 
Sorbonne, Parijs), is De Nollen uitgebreid opgenomen. Dit betekent een internationale 
erkenning van De Nollen als een kunstwerk ‘in situ’.  
 
Ethische code voor musea 
Het stichtingsbestuur onderschrijft de ICOM-definitie: 
“Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar 
ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de 
materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk 
onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en 
genoegen.”  
Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers worden over de Ethische Code geïnformeerd, waarmee 
de bekendheid hiermee wordt gewaarborgd. 
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Code Cultural Governance 
Het bestuur onderschrijft de Code Cultural Governance. Het bestuur is benoemd voor een 
periode van vier jaar en bestuursleden zijn daarna eenmaal herbenoembaar voor nog eens  
vier jaar. In een eerstvolgende statutenwijziging zal dit worden opgenomen. Nu staat er nog 
dat leden voor onbepaalde tijd zitting hebben. In de praktijk handelt het bestuur al conform de 
Code Cultural Governance. 
Er is een algemene profielschets voor het bestuur.  
In het jaarverslag worden de (neven)functies van de bestuursleden beschreven en staat het 
rooster van aftreden. 
In geval van afwijking van de aanbevelingen van de CCG zal in het jaarverslag een 
toelichting worden gegeven op de reden(en) voor de afwijking en de duur van de afwijking. 
 
Eigendom 
De stichting is eigenaar van de grond. De kunstwerken zijn eigendom van de R.W. van de 
Wint Holding. De kunstwerken heeft Van de Wint vanaf de oprichting van De Nollen (1981) 
aan Stichting De Nollen in bruikleen gegeven om ze te tonen aan publiek. De erven hebben 
deze bruikleen in 2013 herbevestigd voor een periode van 10 jaar. In 2019 is een 
intentieovereenkomst getekend, met de wens in 2021 te komen tot een nieuwe 
bruikleenovereenkomst. 
 
Beheer 
Het beheer van het terrein wordt gedaan door R.W. van de Wint BV. Deze BV wordt gerund 
door de erven van Van de Wint: zijn twee zonen Ruud jr en Gijs. Ook de dagelijkse 
coördinatie van het project is in handen van R.W. van de Wint BV.  
Voor het beheer wordt een vergoeding betaald. 
 
In twee bunkers op het terrein zijn beheerderwoningen gesitueerd, met als functie ‘toezicht op 
en beheer van het kunst- en natuurproject’. Vanwege de afgelegen en geïsoleerde ligging van 
De Nollen is bewoning door middel van een beheerder een goede vorm om de bewaking van 
het gebied en de bescherming van de kunstwerken te waarborgen.  
 
Comité van Aanbeveling 
Het Nollenproject heeft een Comité van Aanbeveling.  
In dit comité hebben per zomer 2020 zitting: 
Gerdi Verbeet, oud voorzitter van de Tweede Kamer 
Ralph Keuning, directeur De Fundatie Zwolle 
Matthieu Borsboom, vice-admiraal b.d. 
 
ANBI-status 
De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI-status voor culturele instellingen, 
waardoor de giftenaftrek met 25% wordt verhoogd. De jaarrekening en het jaarverslag zullen 
jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd worden op de website.  
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Cultuurhistorische	waarde	
 

 
Kunst- en natuurproject De Nollen bevindt zich in het gelijknamige oude ‘oogduingebied’ aan 
de zuidrand van Den Helder. Het gebied is een zeldzaam element in het Nederlandse 
landschap, omdat er nergens meer een zo ver landinwaarts gelegen oogduincomplex bestaat. 
Een ‘nol’ is een opgewaaide zandheuvel of klein stuifduintje. Het grootste deel van het gebied 
is dan ook door wind en zee gevormd. In dit oude gebied bevinden zich vijfentwintig bunkers 
uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, behorend tot de Stelling van Den Helder. Het gebied 
ten zuiden van De Nollen is lange tijd in gebruik geweest voor bollenteelt. De zuidkant is de 
enige rand langs De Nollen waar het open landschap bewaard is gebleven. In plaats van 
woningbouw, zoals de gemeente Den Helder eerst van plan was, is het zuidelijke deel nu 
ingericht als natuurgebied naar ontwerp van R.W. van de Wint dat op het karakteristieke oude 
nollenlandschap aansluit.  
 
De Nollen is in de periode 1981-2006 door Van de Wint herschapen tot een grootschalig 
kunstproject, waarbij de bunkers en vestingwerken en het omliggende landschap onderdeel 
zijn geworden van de kunstwerken die erin zijn geplaatst. Van de Wint realiseerde er 
sculpturen en bouwsels die, evenals de bunkers, half ondergronds in het landschap verborgen 
liggen. Door de integratie van kunst, natuurgebied en de markante bunkers heeft het gebied 
een nieuwe betekenis gekregen. Zo zijn bunkers gebruikt voor schilderingen en 
kunstinstallaties, en zijn kunstwerken in het landschap geplaatst. 
 

 
Inbedding in Nollenlandschap 
Er deed zich een uitzonderlijke kans voor om samen met Landschap Noord-Holland en met 
steun van de gemeente Den Helder, Provincie Noord-Holland en een omvangrijke Europese 
subsidie de gronden te verwerven. De vormgeving van het nieuwe nollenlandschap zelf is een 
unieke samenwerking op het gebied van landschapsontwikkeling tussen een natuurorganisatie 
en een culturele instelling. Het ontwerp van R.W. van de Wint en Landschap Noord-Holland 
voor de inrichting van de gronden ten zuiden van De Nollen, eigendom van Landschap 
Noord-Holland, is vlak voor het overlijden van R.W. van de Wint nog gepresenteerd aan de 
omwonenden. 
 
Het inrichtingsplan heeft de naam ‘De natuur als kunstwerk’ gekregen. Landschap Noord-
Holland heeft voor het ontwerp subsidie ontvangen in het kader van Culturele Planologie. De 
kwaliteiten van het voormalige Waddengebied met het militaire verleden en de nieuwe 
vormgeving van het landschap zijn behouden, versterkt en vernieuwd. 
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Over	de	kunstenaar	
 
Reindert Wepko (Ruud) van de Wint heeft van 1961 tot 1966 een opleiding gevolgd aan de 
Rijksacademie in Amsterdam. Hij is begonnen als schilder en neemt als zodanig deel aan de 
Documenta van 1977, maar ontwikkelt zich ook tot beeldhouwer en bouwer. In 1980 begon 
hij met een schilderkunstig experiment in een oud binnenduingebied bij Den Helder: De 
Nollen. Dat groeide uit tot een ‘totaalkunstwerk’ van schilderingen, sculpturen en bouwsels. 
Hij heeft er verschillende disciplines bijeen gebracht, wat ertoe heeft geleid dat hij 
afwisselend wordt gezien als schilder, beeldhouwer, architect of bouwer, performer, filmer, 
tekenaar, tuinman of natuurbeheerder. Het maakt hem en zijn werk ongrijpbaar. Het gaat 
telkens om samenhang en confrontatie. Dat leidt tot paradoxale ervaringen, waarbij het 
toelaten van de paradox juist weer een onderdeel vormt van het werk. 
 
De momenten waarop hij tegengestelde opvattingen heeft afgetast, typeren hem het beste. Zo 
maakte hij in de jaren zeventig performancefoto’s van zichzelf als Jochum en Rudi, de 
schilders en stelde daarmee onder meer de vraag wat de schilderkunst nog kan betekenen. 
Tegelijkertijd maakte hij grote ‘abstracte’ schilderijen die hij “de zeegezichten” noemde. Met 
enige ironie liet hij de gevoelsmatige schilder ‘Jochum’ en de rationele schilder ‘Rudi’ elkaar 
voortdurend tegenspreken. Ook al zijn hun opvattingen op zich ‘waar’. Hij heeft er geen 
waarde aan gehecht één standpunt in te nemen, omdat niets eenduidig is en de ene waarheid 
niet verenigbaar hoeft te zijn met de andere. Eén keuze, één specialisme was hem niet 
genoeg. Wanneer hij een beeld construeerde, verlangde hij naar het aarzelende tasten van het 
schilderen, wanneer hij schilderde, keek hij uit naar het moment dat hij op De Nollen met zijn 
kraan in het duinzand kon graven. De verschillende disciplines bracht hij als een 
vanzelfsprekende eenheid samen. Het landschap gaat over in sculptuur, sculptuur in 
schildering, schildering in zonlicht en zonlicht keert weer terug naar het landschap. 
 
Het werk is gecompliceerd en eenvoudig tegelijkertijd, het bezit een grote vitaliteit en je 
wordt er zowel visueel als fysiek volledig door in beslag genomen. In een wereld die steeds 
sneller verandert, wilde hij een wereld oproepen van elementaire beelden die al eeuwenlang 
dezelfde zijn: het licht, de overgang van licht naar donker, de visuele en fysieke ervaring van 
kleur. Het is geen kwestie van sentiment, maar het gaat om de vraag welke waarden hun 
betekenis behouden.  
 
In mei 2006 is Van de Wint plotseling overleden in zijn geliefde duingebied De Nollen. Van 
de Wint was een levenslustige kunstenaar, bij wie de bron aan ideeën voor kunstwerken 
onuitputtelijk was. Helaas heeft hij zijn project niet kunnen voltooien, maar in de stroom van 
ideeën lag in wezen de onvoltooidheid altijd al besloten. In het ‘voltooide’ schuilt immers een 
zekere eenduidigheid, een antwoord of een einde. Voor Van de Wint was niets eenduidig en 
hij vond dat je in de kunst misschien nog iets van het mysterie kon laten zien. 
  
Visie van de kunstenaar 
De Nollen is in zijn totaliteit een kunstwerk. De stalen bouwsels, de bunkers, de 
schilderingen, het landschap, de paarden en pony’s, ze vormen samen een geheel. Maar dit 
geheel is geen statisch object. Het is een kunstwerk in wording zoals een schilderij in een 
atelier. 
Het creëren van dit kunstwerk viel samen met het leven van de maker. R.W. van de Wint 
woonde en leefde op De Nollen, kende elke plek, ieder heuveltje, en werkte er dagelijks aan 
het landschap en de kunstwerken. De Nollen was voor hem een vorm van leven. Het maaien 
van de paden, het snoeien van de bomen of het repareren van het hek zijn even belangrijk als 
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het maken van een sculptuur of een schilderij, omdat het allemaal onderdeel is van het 
Nollenproject en daarmee van het kunstenaarschap van Van de Wint. Hij gaf ermee aan dat 
voor hem het kunstenaarschap niet ophoudt na de realisering van een sculptuur of een 
schilderij, maar dat het een manier van leven en denken is. Hij laat daarmee zien wat voor 
hem waarde of betekenis had.  
  
Toch moet het samenvallen van leven en kunstwerk niet worden verward met een sociaal of 
maatschappelijk engagement. Het kunstwerk De Nollen is een autonome creatie die tot de 
verbeelding spreekt. Voor de beschouwer gaat het om de poëtische ervaring en niet om de 
ervaring van het leven zelf. Ook in een museum gaat het om de poëtische ervaring, om de 
verbeelding. Maar een museum is een instituut dat een verzameling kunstwerken beschermt 
en tentoonstelt. Voor een bevlogen museumdirecteur kan het een vorm van leven betekenen, 
maar kunst en leven vallen er nooit samen. Het museum is voor de kunst en de kunstenaar een 
anoniem en functioneel/maatschappelijk kader dat de niet-functionele kunst beschermt en 
toont. Bij een museum bevindt ‘het leven’ zich buiten de deur. Voor De Nollen ligt dat 
anders. Van de Wint zou nooit een functie kunnen vervullen in maatschappelijke zin, zoals de 
functie van museumdirecteur. Hij is nooit met pensioen gegaan, zijn kunstenaarschap was 
zijn levenslange lot.  
  
De Nollen is een kunstenaarsinitiatief dat concreet vorm kreeg in 1980, toen Van de Wint 
begon met een ‘experimenteel schilderkunstig project’ in het oude, verwaarloosde 
binnenduinterrein. Waarom besloot hij zich terug te trekken uit de kunstwereld, terwijl hij 
regelmatig werk tentoonstelde in binnen- en buitenland? Sinds 1972 bestonden zijn 
tekeningen en maquettes voor ruimtes speciaal gebouwd voor een schilderij. Van de Wint 
heeft aanvankelijk geprobeerd om in samenwerking met de museumwereld een ruimte te 
creëren die speciaal voor het schilderij bedoeld is. De eerste gelegenheid die zich voordeed 
was Documenta 6 te Kassel in 1977. Voor zijn deelname heeft hij een van zijn 
schilderkunstige ideeën op een schaal van 1:1 willen uitvoeren. Maar zijn uitgangspunten 
voor het creëren van een plek-gebonden relatie tussen ruimte en schilderij worden niet 
geaccepteerd. Het is onmogelijk dit idee in te passen in het tentoonstellingsconcept. Dit heeft 
Van de Wint ervan doordrongen dat het onmogelijk is deze bouwsels in een 
samenwerkingsverband met officiële instanties te realiseren. Het is hem duidelijk dat de 
kunstenaar niet met de hulp van autoriteiten of instituties experimenten kan presenteren. Hij 
concludeert dat het maken van een sculptuur als drager voor een schildering alleen vanuit een 
zelf te creëren context mogelijk is, en dat de projecten daarbij vanuit een onaangepast en 
anarchistisch standpunt benaderd moeten worden. Het mislukken van het Documenta-project 
heeft het ontstaan van het Nollenproject grotendeels veroorzaakt en versneld. Ook enkele 
pogingen daarna om een schilderkunstig project via museum- en galeriewereld te realiseren 
mislukte. De ideeën hiervoor waren niet inpasbaar in het beleid van officiële instanties. 
Uiteindelijk speelt daarbij de machtspositie van dergelijke instanties ook een rol. De 
kunstenaar is daaraan ondergeschikt.  
  
Het kunstenaarsinitiatief is over het algemeen een kunstvorm waarmee institutionele kritiek 
wordt gegeven op de officiële instanties, waardoor het niet wordt erkend. Het is een 
kunstvorm die een andere houding vraagt in de beleving van het kunstwerk door de 
beschouwer. Kunstenaarsinitiatief en institutie staan vaak haaks op elkaar. Het een komt 
voort uit een artistieke behoefte, is experimenteel en bestaat zonder vooropgezet plan. Het 
ander is rationeel georganiseerd, heeft een maatschappelijke functie en gaat planmatig te 
werk. Kunstenaarsinitiatieven die willen institutionaliseren raken vaak hun authentieke 
karakter van ongeorganiseerde vrijplaats voor de kunst kwijt.  
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Als kunstenaarsinitiatief is De Nollen het beste te vergelijken met Little Sparta, de tuin van 
de, eveneens in 2006 overleden kunstenaar Ian Hamilton Finlay. Zo’n 30 jaar geleden kocht 
Finlay een stuk land met een huisje in Schotland. Hij is daar gaan wonen en heeft het land 
omgevormd tot een kunstwerk waarin poëzie, sculptuur en landschap met elkaar verweven 
zijn. Ook voor Hamilton Finlay werd zijn kunstwerk een vorm van leven. Hij leefde zijn 
werk, evenals Van de Wint. Anders is dat bij beeldenparken, zoals Middelheim in 
Antwerpen, de tuin van het Kröller-Müller Museum of het kunstproject Insel Hombroich bij 
Neuss. In artistiek en inhoudelijk opzicht is een bestuur of verzamelaar bij deze instellingen 
verantwoordelijk. Op De Nollen is het Van de Wint zelf geweest die de artistieke en 
inhoudelijke kant heeft bepaald van het project. Nu zijn dat zijn erfgenamen. De manier 
waarop een bezoeker het project kan bezichtigen hangt samen met de identiteit ervan. 
  
Misschien zou je kunnen zeggen dat de kunst van Van de Wint in ballingschap is gestuurd, 
zoals Evert van Straaten, voormalig directeur van het Kröller-Müller Museum, het eens zei. 
Om de experimenten met de bouwsels te realiseren heeft Van de Wint met De Nollen zijn 
eigen vrijplaats gecreëerd, waarbij niet alleen zijn kunst maar ook hijzelf het ‘lot van het 
ballingschap’ heeft gedragen. Immers, zijn kunst en leven waren nauwelijks van elkaar te 
scheiden.  
Dat zijn de karakteristieken van De Nollen en het gaat er nu om hoe je die kunt behouden en 
beschermen zonder dat je de authenticiteit aantast. Omdat Van de Wint vijfentwintig jaar lang 
aan De Nollen heeft kunnen werken is de identiteit ervan zo sterk. Van de Wint wilde niet dat 
De Nollen ‘een instelling’ werd waarvan de artistieke en inhoudelijke kant zouden worden 
aangetast.  
 
Beknopte biografische gegevens 
• Reindert Wepko van de Wint (Den Helder, 1942-2006) 
• 1961-1966 opleiding Rijksacademie voor beeldende Kunsten, Amsterdam 
• sinds 1980 totaalkunstwerk De Nollen aan de zuidrand van Den Helder 
 
Eenmanstentoonstellingen, een keuze 
• galerie T, Haarlem, Van de Wint, 4 juni – 4 juni 1971 (cat.) 
• hedendaagse Kunst, Utrecht, De schilders / Jochum, 7-12-1974 – 12-1-1975 (cat.) 
• Collection d’Art, Amsterdam, De schilders / Rudi, 7-12-1974 – 12-1-1975 (cat.) 
• Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Die Maler: Jochem und Rudi, 8-4– 9-5-76 (c.) 
• Kestner-Gesellschaft, Hannover, Die Maler: Jochem und Rudi, 2-7– 8-8-1976 (cat.) 
• Galleria La Bertesca, Düsseldorf, Die Maler: Jochem und Rudi, 21-1 – 17-2-1977 
• Galerie Swart, Amsterdam, Rudi van de Wint, 19 april – 7 mei 1977 
• Galeire Swart, Amsterdam, R. van de Wint / schilderijen, 3 – 23 december 1978 
• Kunsthalle, Bazel, Van de Wint, schilderijen, maquettes, schetsen, blauwdrukken, 30 
september – 4 november 1979 (cat.) 
• Groninger Museum, Groningen, Van de Wint, schilderijen, maquettes, schetsen, 
blauwdrukken, 17 november – 16 december 1979 (cat.) 
• vanaf 1980: project De Nollen, permanent, zuidrand Den Helder 
• Kröller-Müller Museum, Otterlo, R.W. van de Wint. Clair-obscur. Zeven beelden, 
29 juni – 11 november 2002 (cat.) 
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groepstentoonstellingen, een keuze 
• Stedelijk Museum, Amsterdam, Atelier 8, 16 januari – 14 februari 1971 (cat.) 
• The Serpentine Gallery, Londen, Five Dutch Artists, 24-7– 15-8-1974 
• Galleria La bertesca, Düsseldorf, Analytische Malerei, 1975 (cat.) 
• Kassel, Documenta 6, 24 juni – 2 okotber 1977 (cat.) 
• Musée d’Art Moderne de la Ville, Parijs, 9e Biennale de Paris, 
19 september – 2 november 1975 (cat.) 
• Venetië, Biennale di Venezia: Sei Stationi per Artenatura; La Natura dell’Arte, 
2 juli – 15 oktober 1978 (cat.) 
• Landespavillion, Stuttgart, Aktuelle Kunst aus den Niederlanden, 5 – 30-10-80 (c.) 
• Gymnasium Felisenum, Velsen, Stof en Geest, 23 maart – 20 mei 1991 (cat.) 
• Arnhem, Sonsbeek 93, 4 juni – 26 september 1993 (cat.) 
• Den Helder. Rijkswerf, Kaap Helder, 5 juni – 3 augustus 2003 (cat.) 
 
monografie 
Jacqueline van Koningsbruggen, R.W. van de Wint. Schilder, beeldhouwer, bouwer, 
Amsterdam, SUN, eerste druk 2002, tweede druk 2007 (ISBN 90 5875 0604) 
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De	collectie	
 
 
Het duinlandschap draagt 26 projecten bestaande uit monumentale bouwsels met 
schilderingen aan de binnenzijde, grote stalen sculpturen, kleine sculpturen in het landschap 
en schaalmodellen. 
Het landschap is door Van de Wint op diverse plekken vormgegeven, en behoort 
onlosmakelijk tot het totaalkunstwerk 
 
 

Kunstwerken	op	De	Nollen	
 

 
De Nollen: totaalkunstwerk van R.W. van de Wint met beelden, bouwsels en schilderingen 
opgenomen in het duinlandschap (15 hectare). Eind 2019 heeft het bestuur Van de Wint BV 
opdracht gegeven tot herstel van achterstallig onderhoud en plaatsing van enkele nieuwe 
beelden op De Nollen.  De nieuwe beelden kunnen worden geproduceerd met behulp van 
diverse tekeningen en beschrijvingen van Van de Wint sr. 
Naar verwachting is alles gereed in 2021. Het beschikbare budget is € 600.000. Dit is 
gefinancierd voor 300K door de gemeente Den Helder en voor 300K door het VSB Fonds. 
Het bestuur is voornemens per 2021 een jaarlijkse reservering te maken voor regulier 
onderhoud.  
 
 
1. Aether II 
2. schaalmodel Aether II 
3. Vergillius 
4. Onderaardse gang (Eidolon) 
5. Rietkoepels (Eidolon) 
6. De Kelk 
7. Schaalmodel de Kelk 
8. Eclips torentje 
9. Stoomhuisje 
10. Schrijvershuisje (in 2020 opnieuw gemaakt) 
11. Dantes Breakfast 
12. Into the Dark 
13. Ventus 
14. De Bloem 
15. Koperen schild (zwam) 
16. Stalen Piramide  
17. Beeld 3 “wokkel” 
18. Beeld 4 ”krul” 
19. Beeld 5 “schijven” 
20. Beeld 6 “harmonica” 
21. Tempestas 
22. Sculptuur groep (3 obelisken inclusief vuurtoren) 
23. DNA streng (begin 2019 geplaatst) 
24. Toegangspoort 
25. Schaalmodel Maasdonk 
26. Schaalmodel tunnel 
 
Nog te plaatsen in 2020/2021: 
27. Soortelijk gewicht van de lach “weegschaal” 
28. Wenteltrap 
29. Propellors (Sonsbeek) 
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Genoemde kunstwerken zijn bij Stichting De Nollen in bruikleen. 
De 26 kunstwerken vormen de kerncollectie van de stichting. 
In de ontvangstruimte zijn diverse schaalmodellen te bewonderen voor het publiek. Deze 
schaalmodellen zijn niet in bruikleen bij de stichting, maar geven een mooi aanvullend beeld 
op de kerncollectie die zich op het Nollenterrein bevindt. In overleg met de stichting hebben 
de erven de schaalmodellen beschikbaar gesteld voor de ontvangstruimte. 
 
 
Van de 26 kunstwerken volgt hieronder een korte beschrijving met foto.  
Op deze manier hoopt de stichting aan de minimale standaard voor collectieregistratie te 
voldoen.  
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1. Aether II 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Aether II 
(Aether I, 1982 – 1984, in de periode 1994 – 2006 veranderd tot Aether II) 
cortèn-staal, metaal, olieverf op doek, 900 x 700 x 700 cm te betreden via trap, aan 
binnenzijde een olieverfschildering 
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2. Schaalmodel Aether II 
 

 
 
Schaalmodel Aether II 1:10, 1995 
Cortèn-staal 70 x70 cm 
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3. Vergilius 
 

 
 
 
 
Vergilius, (1980) 1985-2006, beton, metaal, olieverf op doek in elke vleugel: 450 x 1000 x 
710 cm 
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4. Onderaardse gang (Eidolon) 
 

  
 
Onderaardse gang Eidolon 
1995 
Cortèn-staal 
totale lengte: 50 meter 
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5. Rietkoepels (Eidolon) 
 
 

 
Eidolon (rieten koepels) (1980/1993) 1997- 2006 riet, cortèn-staal 
rieten koepels: 500 x 1000 x 570 cm 
(in de ene koepel wordt het project ‘gat in de wereld’ getoond: je ziet via een trechter in de 
grond een sterrenhemel; in de andere koepel is een prisma geplaatst die het gebroken licht 
laat zien: het zonlicht dat door het prisma valt.) 
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6. Eidolon (de kelk) 
 

 
 
 
 
Eidolon (de kelk) 
(1993) 1998-2006 
cortèn-staal 
700 cm (boven 1050 x 1370 cm, onder 610x 830 cm) 
De trechtervorm verwijst naar (delen van) de ellips, het gotische trechter- of kelkgewelf en 
naar het kapiteel van een zuil.  
In de kelk hangt één schilderij. 
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7. Schaalmodel De Kelk 
 

 
 
Schaalmodel 1:20, 1995 
Cortèn-staal en zandcement sokkel 
68,5 x 52,5 x 35  
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8. Eclips  
 

 
 

 
 
 
 
Eclips, De Nollen, 1993,  
cortèn-staal en gemengde technieken, 450 x 150 x 150 cm 
(aan de binnenzijde van dit bouwsel is een opname van een totale zonsverduistering te zien) 
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9. Stoomhuisje 
 

 
 
 
 
Stoomhuisje, (1993) 2006  
cortèn-staal, diverse materialen 
1000 x 150 x 500 cm 
 
De transparante huid toont een schijnbare beweging van groter- en kleiner wordende cirkels: 
moiré.  
Het bouwsel produceert subtiele wolkjes stoom, die het veranderen in een levendige 
‘machine’.  
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10. Schrijvershuisje 
 
 

 
 
Schrijvershuisje,  
2000 (herbouwd in 2020) 
Hout en glas 
300 x 200 x 320 cm 
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11. Dantes Breakfast 
 

 
 
 
Dantes Breakfast  
1996 
betonnen bunker en cortèn-staal 
250 x 300 x 220 cm 
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12. Into the Dark 
 

 
 
 
Into the dark 
1996 
betonnen bunker en cortèn-staal 
250 x 300 x 250 cm  
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13. Ventus 
 

 
 
 
 
Ventus, (1999) 2004  
cortèn-staal  
800 x 50 x 50 cm 
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14. Informele sculptuur (De Bloem) 
 

 
 
Informele sculptuur (de bloem) 
1996 
cortèn-staal  
165 x 60 cm (binnendiameter 85 cm) 
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15. Koperen schild (zwam) 
 

 
 
Koperen schild (Zwam) 
2001 
Koper op zandstenen sokkel 
195 x 300 x 95 cm 
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16. Stalen Piramide 
 

 
 
Stalen Piramide 
1994 
cortèn-staal  
100 x 100 x 120 cm 
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17. Beeld 3 “wokkel” 
 

 
 

 
 
 
Beeld 3, 1997-2002, cortèn-staal, 400 x 1085 x 250 cm  
was onderdeel van de tentoonstelling 
R.W. van de Wint. Clair-obscur. Zeven beelden 
Kröller-Müller Museum, 29 juni 2002 – 11 november 2002  
(is in 2005 op De Nollen herplaatst)  
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18.  Beeld 4 “krul” 
 

 
 
 
Beeld 4, 1999-2002, cortèn-staal, 360 x 850 x 360 cm  
was onderdeel van de tentoonstelling  
R.W. van de Wint. Clair-obscur. Zeven beelden 
Kröller-Müller Museum, 29 juni 2002 – 11 november 2002  
(is in 2005 op De Nollen herplaatst) 
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19. Beeld 5: “schijven”  
 

 

 
 
 
Beeld 5, (1989) 2002, cortèn-staal, elk deel 400 x 480 x 60 cm  
was onderdeel van de tentoonstelling 
R.W. van de Wint. Clair-obscur. Zeven beelden 
Kröller-Müller Museum, 29 juni 2002 – 11 november 2002  
(is in 2005 op De Nollen herplaatst)  
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20. Beeld 6 “ harmonica”  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Beeld 6 
1998-2002, corten-staal, 450 x 1420 x 930 cm 
was onderdeel van de tentoonstelling 
R.W. van de Wint. Clair-obscur. Zeven beelden 
Kröller-Müller Museum, 29 juni 2002 – 11 november 2002  
(Is in 2012 op De Nollen geplaatst) 
 
De vouwen in de reusachtige vorm laten een harmonica- of zigzagpatroon zien. Het beeld 
nodigt uit eromheen te lopen en voortdurend van standpunt te veranderen. De sterke relatie 
tussen sculptuur en ruimte geeft een surreële ervaring bij de kijker. De sculptuur is geplaatst 
op een draaikrans zodat het traag rond kan draaien op de met cor-ten-staal beklede bunker. 
Daardoor neemt het gekartelde beeld ieder moment van de dag een andere gedaante aan. 
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21. Tempestas 
 

 
 
 
Tempestas, 1999-2002, koper, 3 delen: 1000 x 100 x 100 cm  
(in 2005 op De Nollen geplaatst)
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22. Sculptuurgroep 
 

 
 
 

 
 
 
 
Sculptuurgroep, 1988-1995, ijzer, koperdraad (groen geoxideerd) 1000 x 70 x 70 cm, 
(vuurtoren), 1000 x 80 x 80 cm 
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23. DNA streng 
 

    
 
Dit corten-stalen beeld is 6 meter hoog en heeft een diameter van 50 cm. Het is opgebouwd 
door ellips vormige stalen plaatjes om een massieve buis van staal te plaatsen. Doordat de 
plaatjes steeds verspringen roept het de associatie op met een DNA streng. Van de Wint is 
rond 2000 met dit beeld begonnen maar het is nooit afgekomen. In 2019 is het afgemaakt en 
geplaatst.  
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24. Toegangspoort 
 

 
 
 
Toegangspoort De Nollen 
2008 
Cortèn-staal 
1500 x 7100 cm  
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25. Schaalmodel Maasdonk 
 

 
 
Schaalmodel Maasdonk 
2009 
Schaalmodel 1:10 
Cortèn-staal op zandstenen sokkel 
220 cm 
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26. Informele sculptuur (Schaalmodel Tunnel) 
 

 
 
Informele sculptuur (schaalmodel tunnel) 
1996 
cortèn-staal 
62 x 25 x 32 cm 	
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Conservering	van	de	projecten,	beelden	en	schilderingen	
 

 
De monumentale bouwsels en beelden in het landschap bevinden zich in de buitenlucht en 
zijn onderhevig aan natuurlijk verval. Echter, alle kunstwerken zijn gemaakt van duurzaam 
staal, zoals koper en cortèn-staal. Deze materialen oxideren aan de oppervlakte. De 
oxidatielaag sluit de ‘huid’ van het staal voor verdere oxidatie af, waardoor het oxidatieproces 
bijna stilstaat. De enige conservering die Van de Wint toestaat is het gebruik van olie, zoals 
gekookte lijnolie, om bijvoorbeeld gewone ijzeren objecten te beschermen. Een laklaag wees 
hij om ethische redenen af. Dit is een nieuwe toevoeging aan het staal, dat het karakter van de 
staalsoort aantast en ‘afdekt’. Van de Wint heeft dit in zijn notities en correspondentie 
beschreven. De schilderingen in de bouwsels zijn op linnen aangebracht, op een speciale 
wand waarachter ventilatie plaatsvindt. Hiervoor is een advies gegeven door een 
professionele restaurator van de Rijksgebouwendienst. 
 
 

 
Beheer en onderhoud 
Beheer en onderhoud besteedt de stichting uit aan Van de Wint BV. 
In 2020 wordt het achterstallig onderhoud weggewerkt. Tevens worden enkele nieuwe 
werken op De Nollen geplaatst op basis van tekeningen van Van de Wint. Het bestuur neemt 
vanaf 2021 een onderhoudsbudget op in de begroting, waarmee moet worden voorkomen dat 
er wederom achterstallig onderhoud ontstaat. 
 
 
Collectievorming en depotfunctie 
De collectie bestaat uit het ‘totaal-kunstwerk’ De Nollen en is in bruikleen bij de stichting. 
Een depotfunctie heeft de stichting niet: het totaal-kunstwerk is gebouwd in en op het 
nollenlandschap en altijd te bezichtigen. 
 
 
Leidraad afstoting museale objecten (LAMO) 
Afstoten is niet aan de orde, want de kunstwerken zijn in bruikleen. 
 
 
Collectieregistratie en -documentatie 
De documentatie bestaat uit een dia- en fotoarchief, brieven en notities van Van de Wint. 
Deze is niet in bezit cq niet in bruikleen van de stichting. 
 

 
Onderzoek 
Project De Nollen staat open voor onderzoek. Er is geregeld samenwerking met de 
Restauratie-opleiding van de UvA. 
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Publiek	
 

Openstelling	voor	het	publiek	
 
De Nollen is van 1 april tot en met 31 oktober elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag te 
bezichtigen. De bezichtiging is onder begeleiding van een gids. De glazen ontvangstruimte 
(voormalig atelier van Van de Wint) is die dagen van 10.30 tot 17 uur open.  
Voor groepen van 10 tot maximaal 15 personen is het project elke dag op afspraak, het gehele 
jaar, te bezichtigen.  
Per dag worden drie rondleidingen georganiseerd: om 11 uur, om 13 uur en om 15 uur. 
Van november tot en met maart is het project de laatste zondag van de maand geopend van 12 
tot 20 uur. Er zijn dan twee rondleidingen: om 13 uur en om 15 uur.  
 
Het aantal bezoekers lag jarenlang op ca 2.000 per jaar. In 2019 was er een verhoging naar 
4.800. Dit komt door meer publiciteit (oa landelijke televisie “Nu te zien” van AVROTROS) 
en gratis toegang op de Open Monumentendag in september. 
Het bestuur wil de komende beleidsperiode een lichte groei van bezoekers bewerkstelligen, 
mn door meer naamsbekendheid. Het streefgetal voor de periode 2020-2024 is 5.000 
bezoekers.  
 
Er zal via tentoonstellingsagenda’s, advertenties, publicaties en verspreiding van folders meer 
bekendheid worden gegeven aan de openstelling.  
 
 
Toegangsprijs 2020 
De entreeprijs is € 10,--  
Voor scholieren/studenten is de entreeprijs gehalveerd, namelijk € 5,--  om jonge mensen te 
stimuleren om naar het kunstproject te komen kijken.  
Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis.  
De ‘Museumkaart’ is sinds 2018 voor De Nollen niet langer van toepassing. MK-houders 
krijgen een korting en betalen € 5,-- 
Het bestuur werkt eraan De Nollen weer een geregistreerd museum te laten zijn, zodat de 
Museumkaart weer kan worden gebruikt. 
 
 

Presentatie	
 
Naast de mogelijkheid om het Nollenterrein te bezoeken, kan het publiek via de website en 
social media (facebook) kennis nemen van het project. 
In 2021 werkt de stichting samen met Stedelijk Museum Alkmaar, waar in mei-aug 2021 een 
overzichtstentoonstelling over R.W. van de Wint wordt georganiseerd. Publiek wordt 
uitgenodigd om naast de tentoonstelling in Alkmaar ook De Nollen in Den Helder te komen 
bezoeken. Er zal tevens een beeldenroute van werken van Van de Wint (buiten De Nollen) 
worden opgesteld. 
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Educatie	
 
Er is, in samenwerking met kunstencentrum Triade uit Den Helder, een speciaal programma 
ontwikkeld voor de jeugd. Momenteel wordt al samengewerkt op lokale en regionale schaal 
met onderwijsinstellingen, om scholieren in klassikaal verband uit te nodigen voor een 
rondleiding en educatieprogramma. Voor de basisscholen is een ‘kijkwijzer’ beschikbaar. 
Voor het geven van inhoudelijke informatie rondom het oeuvre van Van de Wint en De Nollen 
zullen nog meer educatieve programma’s ontwikkeld worden. Hiermee kunnen ook niet-
kenners het werk van Van de Wint leren kennen en begrijpen en kan de kunsthistorische 
context waarin dit werk tot stand is gekomen, worden toegelicht. Naar verwachting zal dit in 
2021 gereed zijn, als onderdeel van de samenwerking met Stedelijk Museum Alkmaar. 
 
 
Samenwerking met natuurorganisaties 
Stichting De Nollen organiseert professionele natuurexcursies, onder leiding van Landschap 
Noord Holland. Met deze organisatie is ook al samengewerkt in verband met het 
inrichtingsplan voor het nieuwe nollengebied ‘nollen zuid’. Er is een natuurkalender 
uitgegeven (‘Er op uit, de natuur in de Kop van Noord-Holland’) waarin de excursies van 
Stichting De Nollen en Landschap Noord Holland zijn opgenomen naast die van 
gespecialiseerde natuurorganisaties en in samenwerking met het VVV. Deze kalender 
verschijnt jaarlijks. 
 

Inclusie	en	toegankelijkheid	
 
Stichting De Nollen onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie en streeft een brede 
toegankelijkheid na.  
Naar het publiek toe zal deze beleidsperiode duidelijker over de mogelijkheden worden 
gecommuniceerd.  
Het Nollenterrein is fysiek niet voor iedereen makkelijk toegankelijk. Hier zijn geen 
aanpassingen op te maken aangezien (de inrichting van) het landschap onderdeel uitmaakt 
van het totaalkunstwerk. 
Om meer zicht te krijgen op wie de huidige bezoekers zijn en of er doelgroepen zijn die we 
nieuw zouden willen bereiken, is onderzoek nodig. Dit onderzoek kan in deze beleidsperiode 
wellicht worden uitgevoerd door een student/stagiair. 
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Organisatie	
 

Bestuur	en	dagelijkse	leiding	van	Stichting	De	Nollen	
 

 
Het bestuur stuurt op hoofdlijn en R.W. van de Wint BV (zonen Ruud jr en Gijs) zorgt voor 
de dagelijkse gang van zaken en het beheer. De BV doet de centrale organisatie van De 
Nollen: onderhoud, renovatie, ontwikkeling, personeel, administratie, betalingen, 
publiciteitsmaterialen, genereren van free publicity, verstrekken van informatie (over 
openingstijden, groepen, ontvangsten etc).  
Bestuur en BV trekken samen op in samenwerkingen met derden in Den Helder en elders, 
contacten met de buurtinstellingen, reguliere contacten met ambtenaren van de gemeente en 
de provincie etc. Daarnaast houden de stichting en de BV zich bezig met kunsthistorische 
zaken rondom het werk van Van de Wint en rondom De Nollen (waaronder inhoudelijke 
informatiematerialen en educatief materiaal).  
 
De BV is tevens verantwoordelijk voor het landschapsbeheer, het aanbrengen van de 
maaipatronen en het toezicht op en de verzorging van de grazers: enkele paarden en pony’s. 
 

Personeel	
Stichting De Nollen heeft geen personeel in dienst.  
Indien er expertise wordt ingehuurd, worden de uitgangspunten van de Fair Practice Code 
nagestreefd. 
 

Vrijwilligers	
 
De organisatie is afhankelijk van vrijwilligers. Zonder hen kan het kunstproject niet draaien. 
Momenteel zijn er ca twintig vrijwilligers betrokken bij De Nollen. Zij werken met een 
vrijwilligerscontract. 
Het merendeel is als rondleider betrokken, enkele vrijwilligers nemen de kaartverkoop en 
horecaverkoop op zich. De BV is verantwoordelijk voor de vrijwilligersorganisatie. Zij is 
verantwoordelijk voor het werven en aansturen van de groep vrijwilligers die de bezoekers 
van De Nollen ontvangen en rondleiden.  
 

De Nollen werkt met vrijwilligerscontracten, waarin regelingen en afspraken tussen stichting 
en vrijwilligers zijn opgenomen. Maar deze contracten zijn nog geen formulering van het 
vrijwilligersbeleid. In deze beleidsperiode zal het vrijwilligersbeleid worden beschreven en 
worden vastgesteld door het bestuur.  
In die omschrijving zullen o.a. de volgende onderdelen (de 6 “B’s”) aan de orde komen:  
 
- het beschrijven van de taken en werkzaamheden   (Beschrijven) 
- hoe de vrijwilligers worden geworven   (Binnenhalen) 
- hoe de vrijwilligers worden ondersteund   (Begeleiden) 
- wat de kaders zijn voor de vrijwilligers    (Basisvoorwaarden) 
- hoe we er voor zorgen dat de vrijwilligers blijven   (Behouden) 
- wat we doen als vrijwilligers stoppen    (Beëindigen) 
 
In het nog op te stellen vrijwilligersbeleid zal ook worden aangegeven wie als 
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vertrouwenspersoon wordt aangewezen. 
 

Huisvesting	
 
Het Nollenproject heeft geen museumgebouw. Het project bestaat uit kunstwerken in een 
nollenlandschap. 
Er is wel huisvesting voor de beheerders, die daardoor ook toezicht kunnen houden: zij 
wonen in twee bunkers die zijn verbouwd tot woning.  
Er is een glazen ontvangstruimte. Deze is niet geïsoleerd en slecht te verwarmen. Er zijn wel 
kachels aanwezig. In de zomer kan de ruimte erg heet worden, in de winter erg koud. 
Het bestuur is voornemens op korte termijn verbeteringen aan te brengen (ook uitbreiding 
sanitaire voorzieningen). 
 

Veiligheid	
 
De bezichtiging van De Nollen is altijd onder begeleiding van een gids. Voor bepaalde 
onderdelen verhoogt dat de veiligheid voor de bezoekers.  
In 2020/21 zal een ‘calamiteitenplan’ worden opgesteld. Hierin komen instructies en 
procedures m.b.t. het handelen in geval van nood (BHV). 
Met de regiopolitie en brandweer in Den Helder zijn in het verleden afspraken gemaakt ‘wat 
te doen bij problemen’. De politie weet dan wie zij moeten sturen en waar zij precies het 
terrein op kunnen komen. Deze afspraken zullen in 2020/21 worden geactualiseerd. 
 

Verzekeringen	
 
Stichting De Nollen heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  
De vrijwilligers zijn verzekerd via een collectieve verzekering bij de gemeente Den Helder. 	
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Marketing	en	PR	
 

Naamsbekendheid	en	zichtbaarheid	
 
Door het accentueren van het ingangsgebied, het aanbrengen van duidelijke informatieborden 
bij de ingang en bij Station Den Helder Zuid en het bestendigen van de informatiestroom naar 
het publiek via de Helderse VVV en andere communicatiekanalen, zal het Nollenproject nog 
meer actief onder de aandacht worden gebracht.  
 
Het bestuur van Stichting De Nollen en betrokkenen realiseren zich inmiddels als geen ander 
hoe belangrijk positieve publiciteit is: voor het draagvlak, voor bezoekersaantallen, voor de 
fondswerving. Ook Van de Wint heeft altijd het belang van publiek en publiciteit 
onderschreven. Hij wist dat wanneer hij zijn belangrijkste werkzaamheden zou hebben afge- 
rond dat dan steeds meer het accent op publiek en publiciteit zou komen. Het is van groot 
belang om regelmatig te communiceren over De Nollen: het bijzondere ervan, het aantal 
bezoekers van dat moment, bijzonder bezoek, plannen, ontwikkelingen, publicaties, 
publiciteit (zoals de weergave van artikelen in kranten en bladen etc). 
 
Hiermee wordt niet alleen gezorgd voor meer bekendheid over De Nollen bij de doelgroepen, 
maar wordt het belang ook onderstreept. Inmiddels is dat met de open dagen voor het 
Helderse publiek al gebleken. Niet alleen is dat lokaal van belang, maar ook voor het 
toerisme en de uitstraling van Den Helder, omdat veel en bijzondere bezoekers dan speciaal 
naar De Nollen en Den Helder komen. Zo wordt de toegevoegde waarde van De Nollen voor 
de lokale inwoners en het bedrijfsleven bewezen en wordt lokaal én bovenlokaal bekendheid 
en draagvlak gecreëerd. 
 
Een regelmatige nieuwsbrief informeert alle relevante doelgroepen over de achtergronden en 
voortgang van het project. Deze nieuwsbrief wordt regelmatig toegezonden aan de 
doelgroepen, waaronder belangrijke intermediairs, de pers, de politiek, gemeentelijke 
diensten, relaties van De Nollen, fondsen en alle andere prospects voor geldwerving. 
 
Vanaf 2020 zal meer aandacht worden gegeven aan evenementen en publicitaire activiteiten, 
zoals het opleveren van een nieuw kunstwerk, het plaatsen van een beeldhouwwerk op het 
terrein, een tijdelijke tentoonstelling, een symposium of lezing.  
 
TOTAALKUNSTW ERK DE NOLLEN 
.  VAN DE W INT 

Voor goede communicatie en het bereiken van een breed publiek is een uitgebreide website 
die voortdurend wordt geactualiseerd van essentieel belang. De site is in 2020 geactualiseerd. 
Zie www.projectdenollen.nl 
 
DEN HELDER 

Partners	
 
Vrienden van De Nollen/ Club van Honderd 
De ‘Vrienden van De Nollen’ (€ 50,-- per jaar) en de ‘leden van de Club van Honderd’ (€ 
500,-- per jaar) vormen een zeer divers gezelschap, van kleine kunstverzamelaars tot 
architecten en natuurliefhebbers. Alle leden worden elk jaar uitgenodigd op de ‘Nollendag’, 
of persoonlijk ontvangen. Ook worden er regelmatig nieuwsbrieven verstuurd. 
Stichting De Nollen heeft met het geld de mogelijkheid een aantal lopende kosten te betalen, 
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maar vooral om elk jaar een klein projectonderdeel te realiseren of te voltooien. Het aantal 
‘Vrienden van De Nollen’ groeit gestaag. Op termijn, zodra er meer publiciteit en bekendheid 
rondom De Nollen is gegenereerd, kan deze club nog verder worden uitgebreid.  
Uit het team vrijwilligers zal een vaste coördinator worden aangewezen die de ‘Vrienden van 
De Nollen’ zelfstandig kan benaderen en informeren. 
 
De ‘Club van Honderd’ is een initiatief uit 1993 van oud-kunstverzamelaar en oud-voorzitter 
van Stichting De Nollen Piet Cleveringa. Elk lid schenkt elk jaar € 500,-- voor een periode 
van vijf jaar. Bij vijf jaar is een ‘lijfrente’-regeling mogelijk. Als tegenprestatie ontvangt men 
elk jaar een geschenk. Dat kan een litho, een schaalmodel, een bijzondere foto, etc. zijn. 
Vanaf 2020 zal voor deze Club weer actief geworven gaan worden om deze groep weer uit te 
laten groeien tot 100. 
 
Om de organisatie niet onnodig complex te maken is ervoor gekozen om de Club van 100 en 
de Vrienden onder de Stichting De Nollen (dus onder het bestuur) te laten vallen en geen 
aparte stichting op te richten. De mensen die eventueel gaan fungeren als ‘trekker’ van deze 
clubs noemen zich Vriendenbestuur maar vallen formeel onder de stichting. 
 
 

Binding	met	bedrijfsleven	en	maatschappelijke	organisaties		
 
Wil project De Nollen een duurzame toekomst hebben, dan zal meer dan tot nog toe gezocht 
moeten worden naar vergroting van draagvlak binnen de gemeenschap waarin De Nollen 
functioneert.  
Dat is de gemeenschap van heel de gemeente, alsook de lokale en regionale omgeving: 
bedrijfsleven, het onderwijsveld, de maatschappelijke organisaties, de media en de politiek.  
 
Er zal nauw worden samengewerkt met andere culturele instellingen in Den Helder, zoals de 
oude marinewerf Willemsoord bij de haven van Den Helder en Kaap Helder. Samenhangend 
met Sail in Den Helder, Open Monumentendag en het Museum Weekend neemt De Nollen 
deel aan diverse manifestaties. Ook kan er  worden samengewerkt met de catering- en 
evenemententak van Schouwburg ‘De Kampanje’ en de ‘Helderse vallei. Zo ontstaat een 
divers aanbod aan cultuur binnen Den Helder en zal Den Helder zich op cultureel gebied 
sterker kunnen profileren. De verschillende culturele projecten beconcurreren elkaar niet, 
maar stimuleren elkaar. 
 
Het regionale bedrijfsleven: ambassadeurs van het project 
Voor de benadering van het regionale bedrijfsleven is het bestuur actief. Hierin zitten 
personen die niet alleen de belangen van De Nollen een warm hart toedragen, maar die zich 
ook actief kunnen en willen inzetten bij de benadering van bedrijven. De leden van het 
bestuur leggen contacten en nodigen mensen uit voor een ontvangst of bijdrage. 
 
Lokale en regionale potentiële sponsors worden regelmatig op De Nollen uitgenodigd voor 
een rondleiding door een deskundige, met aansluitend een borrel of lunch. Mensen worden ter 
plaatse geïnformeerd en enthousiast gemaakt, wat kan worden omgezet in een 
sponsorbijdrage. 
 
 
Naturabijdragen 
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Het lokale bedrijfsleven (en met name het kleinere bedrijfsleven) is relatief makkelijker 
aanspreekbaar voor naturabijdragen dan voor geld. 
Naturasponsoring kan bijvoorbeeld bij het plaatsen van een kunstwerk of voor technisch 
onderhoud. Contacten moeten verder worden gelegd waarna het bestuur deze contacten 
opvolgt en vastlegt. Ook wordt gedacht aan werkervaringsprojecten waarbij een team van 
werkloze mensen onder permanente begeleiding van een werkmeester bepaalde projecten kan 
uitvoeren. 
 
Stichtingen en fondsen 
Gezien het grote culturele en maatschappelijke belang wordt verwacht dat met name een 
aantal stichtingen substantieel bij zal dragen aan het project. In het verleden hebben al tal van 
stichtingen en overheden andere projecten van Van de Wint ondersteund en daarmee het grote 
culturele belang aangegeven. Inmiddels hebben verschillende stichtingen al bijdragen 
gegeven (oa Waddenfonds en VSB Fonds). 
Veel stichtingen stellen als voorwaarde dat De Nollen beter toegankelijk wordt voor het 
publiek. Stichting De Nollen wil deze beleidsperiode verbeteringen aanbrengen ten aanzien 
van de toegankelijkheid, gastvrijheid en publiciteit. 
 
Overheden 
Door zijn karakter en locatie is De Nollen bij uitstek een kunstenaarsinitiatief dat door de 
overheid dient te worden ondersteund. Deze steun is in oktober 2004 al voor het terrein tot 
uiting gekomen door de forse bijdragen van de gemeente, de provincie, de Europese Unie en 
het programma Kop & Munt voor de aankoop van het Nollenterrein.  
De gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en het Waddenfonds hebben voor de 
eerste fase van de uitbreidingsplannen subsidie verleend. 
Ten behoeve van achterstallig onderhoud hebben de gemeente en het VSB fonds voor 2019 
en 2020 een bijdrage toegekend. 
Daarnaast geeft de gemeente een jaarlijkse exploitatiesubsidie. 
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Museale	status	De	Nollen	
 
Tot 2018 was de Museumkaart geldig bij De Nollen. Dit kwam omdat tot die tijd de stichting 
een aspirant lidmaatschap had bij de Museumvereniging. Dit aspirant lidmaatschap was in het 
leven geroepen voor museale instellingen, die niet aan de lidmaatschapsvoorwaarden (resp de 
kwaliteitseisen van het Museumregister) konden voldoen, maar die voornemens waren binnen 
een jaar de registratie af te ronden. 
 
Het museum is in 2016 getoetst voor ‘volledige registratie’.  
De conclusie van de toetsing: het museum voldeed niet aan de vereisten voor registratie. 
Per 20 april 2017 is De Nollen als ‘voorlopig geregistreerd museum’ verwijderd uit het 
Museumregister. Daardoor kan het geen lid meer zijn van de Museumvereniging en derhalve 
niet meer deelnemen aan de Museumkaart. 
 
Sinds 2019 heeft de stichting een nieuw bestuur. Dit bestuur is aangetreden na een langlopend 
conflict tussen voormalig stichtingsbestuur en de erven Van de Wint. In 2018 heeft de rechter 
een uitspraak gedaan in dit conflict en is het stichtingsbestuur afgetreden.  
 
Het nieuwe bestuur heeft de wens om van De Nollen een geregistreerd museum te maken en 
zodoende de Museumkaart weer geldig te laten zijn. In 2020 wordt dit traject opgestart. 
   
De aanvraag voor museumregistratie betreft de huidige situatie van De Nollen als 
Totaalkunstwerk. Dat is de kern van het hele project en hierin bevindt zich ook de 
kerncollectie: het duinlandschap draagt bijna dertig projecten bestaande uit bouwsels met 
schilderingen aan de binnenzijde, grote stalen sculpturen, kleine sculpturen in het landschap 
en schaalmodellen. Een essentieel en uniek aspect is dat het landschap zelf een cruciaal 
onderdeel is van het totale kunstwerk. Het is als een geheel door Van de Wint gecomponeerd. 
Zonder de ervaring van het landschap is ook de kunst niet te ervaren. Het landschap is als 
zodanig ook een kunstwerk.  
 
De museumregistratie is gericht op de huidige situatie van het Totaalkunstwerk De Nollen. 
 
Naast het Totaalkunstwerk De Nollen richt de stichting zich op de bouw van een museum aan 
de zuidkant van De Nollen. In dit gebouw moet de schilderkunst van Van de Wint een plek 
krijgen. De plannen hiervoor zijn sinds 2015 gestagneerd. De komende jaren onderzoekt de 
stichting of en hoe dit verder vorm kan krijgen. Mocht alles toch nog lukken, dan zal de 
stichting op een later moment ook voor dit onderdeel het traject van Museumregistratie willen 
doorlopen. 
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Financiën	
 

Meerjarenbegroting	

 
 
 
 
 
 

Gevolgen	Corona	
 

 
Jaar 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 

Samenvatting realisatie realisatie begroting forecast begroting begroting begroting begroting 

Aantal bezoekers 2.200 4.815 4.000 2.314 4.500 5.000 5.000 5.000 

Basis entreebedrag (incl BTW, excl MJK korting) 10 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Entreegelden, na kortingen etc. 15.446 24.835 24.404 15.293 26.844 29.528 30.119 30.721 

Horeca, verkoop en vergoedingen 37.824 44.174 25.620 15.029 28.182 31.000 31.620 32.253 

Pariculiere sponsoring etc. 500 9.274 6.157 4.630 6.772 7.449 7.598 7.750 

Exploitatie subsidie gemeente DH / RLO 9.685 23.444 22.750 23.445 22.750 22.750 22.750 22.750 
Baten totaal 63.455 101.727 78.930 58.397 84.548 90.728 92.088 93.474 

  
       

  

Totaal kostprijs van de baten 9.218 11.455 9.875 6.398 10.363 11.399 11.627 11.859 
Personeelskosten totaal 558 4.942 5.250 2.312 5.775 6.353 6.480 6.609 
Beheer en beveiliging via Van de Wint Beheer 
BV 0 0 11.000 11.000 11.000 11.220 11.444 11.673 

Huisvestingskosten terrein, incl kunstwerken 18.989 48.734 28.075 26.945 27.383 30.121 30.723 31.338 

Exploitatiekosten terrein 4.974 6.363 6.375 4.053 6.503 6.633 6.765 6.901 
Kantoorkosten 2.478 0 4.254 3.455 4.339 4.426 4.514 4.605 

Autokosten 1.386 767 1.226 1.250 1.251 1.276 1.301 1.327 

Verkoopkosten 533 895 1.500 4.260 2.630 2.683 2.736 2.791 
Educatie  0 0 0 0 5.000 5.100 5.202 5.306 

Digitalisering 0 0 0 0 2.500 2.550 2.601 2.653 

Algemene kosten 9.560 22.149 7.580 4.325 4.732 4.826 4.923 5.021 
Kosten totaal 47.696 95.305 75.135 63.998 81.474 86.585 88.316 90.083 

  
       

  

Operationeel Resultaat 15.759 6.422 3.795 -5.601 3.074 4.143 3.771 3.392 

Financiële resultaten totaal -1.864 -1.532 -2.567 -1.461 -2.824 -3.106 -3.106 -3.106 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 13.895 4.890 1.228 -7.062 251 1.037 665 285 

 
NB: Corona verlies in 2020 wordt waarschijnlijk door de gemeente Den Helder gecompenseerd. 

Er zijn drie scenario's voor 2021 mogelijk als gevolg van Corona:  
Er heerst geen Corona meer, Corona leidt tot lagere bezoekersaantallen zoals in 2020, 
of er worden in het geheel geen bezoekers meer toegelaten wegens een algemene lockdown. 

    Wanneer er geen Corona meer heerst, zal de begroting 2021 zoals hierboven opgenomen staat,  
worden gerealiseerd. Dus een kleine winst. 
Wanneer een lager aantal bezoekers zal worden gerealiseerd, dan zal de uitkomst zijn conform  
de forecast voor 2020: een verlies van zevenduizend euro. 
Wanneer de Nollen het gehele jaar gesloten zal zijn en er komen in het geheel geen bezoekers,  
dan zijn er geen inkomsten vanuit entree en horeca. 
Ook zijn er dan geen variabele lasten. Het verlies zou dan uitkomen op ongeveer  
eenendertig duizend euro.  
 
De subsidies van de gemeente Den Helder en  RLO zijn tot en met 2023 toegekend,  
dus die inkomsten blijven sowieso.  
Ook de particuliere sponsors zijn trouw. 
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Continuïteitsrisico’s	
  
Financiën 
Er zijn drie hoofdbronnen van inkomsten: bezoekers, subsidies en bijdragen particulieren. 
De subsidies, ongeveer drieëntwintig duizend euro per jaar,  zijn door de gemeente Den 
Helder en RLO  toegekend voor de komende drie jaar, dus die inkomsten zijn redelijk zeker. 
Het aantal bezoekers kan variëren, onder meer in relatie tot coronamaatregelen. Dan zijn er 
geen inkomsten uit entree en horeca, maar ook geen variabel kosten. Per saldo levert elke 
bezoeker minder een nadeel van 9 euro op. Dus duizend bezoekers minder kost negenduizend 
euro. 
De bijdragen vanuit particulieren van zo’n zevenduizend euro per jaar kan halveren wanneer 
de Nollen bijvoorbeeld gesloten wordt. 
Er is echter een eigen vermogen per eind 2019 van veertigduizend euro. Dat vormt een buffer 
om bovenstaande tegenslagen op te kunnen vangen. Oom is de verwachting dat in geval van 
nood de gemeente Den Helder zal bijspringen omdat voor de gemeente De Nollen een 
speerpunt en het cultuur en toerisme beleid is dat niet zomaar kan verdwijnen. Dus de 
financiële continuïteit is redelijk tot goed gewaarborgd. 
  
Kennisborging en overdracht 
Er is een uitgebreid archief aanwezig in 1 van de gebouwen (bunkers) op het terrein. Dit 
archief is in bezit van de erven. Zij zijn bezig alles in kaart te laten brengen. De stichting zal 
in overleg met de erven treden om te bepalen of en zo ja wanneer het archief in bruikleen 
komt bij de stichting en op welke manier dit gebruikt kan worden ten behoeve van 
kennisborging en overdracht. 
  
Inzet medewerkers/vrijwilligers 
Het beheer wordt uitgevoerd door de RW van de Wint Beheer BV, bestaande uit de erven van 
Van de Wint, nl zijn twee zonen. Daar zit veel kennis en ervaring en zij brengen relatief 
weinig personeelskosten in rekening. Een groot deel van het landschapsbeheer zal bij het 
wegvallen van de broers eventueel door derden kunnen worden uitgevoerd. 
Er is geen gebrek aan vrijwilligers voor de kaartverkoop en de horeca, doch voor de 
rondleiders dienen vrijwilligers geworven te worden met een achtergrond in kunst en die zijn 
minder snel te vinden, zeker omdat de rondleiders weinig tot niets betaald krijgen. Door 
contacten met Cultuurcentrum Triade alsmede met kunstopleidingen in de provincie wordt 
getracht het bestand aan rondleiders uit te breiden, ook met het oog op het drukke Rudi van 
de Wint jaar dat samen met het Stedelijk Museum Alkmaar in 2021 georganiseerd wordt. 
  
Brand, storm, etc. 
De ontvangstruimte is met ingang van 2020 verzekerd tegen brand, stormschade etc. Ook 
bedrijfsschade, bedrijfsaansprakelijkheid en bestuursaansprakelijkheid zijn verzekerd. De 
kunstwerken zelf zijn niet te verzekeren: het zijn unieke objecten. Gebleken is wel dat 
wanneer er bijvoorbeeld stormschade aan de kunstwerken is ontstaan, de beide broers in hun 
werkplaats de kunstwerken goed kunnen restaureren.  

De gemeente Den Helder heeft aangegeven in 2020 het verlies door Corona te willen compenseren 
en dit zal waarschijnlijk ook voor 2021 gaan gelden. 
Het eigen vermogen van de stichting bedroeg eind 2019 bijna veertig duizend euro.  
Er is dus voldoende buffer om twee jaar Corona op te vangen. 
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Actielijst	2020-2024	
 

Wat 
 

wanneer wie gereed 

Aanpassen ontvangstruimte 
(verwarming/ventilatie) en 
modernisering sanitair 
 

2020/21 Beheer bv Q1 2021 

Nieuwe bruikleenovereenkomst 
 

2020/2021 DB en erven 2021 

Museale status verkrijgen via 
Museumregister (en daarmee 
herinvoeren Museumjaarkaart) 
 

2020/21 DB 2021 

Educatieprogramma 
actualiseren en uitbreiden 
 

2020/21 Beheer bv/DB  2021 

Werving nieuw Comité van 
Aanbeveling 
 

2020/2021 DB 2022 

Professionaliseren Marketing en 
Communicatie 
 

2020/2021 Beheer bv en DB 2022 

Vrijwilligersbeleid opstellen en 
implementeren 
 

2021/22 Beheer bv/DB 2022 

Calamiteitenplan 
opstellen/actualiseren afspraken 
politie/brandweer 
 

2020/2021 Beheer bv 2022 

Vergroten groep “Vrienden van 
De Nollen’ 
 

2021/22 Beheer bv en DB 2023 

Onderzoek naar huidige 
bezoekers en nieuwe 
doelgroepen ihkv Inclusie 
 

2021/22 Student olv beheer 
bv/DB 

2023 

Aanpassen statuten ivm 
zittingstermijn bestuur en aantal 
leden 
 

PM DB/notaris 2024 

Club van Honderd naar 100 
leden 
 

2021/22/23 Beheer bv en DB 2024 

Samenwerking met andere 
culturele instellingen Den 
Helder en regio 
 

2021-2024 Beheer bv en DB 2025 
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Colofon	
 
Totaalkunstwerk De Nollen van R.W. van de Wint  
Stichting De Nollen 
Initiatiefnemer: kunstenaar R.W. van de Wint (1942 – 2006) 
Contactpersoon: Joost van Dijk, voorzitter Stichting De Nollen 
 
Burgemeester Ritmeesterweg 1, 1784 NV Den Helder (nabij Station Den Helder Zuid) 
Postbus 4065 
1780 HB Den Helder 
 
E-mail info@projectdenollen.nl  
Website www.projectdenollen.nl 
 
 
Teksten: Stichting De Nollen  
Fotografie: © Stichting De Nollen  
 
Den Helder, oktober 2020 
 
 
 

 
 


