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Inleiding	
 
In 2012 is, zuidelijk van Kunstproject De Nollen, begonnen aan de bouw van het R.W. van de Wint 
Museum.  
Helaas is de bouw stil komen te liggen vanwege onvoldoende financiële middelen en een verschil van 
inzicht tussen de erven en het toenmalige stichtingsbestuur.  
Al ruim 5 jaar staan er nabij station Den Helder Zuid 3 casco gebouwen, waarvan slechts één wind- en 
waterdicht.  
Het bestuur van stichting De Nollen en de erven van Van de Wint willen het project weer heel graag 
opstarten en afronden. 
 

 

	

	

Natuur-	en	kunstproject	De	Nollen	
 
Aan de rand van Den Helder ligt het natuur- en kunstproject De Nollen van kunstenaar Reindert Wepko 
(Ruud) van de Wint (1942-2006). De kunstenaar werkte aan dit project vanaf de jaren tachtig tot zijn 
plotselinge overlijden in 2006. In deze periode is De Nollen getransformeerd van een verwaarloosd 
binnenduingebied met vijfentwintig bunkers tot een totaalkunstwerk. Op het terrein staan diverse 
bouwsels die kunnen worden verdeeld in sculpturen en verbouwde bunkers met beschilderde interieurs. 
 
De sculpturen zijn indrukwekkend, de bunkers verrassend en de tunnels spannend. Zeker zo 
bijzonder is het landschap waarin deze kunstwerken staan, een buitenduin van 14 hectare. Van 
buiten lijken de kunstwerken verborgen in een geaccidenteerd duinlandschap. Eenmaal op het 
terrein verrast de stilte en de intimiteit van het landschap. Ruud van de Wint heeft het terrein van De 
Nollen ontworpen en met noeste arbeid vormgegeven, vennen gegraven en heuvels gebouwd. 



 5 

Kunstwerken en landschap vormen één geheel en de combinatie is een ‘totaalkunstwerk’, uniek in de 
wereld. Door gericht onderhoud in combinatie met de seizoenen worden de verschillen in het landschap 
verder geaccentueerd. 
 
Stichting De Nollen beheert en exploiteert het project sinds 1981. 
Sinds 1987 kan De Nollen door publiek worden bezocht. 
In 2019 trok De Nollen bijna 5.000 bezoekers. 
 
De stichting is met de zonen van de kunstenaar, Ruud en Gijs van de Wint, overeengekomen dat zij 
het beheer van De Nollen verzorgen. Zij wonen beiden op De Nollen in verbouwde bunkers op het 
terrein, die nu dienen als beheerderswoningen. Zij willen het levenswerk van hun vader behouden 
en verder vervolmaken. 
 
Voor meer informatie over de Nollen: www.projectdenollen.nl  
Zie ook het ‘beleidsplan De Nollen 2020-2024’ dat op de site staat. 

	

Plannen	voor	een	museum	
 
De plannen voor een museumgebouw zijn ontstaan na het overlijden van Ruud van de Wint in 2006.   
Het totaalkunstwerk De Nollen zou op die manier verrijkt worden door naast het terrein (aan de zuidkant 
van De Nollen) een museum te bouwen waarin de schilderkunst van Van de Wint te bewonderen is en 
waar zijn ontwikkeling als kunstenaar duidelijk wordt gemaakt. Een ontwikkeling die uiteindelijk heeft 
geleid tot zijn naastgelegen levenskunstwerk De Nollen. 
 
In de tijd gezien zijn de volgende fasen aan de orde geweest: 
 
De Nollen zuid: bouwplan voor 3 werkplaatsen/ateliers (vóór 2006) 
Het oorspronkelijke plan voorzag in de bouw van een drietal werkplaatsen/ateliers voor Van de Wint 
naast De Nollen, omdat de bestaande werkplaats en het atelier in Den Helder een andere 
bestemming kregen. 

• Geheel oostelijk een houtwerkplaats/kantine 
• In het midden het beeldhouwatelier 
• Westelijk het schildersatelier   

 
Het plan werd in 2003 lovend ontvangen door de Welstandscommissie van Den Helder, vanwege ‘de 
zeer hoge kwaliteit van de gebouwen als kunstwerk’.  
Het ontwerp van Van de Wint is afgeleid van een kunstwerk dat tijdens een tentoonstelling (in 2002) van 
Van de Wint in het Kröller-Müller Museum voor de entree van het museum stond. Het cortèn-staal, de 
perforaties en de zonlichtprojecties zijn terug te zien in het ontwerp. Vanuit de autonome kunst is een 
toegepaste vorm ontstaan. 
De bouwvergunning werd in 2005 door de gemeente Den Helder afgegeven. 
 
Plannen voor een museum (2006 – 2012) 
Na het overlijden van Van de Wint in 2006 is het oorspronkelijke plan omgezet in een plan voor 
een museum.  
De houtwerkplaats/kantine werd omgezet naar een bezoekers-/ontvangstruimte. 
Het beeldhouwatelier werd omgezet naar een tentoonstellingsruimte. 
Het schildersatelier werd omgezet naar werkplaats, met daarin een depot. 
 
Tijdens deze fase ontstond discussie tussen het toenmalige stichtingsbestuur en de erven over het 
eigendom van de kunstwerken en de artistieke verantwoordelijkheden. 
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Start bouw museum (2012 – 2015) 
Na een wisseling van het bestuur is in 2012 gestart met de bouw van het museum in combinatie met de 
werkplaats/depot en het entreegebouw. De beschikbare gelden van Waddenfonds, Provincie Noord-
Holland en gemeente Den Helder bleken bij lange na niet voldoende en ook lukte het niet om extra 
inkomsten aan te trekken. 
 
Zoektocht naar extra bronnen (2016 -2017) 
Het toenmalige bestuur kwam met rigoureuze plannen om geld te generen door De Nollen open te 
stellen voor toeristen, de beheerderswoningen te gaan verhuren en extra vakantiewoningen toe te 
voegen. Gezien de kwetsbaarheid van zowel de natuur als de kunstwerken op De Nollen gingen de 
erven hiermee niet akkoord. Uiteindelijk was de rechter nodig om deze plannen tegen te houden. 
Belangrijke aspecten bij de uitspraak van de rechter waren het eigendom van de grond (van de 
stichting) en van de kunst (van de erven), maar ook de auteursrechten (bij de erven).  
Dit dient verder uitgewerkt en formeel geregeld te worden.  
 
Nieuwe impuls (2018) 
Na de uitspraak van de rechter heeft Bernt Schneiders, directeur van het VSBfonds, zich opgeworpen om De 
Nollen en de afbouw van het museum een nieuwe impuls te geven. Met geld van het VSBfonds werd een 
kwartiermaker aangesteld 
 
Nieuw bestuur: focus op De Nollen (2019) 
Eind 2018 is het oude bestuur afgetreden en is Joost van Dijk, op verzoek van Bernt Schneiders, 
aangetreden als voorzitter. Van Dijk heeft een nieuw bestuur om zich heen gevormd dat in maart 
2019 is aangetreden. 
Het nieuwe bestuur heeft de focus gelegd op het wegwerken van achterstallig onderhoud op De 
Nollen en het casco museumgebouw even gelaten voor wat het is.  
Ook heeft het nieuwe bestuur schulden die in het verleden waren ontstaan zo veel mogelijk weg 
gewerkt. 
Ook is veel tijd geïnvesteerd in een goede samenwerking met de erven, die immers de kunstwerken 
in eigendom hebben. 
 
Wegwerken achterstallig onderhoud De Nollen en plaatsen van nieuwe kunstwerken (2019-
2020) 
Zoals aan het begin van deze inleiding aangegeven is het echte kunstwerk De Nollen, de 
combinatie van het “geboetseerde” landschap en tot de verbeelding sprekende kunstwerken.  
Ten gevolge van de onenigheid tussen de erven Van de Wint en het vorige bestuur van de Stichting (zie 
hiervoor) heeft het onderhoud van de kunstwerken de afgelopen jaar niet de aandacht gekregen die 
noodzakelijk is om deze in goede staat in stand te houden. 
Het is in 2019 gelukt om hiervoor de benodigde middelen te krijgen: VSBfonds € 300.000 en 
gemeente Den Helder € 300.000. 
Hiermee is het niet alleen mogelijk om achterstallig onderhoud bij veel kunstwerken weg te 
werken, maar ook de basisvoorzieningen als klimaatbeheersing bij Aether en Vergilius op orde te 
brengen.  
De bijzondere effecten van meerdere kunstwerken, zoals vuur en stoom, gaan weer werken en 
hierdoor de beoogde ervaring bieden. 
Diverse kunstwerken die nog in de werkplaats liggen kunnen geplaatst worden.  
Door de subsidie is het mogelijk om de kunstwerken op en voor De Nollen veilig te stellen en te 
optimaliseren.  
 
Schilderijen in depotvoorziening (2020) 
In de werkplaats stonden de schilderijen (nodig voor in het museumgebouw) provisorisch 
opgeslagen. Deze zijn in samenwerking met Stedelijk Museum Alkmaar  geïnventariseerd.  
Momenteel wordt gewerkt aan het maken van een professioneel depotsysteem om de werken veilig op 
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te bergen. Hiervoor is echter nog onvoldoende budget beschikbaar. 
 
Actualiseren en uitwerken plan museumgebouw (2021) 
Sinds 2015 ligt de bouw stil. Er staan drie casco gebouwen. Alleen werkplaats/depot is wind- en 
waterdicht. 
 
Door de nieuwe start in 2019, het wegwerken van achterstallig onderhoud op De Nollen, de 
samenwerking met Stedelijk Museum Alkmaar (overzichtstentoonstelling Vd Wint in mei-aug 
2021) is het bestuur van mening dat de plannen voor het museumgebouw weer moeten worden 
opgepakt en moeten worden uitgewerkt tot een haalbaar plan.  
 
In de eerste helft van 2021 wil het bestuur een haalbaar plan gereed hebben. 
Dit alles met het oog op de overzichtstentoonstelling die 1 mei 2021 in Stedelijk Museum Alkmaar 
opent. Naar verwachting levert dit veel publiciteit op en zal ook De Nollen door meer bezoekers 
dan normaal bezocht worden. We willen dit momentum aangrijpen om ons plan te presenteren en 
geïnteresseerde bezoekers, particulieren, bedrijven, fondsen en overheden aan ons te binden. 
 
Er moet nog veel gebeuren om tot een haalbaar plan te komen. 
Daarom is dit plan van aanpak opgesteld. 
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Ruud	van	de	Wint	
 

Over	de	kunstenaar	
 
Reindert Wepko (Ruud) van de Wint (1942-2006) 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 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.  
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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.  
  
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 
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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.) 
 
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) 
  

Zijn	nalatenschap	
 
Na het plotselinge overlijden van Ruud van de Wint in 2006 is het totaalkunstwerk De Nollen en 
daarnaast zo’n 350 schilderijen en objecten overgegaan naar de erven, zijn zonen Ruud jr en Gijs van de 
Wint. De collectie schilderkunst is in de zomer van 2020 in samenwerking met Stedelijk Museum 
Alkmaar geïnventariseerd, gefotografeerd en geregistreerd. 
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Op basis van uitgebreide beschrijvingen en tekeningen van Van de Wint kunnen zijn zoons zijn 
levenswerk De Nollen afmaken. Diverse kunstwerken zijn na zijn dood door de zonen gemaakt en op De 
Nollen geplaatst. 
 
Ook zijn er buiten De Nollen kunstwerken geplaatst door zijn zonen. 
 
Een overzicht: 
 
1. 2006: Plaatsing Knowing by Heart op Willemsoord 2. 2006: Plaatsing Stoomhuisje op de Nollen  

3. 2007: Poort op de Nollen, corten staal  

4. 2007: Stairway to Heaven, Tenerife, ter nagedachtenis van de slachtoffers van de vliegramp in '77, 
geopend door minister Camiel Eurlings, 18 meter hoog, corten staal  

  
 

5. 2008: Straatmeubilair, Huisduinen, cortenstaal  
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6. 2006 - 2011: Meer dan 100 lantarenpalen, Duinpark Den Helder, 4 en 7 meter hoog, corten staal  

7. 2007: Brug 1 (Wint-Duin brug), Duinpark Den Helder, 22 meter lang, 9 meter breed, met 6 rijen 
hekwerk van 5 meter hoog  

8. 2009: Brug 2, Duinpark Den Helder in 2011 geopend door Hare Majesteit Koningin Beatrix, 33 meter 
lang, 9 meter breed, 6 rijen hekwerk van 7 meter hoog  

9. 2009-2010: De Poort, Zee van Staal, Wijk aan Zee, in 2009 geopend door Hare Majesteit Koningin 
Beatrix, corten staal  

  
 
10. 2007: 1e Beeld Hoogeveen, 10 meter hoog, aluminium met gekleurde verlichting  

11. 2007: 2e Beeld Hoogeveen (De Koperen Naald), 10 meter hoog, koper met verlichting  

12. 2008: 3e Beeld Hoogeveen, 10 meter hoog, aluminium met gekleurde verlichting  

13. 2010: 4e Beeld Hoogeveen, 10 meter hoog, 13 meter breed, aluminium met gekleurde verlichting  

14. 2010: Afrastering park, Hoogeveen, corten staal  

15. 2010: Hoop, Maasdonk, 22,5 meter hoog, corten staal met verlichting  

16. 2010: Zeeland, restauratie oorlogsmonument (eerste beeld in opdracht van R.W. van de Wint), 
corten staal  

17. 2011: Speira, Vijfhuizen, 10 meter hoog, gevouwen corten staal.  

18. 2013: Tempestas Chalybeia, Barendrecht, 10 meter hoog, gevouwen corten staal.  

19. 2017: Schaalmodel beeld Maasdonk voor Bibliotheek Den Helder 4,5 meter hoog, corten staal 

20. Sinds 2013: diverse werkzaamheden om landschap De Nollen weer volgens visie Van de Wint in te 
richten en te onderhouden, tevens plaatsing van diverse beelden en afronding van diverse projecten. 
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Naast het werk van Van de Wint dat in bezit is van zijn erven, zijn er enkele particuliere verzamelaars in 
Nederland, en hebben de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en enkele musea werk in de collectie ( oa 
Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Boymans Van Beuningen, Kröller Muller). 
 
 

Stichting	De	Nollen	
 
Stichting De Nollen is in 1981 opgericht.  
 
De hoofddoelstelling van stichting De Nollen is het in stand houden, beheren en ontsluiten van het 
cultureel erfgoed van Rudi van de Wint.  
 
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. 
 
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.  
 
Tijdens de vergaderingen is Gijs van de Wint als adviseur/toehoorder aanwezig. Het DB heeft 
regelmatig contact met Gijs en hecht veel waarde aan een goede samenwerking met Ruud jr en Gijs. 
 
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. 
 
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. 
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Eigendom 
De Nollen: 
De stichting is eigenaar van de grond van het Nollenterrein.  
De bunkers, bouwsels en kunstwerken zijn eigendom van de R.W. van de Wint Holding bv. 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. 
Museum: 
De stichting is eigenaar van de grond en de gebouwen. 
De kunstwerken (nu nog opgeslagen in de werkplaats) zijn in eigendom van de R.W. van de Wint 
Holding bv. 
Voor de schilderijencollectie zal ook een bruikleenovereenkomst worden opgesteld. 
 
Comité van Aanbeveling 
Stichting De Nollen 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 worden jaarlijks voor 1 juli 
gepubliceerd op de website. 
 

Van	de	Wint	Holding	B.V.	
 
De Van de Wint Holding B.V. is opgericht in juni 2005.  
SBI-code: 70102 – Holdings (geen financiële) 
SBI-code 64923 – Participatiemaatschappijen 
Management- en participatiemaatschappij. 
 
In de Holding zijn de kunstwerken ondergebracht, maar ook de gebouwen, bunkers en andere opstallen 
op De Nollen. 
 
De B.V. heeft twee bestuurders: Ruud jr en Gijs van de Wint. 
 

R.W.	van	de	Wint	B.V.	
 
De R.W. van de Wint B.V. is opgericht in juni 2005.  
SBI-code: 9003 – Schrijven en overige scheppende kunst 
Vervaardigen van schilderijen, sculpturen, stalen beelden etc. 
 
De B.V. wordt bestuurd door de Van de Wint Holding BV. Dit is tevens de enig aandeelhouder. 
 
Beide bv’s vormen een fiscale eenheid. 
 
Beheer 
Het beheer van het Nollenterrein wordt gedaan door R.W. van de Wint BV.  
Ook de dagelijkse coördinatie van het project is in handen van R.W. van de Wint BV.  
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Voor het beheer wordt door de stichting 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.  
 
Werkzaamheden 
Vanuit deze bv worden opdrachten uitgevoerd op basis van ontwerpen van de overleden kunstenaar. (zie 
ook overzicht pag 11 en 12). Vanaf 2019 werkt de bv in opdracht van de stichting aan het wegwerken 
van achterstallig onderhoud op De Nollen en worden enkele nieuwe kunstwerken geplaatst. Naar 
verwachting zijn deze werkzaamheden in de loop van 2021 afgerond. 
Alle machines, werkmaterieel etc zijn in deze ‘werk’-BV ondergebracht. 
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R.W.	van	de	Wint	Museum	
 
 
In 2012 is gestart met de bouw van een museum waarin aandacht voor de schilderkunst van Van de 
Wint zal zijn en waar zijn oeuvre zal worden getoond. Het oorspronkelijke idee van een museum 
dateert al uit 1998, en komt voort uit de wens en gedachte de kunstwerken, sculpturen en 
schilderijen van Van de Wint te behouden voor de toekomst én ze te delen met een groot publiek. Het 
openstellen voor bezoekers van De Nollen is een eerste stap geweest. 

	

Ontwerp	
 
Het ontwerp van de gebouwen is van R.W. van de Wint en biedt de mogelijkheid om zijn bijzondere 
schilderijen, doeken van 4,5 (b) x 3 (h) meter, te tonen. 
 
Na de afbouw met een schil van cortenstaal sluit het gebouw aan bij de kunst op De Nollen en via een 
speciaal ontworpen brug ontstaat tevens een nieuwe en opvallende toegang tot De Nollen. 
 
Het museum zelf is ook een kunstwerk en voor de bezoekers komt dit vooral tot uiting in de bijzondere 
dakconstructie ontworpen door Van de Wint. Het hoofdgebouw met een de cortèn-stalen schil over 
een lengte van 70 meter is absoluut indrukwekkend en de drie gebouwen samen kunnen worden 
gezien als de handtekening van R.W. van de Wint. 
 

 
 
 

Waarom	een	museum?	
 
Het totaalproject De Nollen in Den Helder draait om het levenswerk van beeldend kunstenaar R.W. van 
de Wint (1942-2006); een unieke combinatie van hoogwaardige kunst in een natuurlijk duinlandschap.  
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Stichting De Nollen wil samen met de zonen van Ruud van de Wint het project meer onder de 
aandacht brengen van een breder publiek en inrichten voor grotere bezoekersaantallen.  
 
De aanleiding daarvoor is niet alleen het vergevorderde stadium waarin kunstproject De Nollen 
zich nu al bevindt, maar ook de grote collectie schilderkunst die in bezit is van de erven. 
 
Met de beoogde ontwikkelingen is het van belang dat Stichting De Nollen haar bedrijfsvoering verder 
professionaliseert, terwijl voor de bezoeker de persoonlijke benadering en visie van R.W. van de Wint 
(en zijn directe familie) centraal blijft staan. 
 

De	importantie	van	De	Nollen	en	het	R.W.	van	de	Wint	Museum	
 
 
R.W. van de Wint is bekend van zijn schilderingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze 
kleurrijke doeken zijn bijna dagelijks op televisie te zien.  
Ook maakte Ruud in opdracht van toenmalig Koningin Beatrix de plafondschildering in Paleis 
Noordeinde, slechts zelden voor het publiek te zien.  
In het stadhuis van Groningen is het wel mogelijk om zijn plafondschilderingen te aanschouwen.  
In Nederland staan verder zo’n vijfenveertig monumentale beelden en sculpturen van Van de Wint. 
Deze grote werken springen op veel openbare plaatsten en langs snelwegen in Nederland in het oog.  
 
Van de Wint wordt gezien als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse kunstenaars.  
Hij wordt vergeleken met internationale kunstenaars als Richard Serra en Louise Bourgeois. 
 
Na zijn laatste grote tentoonstelling in 1979 in Groningen en Bazel en Sonsbeek ’93 trok Ruud van de 
Wint zich terug op De Nollen. Pas ruim twintig jaar (2002) later was er weer een spraakmakende 
tentoonstelling in een museum, de solo-tentoonstelling Clair Obscur in het Kröller-Müller Museum in 
Otterlo bestaande uit zeven immense beelden. Twee beelden zijn aangekocht en hebben een permanente 
plek gekregen in de tuin van het Kröller-Müller Museum. Andere beelden zijn teruggeplaatst op De 
Nollen. 

 
Het (internationale) belang van De Nollen als kunstproject is onomstreden binnen de kunstwereld in 
Nederland. Dit wordt onderstreept door tal van toonaangevende museumdirecteuren en kenners van 
het werk van Van de Wint, alsmede door de publicaties als: 

 
- L’artiste contemporain et la Nature Parcs et Paysages Européen (2007) van Colette Garraud 

(universiteit Sorbonne, Parijs), uitgegeven bij Hazan, 
- Schilder, beeldhouwer, bouwer - R.W. van de Wint (2002), van Jacqueline van Koningsbruggen, 

uitgeverij SUN en de catalogus van de tentoonstelling R.W. van de Wint. Clair obscur. 
 

Dit betekent een internationale erkenning van De Nollen als een kunstwerk ‘in situ’. 
Dat het behouden van het werk van Van de Wint en het tentoonstellen hiervan van groot belang is, 
behoeft daarom geen betoog.  
Een museum over de kunstenaar Ruud van de Wint en over zijn oeuvre lijkt dan ook een 
vanzelfsprekendheid.  
 
 
Vanuit een aantal invalshoeken kan deze vanzelfsprekendheid worden beredeneerd: 
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“Het belang van De Nollen als bereikbaar en toegankelijk nationaal kunstproject in Den Helder is 
vanzelfsprekend. De kunstwerken in het landschap maken De Nollen tot een unieke trekpleister en 
nodigen je uit vanuit dit binnenduingebied langer in Den Helder te blijven en te genieten van al het 
cultuurhistorische wat Den Helder te bieden heeft.” 

 

 

 
“Ruud van de Wint was de Jules Verne van Nederland, hij bundelt de bijzondere kracht van bedenken, 
tekenen en uitvoeren.” 

 

 

Het is van belang voor Den Helder, Noord-Holland en Nederland 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Patrick van Mil, directeur Stedelijk Museum Alkmaar: 
“Ruud van de Wint neemt een unieke positie in de Nederlandse kunst in en is daarom van groot 
belang. Van de Wint was een heel goede beeldhouwer en schilder. Hij heeft zich teruggetrokken uit de 
museum- en kunstwereld en heeft zijn eigen plan getrokken. Het was een ambitieus programma wat hij 
had, en in betrekkelijk isolement heeft hij dat waargemaakt. 
Met De Nollen heeft hij natuur, architectuur, sculptuur en schilderkunst verenigd in een 
indrukwekkend ‘Gesamtkunstwerk’. De Nollen is daarmee van on-Nederlandse proportie, zelfs 
internationaal is het uniek.” 
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“De aard van zijn werk is oer-Hollands. Van de Wint is een inspirerende kunstenaar en zijn werk geeft 
het publiek de mogelijkheid zich te verbinden aan de vrijheid van de kunst en de vrijheid van 
meningsuiting.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is van belang voor een toenemend geïnteresseerd publiek in kunst, cultuur en natuur 
 
 

 
 

 
 
 
Het is van belang voor scholen en (kunst)educatie 
 

 
 

Museumconcept	
 
Voor de toekomst van De Nollen zijn drie kernpunten gedefinieerd: 
 
1. Het erfgoed op De Nollen conserveren en onderhouden. Het totaalkunstwerk vervolmaken 
door op basis van de tekeningen van Ruud van de Wint nog niet uitgevoerde bouwsels en 
sculpturen te realiseren. 
 
 
 

 
 

 
 
 
2. De casco gebouwen naast De Nollen afbouwen en inrichten om de schilderijen van Ruud van de 
Wint tentoon te stellen en zijn verhaal aan de bezoekers te vertellen. 
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‘‘Het is absoluut de moeite waard om de Nollen te conserveren en de schilderijen en beelden van Van 
de Wint te laten zien aan een breder publiek.” 

 
 

 

 
 

Patrick van Mil, directeur Stedelijk Museum Alkmaar: 
 “Wil je De Nollen begrijpen, dan wil je de ontwikkeling van de kunstenaar laten zien.  
Zijn werk is nogal verspreid en fragmentarisch in musea verzameld. Nergens is het permanent te zien. 
De erven bezitten een belangrijke en geweldig mooie collectie waar het publiek nu geen toegang toe 
heeft. Het is topkunst die zeer de moeite waard is om te exposeren in een museale omgeving.” 

 
 
3. De Nollen en museum openstellen voor bezoekers om meer bekendheid voor dit bijzondere 
culturele erfgoed te genereren. 
 
 

 
 

 
 

Patrick van Mil, directeur Stedelijk Museum Alkmaar: 
“Kunstwerk De Nollen is pas af, als ook het museum af is. Daar kan het geweldige werk, dat aan De 
Nollen is voorafgegaan, worden getoond. Zodat je snapt hoe dit tot stand is gekomen en waar dit uit 
voortvloeit. “ 

 
 
Uitgangspunten tentoonstellingsbeleid 
Het museum biedt plaats aan de nagelaten schilderijen en tekeningen van Van de Wint die zich in de 
collectie van de erven bevinden. De werken zullen permanent tentoongesteld worden en worden 
aangevuld met werken van bijvoorbeeld verzamelaars en overheidscollecties. 
 
Onderdeel van het plan is dat ook de werkplaats wordt opengesteld voor publiek.  
Zijn twee zonen Ruud jr en Gijs zullen hier de komende jaren nog diverse ontwerpen van hun vader gaan 
maken. Die vervolgens op De Nollen geplaatst zullen worden. De bezoeker kan hier getuige van zijn en 
deze aanpak geeft een zekere dynamiek die een herhaalbezoek meer dan de moeite waard maakt. 
 
Het museum geeft enerzijds een beeld van Van de Wint als kunstenaar, de totstandkoming van de 
Nollen en het is een essentiële voorbereiding voor een bezoek aan het naast het museum gelegen 
totaalkunstwerk.  
 
Anderzijds biedt het museum invulling aan de grote wens om het omvangrijke en belangrijke oeuvre 
aan schilderijen van Van de Wint aan het publiek te tonen.  
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Ook wordt de bezoeker meegenomen in het maakproces van de kunst van Van de Wint; op oude 
filmbeelden zien we Ruud aan het werk aan de doeken voor de Tweede Kamer en aan het Sonsbeek 
project. 
 
Het museum speelt een grote rol in het belichten van de achtergronden van R.W. van de Wint, zijn 
werk en zijn keuze om zich te “storten” op De Nollen.  
 
In het museum wordt de bezoeker voorbereid op een bezoek aan De Nollen en hiermee is dit een 
belangrijke aanvulling voor het bezoek.  
 
 
Masterplan 
Bovengenoemde uitgangspunten zullen moeten worden verwerkt in een Masterplan. Hierin krijgen 
we nog scherper welke keuzes we waarom maken, wat we willen laten zien en welk verhaal we 
willen vertellen, wie onze doelgroepen zijn, hoe bereiken we ons publiek, wat doen we met educatie, 
etc.  
Het bestuur zal dit in nauw overleg met de erven gaan opstellen. We benaderen voor het maken van 
een dergelijk masterplan een externe partij. We denken dat Perspekt Studio’s daar een goede 
kandidaat voor is.  
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Kostenraming	R.W.	van	de	Wint	Museum	
 

Bouwkosten	
 
Op verzoek van het stichtingsbestuur heeft Kaptein Architecten Den Helder in 2019 een nieuw overzicht 
van alle werkzaamheden gemaakt, benodigd om het museum af te bouwen en op te leveren, gereed voor 
het huisvesten van de collectie. Daarbij is rekening gehouden met de kosten van het herstel van 
werkzaamheden die eerder verkeerd zijn uitgevoerd.  
Bij deze kostenraming heeft men zich gericht op het oorspronkelijke bouwplan van R.W. van de Wint. 
Daarbij is inbegrepen het aanleggen en inrichten van het terrein om het gebouw, alsmede de bouw van 
drie rietkoepels op het museumterrein, e.e.a. zoals voorzien in de oorspronkelijke bouwplannen voor het 
museum.  De grote rietkoepel is bedoeld als paviljoen /museumcafé, de twee kleinere koepels zijn 
bedoeld als museumwinkel en kantoor.  
 
Een overzicht van de kosten is als volgt: 
 
Onderdeel       Excl AK&W/AD  Incl AK&W/AD 
 
Terreininrichting, inclusief loopbrug en lantaarnpalen  € 578.482  € 699.963 
 
Tentoonstellingsruimte (voorheen beeldhouwatelier)  € 2.489.000  € 3.011.690
  
Werkplaats/Depot (voorheen schildersatelier)   € 715.000  € 865.150 
 
Bezoekerscentrum (voorheen houtwerkplaats/kantine)  € 524.000  € 634.040 
 
Twee losse gebouwen, vrije gebruiksfunctie   € 300.000  € 363.000 
 
Paviljoen/museum café      € 430.000  € 520.300 
 
AK&W 13%       € 654.742 
 
Adviseurs/directievoering 8 %     € 402.918 
 
Totaal (alles excl BTW)      € 6.094.143  € 6.094.143 
 
NB: De buitenkantafwerkingen, in cortenstaal, opgenomen in bovenstaande bedragen, zijn respectievelijk 
€ 480.000, - (tentoonstellingsruimte), € 330.000 (depot/werkplaats) en € 128.000 (bezoekerscentrum), in 
totaal dus € 938.000 excl. AK&W/AD of € 1.134.980 incl AK&W/AD). 
 
 

Inrichtingsplan	tentoonstellingsruimte	
 
Naast deze bouwkosten zal er voor de tentoonstellingsruimte een inrichtingsplan moeten worden 
opgesteld. 
Hiervoor is contact gelegd met Perspekt Studio’s in Haarlem. Zij hebben in de afgelopen 50 jaar de 
meest uiteenlopende projecten gerealiseerd voor theater, televisie, musea, events en bezoekerscentra.  
 
De visie is om ruimtelijke projecten te maken, die bezoekers motiveren om verder te kijken. De 
verhalen van opdrachtgevers, waaronder veel musea, worden tot leven gebracht, tastbaar gemaakt en 
betekenis aan gegeven.  
Perspekt Studio’s kan een plan maken om de inrichting van het museum te ontwikkelen en te 
realiseren.  
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Voor de inrichting van het museum wordt een adviesraad opgericht, waarin een aantal 
museumdirecteuren zal plaatsnemen.  
 
 

Aanloopkosten	
 
Voordat aan de bouw en inrichting kan worden begonnen zullen er kosten moeten worden gemaakt. 
Te denken valt aan: 
 
Masterplan (museumconcept, ambitie, collectie, visualisatie, incl exploitatieplan): ca € 20.000 
Fondsenwervingsplan: PM   
Marketingplan: PM 
Definitief bouwplan: PM 
Projectleiding: PM 
 

 	



 24 

Dekkingsplan	
 
 
Stichting De Nollen en de erven Vd Wint beschikken niet over de financiële middelen om het project 
uit te voeren. Dit betekent dat er externe financiering moet worden gevonden. 
Hiervoor zal een fondsenwervingsplan moeten worden opgesteld. 
De gemeente Den Helder heeft in mei 2020 een fondsenwerver aangesteld voor twee jaar. Deze 
fondsenwerver ondersteunt het stichtingsbestuur bij het maken van een wervingsplan.   
NB: de fondsenwerver is voor 9 uur per week aangesteld en wordt geacht een vijftiental Helderse 
organisaties te ondersteunen. Veel zal dus neerkomen op het bestuur zelf cq een in te huren externe. 
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Opbouw	museale	organisatie	
 
In dit plan wordt een aanzet gegeven om te komen tot een nieuwe organisatie met de volgende 
kerntaken: 

• behoud, beheer en uitbreiding van De Nollen 
• afbouw en inrichting museum (tijdelijke organisatie) 
• exploitatie van De Nollen & museum 

 
 

Behoud,	beheer	en	uitbreiding			De	Nollen	
 
Het beheer van De Nollen wordt verzorgd door RW van de Wint BV. Gezien de kennis en de inzet van 
Ruud en Gijs van de Wint op dit gebied, is het wenselijk dit te continueren. Hierover dienen tussen 
de stichting en RW van de Wint BV nieuwe afspraken te worden gemaakt. Momenteel betreft de 
vergoeding die zij ontvangen een sluitpost in de begroting van stichting De Nollen. Dit moet een 
meer structureel en reëel karakter krijgen. 
In de exploitatiebegroting zal dit verder moeten worden uitgewerkt. 
 

Afbouw	en	inrichting	museum	
 
Voor de afbouw en inrichting wordt een tijdelijke organisatie opgezet. 
Bestuur en erven trekken hierin gezamenlijk op.  
Voor de afbouw wordt een (externe) projectleider aangesteld die met een bouwteam werkt. 
Voor de inrichting wordt ook een (externe) projectleider aangesteld. 
 

Exploitatie	De	Nollen	en	museum	
 
Momenteel wordt de dagelijkse aansturing van De Nollen (aansturing vrijwilligers, planningsysteem 
bezoekers, nieuwsbrief/website)  gedaan door de erven. Hier staat geen vergoeding tegenover. Door 
uitbreiding van De Nollen met een museum is het noodzakelijk de organisatie verder te 
professionaliseren.  

Personeel	
 
Voor de exploitatie van De Nollen en het museum moet een klein team worden opgebouwd. 
Vooralsnog wordt gedacht aan: 
 
Coördinator (0,8 fte) 
Medewerker Communicatie/marketing (0,4 fte) 
Medewerker Fondsenwerving (0,4 fte) 
 
 

Vrijwilligers	
Naast een klein team vast personeel moet een grote vrijwilligersgroep worden opgebouwd. Het volgende 
overzicht geeft een opbouw van de vrijwilligersbezetting. 
Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt in hoeveel dagen museum en De Nollen open zijn en 
hoeveel rondleidingen er worden gegeven (nu do-vrij-zat –zon van april t/m okt, is ca 30 weken, met per 
dag 3 rondleidingen) hieronder een eerste opzet: 
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Vrijwilligersbezetting 2021/22/23 2024 2025 
dagen/weken 4 / 30 5 / 30 6 / 30 
bezoekers 5000 10000 15000 
rondleiders 10 20 30 
entree 4 10 15 
catering 4 10 15 
winkel   10 
Totaal 18 40 70 

 
Het zal een grote uitdaging worden om deze aantallen vrijwilligers in Den Helder en omgeving te 
vinden. Hiervoor zal een apart plan moeten worden opgesteld. Dit zal onderdeel worden van het 
definitieve plan voor de organisatieopzet en exploitatie.  
 

Museale	adviesraad	
 
Om bestuur en organisatie bij te staan wordt een museale adviesraad opgesteld. Hierin nemen enkele 
vooraanstaande museumdirecteuren zitting. 	
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Exploitatie	
 

Bouwkosten:	niet	ten	laste	van	de	exploitatie		
 
Uitgangspunt is dat de kosten voor de bouw van het museumgebouw etc. niet op de jaarlijkse exploitatie 
drukken, dus er zijn geen rente- of afschrijvingslasten.  
Met andere woorden: de bouw moet volledig vooraf gefinancierd zijn.  
 
De exploitatiebegroting zal wel stijgen, zowel aan de inkomstenkant als de kostenkant omdat de 
exploitatiekosten van het gebouw worden toegevoegd.   
Tevens zal er vanwege de grotere bezoekersaantallen, zij het minimaal, enig professioneel personeel 
moeten zijn. 
 

Verwachte	inkomsten	
 
Inkomsten via bezoekers 
 
Belangrijke basis voor de exploitatie van het museum is hoeveel bezoekers er komen. 
 
Het museum staat in De Nollen-Zuid en is direct toegankelijk vanuit het station Den Helder-Zuid. De 
bezoeker komt binnen via het entreegebouw en gaat vervolgens via een kleine tunnel naar het 
museumgebouw. Na bezoek aan het museum volgt een rondleiding op De Nollen, dat via een brug over 
de weg wordt betreden. De totale logistiek is onderdeel van het plan dat voor de inrichting van het 
museum wordt gemaakt. 
 
De Nollen is een aangelegd landschap en het is niet verstandig om publiek hier vrij rond te laten 
lopen. Ook de kunstbunkers zijn kwetsbaar en ze kunnen ook in verband met de noodzakelijke uitleg 
alleen in kleine groepen worden bezocht. Het maximum aantal van een groep is 16 personen. 
Grotere aantallen geven in Aether en Vergilius zeker akoestische problemen, ook is de fysieke ruimte in 
alle kunstwerken en ook de tunnels te klein voor meer dan 16 personen. 
 
De kwetsbaarheid van het terrein maakt ook dat het terrein niet het hele jaar door goed bezocht kan 
worden. Momenteel is er een openstelling van 1 april tot 31 oktober: dat geeft ca 30 weken waarop 
rondleidingen kunnen worden gegeven. In 2019 had De Nollen 5.000 bezoekers. 
 
Het museum kan het hele jaar openblijven, maar de vraag is of dit recht doet aan de functie die het 
museum heeft: het bereidt de bezoeker voor op de rondlelding aan het Totaalkunstwerk De Nollen. 
Vanuit dat gegeven gaan we ervan uit dat museumbezoek altijd gekoppeld is aan bezoek De Nollen.  
 
Zowel de groepsgrootte als de beperkte openstelling geven beperkingen in het aantal bezoekers.  
We kiezen er voor om deze ‘beperking’ in marketingtermen om te zetten naar: ‘exclusiviteit’. 
 
Het streven is om de bezoekersaantallen te laten stijgen naar 15.000 per jaar.  
 
Momenteel bedraagt de toegangsprijs € 10. 
Met uitbreiding van De Nollen met een museum lijkt een verhoging naar € 15 reëel.  
 
Inkomsten uit verkoop horeca/museumshop 
Uitgaan van kengetallen: aantal bezoekers keer bedrag x. 
 
Inkomsten uit sponsoring en giften 
Verder uitwerken in fondsenwervingsplan tbv exploitatie 
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Inkomsten uit subsidies en fondsen 
Overleg met gemeente Den Helder over structurele subsidierelatie. 
Van fondsen niet veel te verwachten tbv exploitatie. Mogelijkheden verder onderzoeken. 

Verwachte	uitgaven	
 
Personeel 
Vrijwilligers 
Beheer en onderhoud terrein, gebouw, collectie 
Marketing 
Fondsenwerving en relatiebeheer 
Educatie 

Concept-begroting	De	Nollen	en	R.W.	van	de	Wint	Museum	
 
Het bestuur heeft in 2019 een eerste aanzet voor deze begroting opgesteld. 
De bezoekers worden ingeschat op 15.000 per 2025 (opening museum).  
Er is bijna geen personeel: er is ca € 68.000 beschikbaar voor 1,5 fte. Op die manier wil het bestuur 
aansluiten bij de huidige opzet van De Nollen: kleinschalig, met veel vrijwilligers en een belangrijke rol 
voor de directe familie van Van de Wint.  
Onderstaande opzet zal verder moeten worden uitgewerkt als in het Masterplan de uitgangspunten 
definitief zijn vastgesteld. 
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Marketing	
 
 
Het is duidelijk dat de bekendheid van Ruud van de Wint beperkt is tot geïnteresseerden in met 
name de moderne beeldhouwkunst. Zijn kunstwerken spreken echter veel mensen aan, dit wordt 
dagelijks door de bezoekers van De Nollen bevestigd. Van de Wint zelf was afhoudend om bezoekers 
toe te laten op De Nollen en bij een meer tolerant beleid na zijn dood is er feitelijk nooit actief met De 
Nollen naar buiten getreden. Om het museum te kunnen exploiteren moet dit zeker gaan veranderen.  
 

Doelgroepen	en	communicatiestrategie	
 
In 2013 is in opdracht van het toenmalige stichtingsbestuur door DE PROJECTLOODS een 
marketingplan opgesteld. Op dat moment werd er nog vanuit gegaan dat het museum in 2015 zou 
openen. 
 
Belangrijkste elementen uit dit plan: 
 
Doelgroepen 
 
Kunstliefhebbers 
Toeristen 
Natuurliefhebbers 
Educatie (scholen) 
Inwoners Den Helder 
Donateurs en sponsoren 
 
Trefwoorden die passen bij de doelgroepen van De Nollen zijn: 
- kunstliefhebbers belangrijkste doelgroep huidig bezoek 
- toerisme een groot potentieel voor extra bezoek aan De Nollen 
- inwoners van Den Helder belangrijk voor trots en draagvlak 
- donateurs/sponsoren belangrijk voor financiën en ambassadeursfunctie 
- van natuur en educatie maar beperkte groei te verwachten 
 
Communicatiestrategie 
 
Trefwoorden die passen bij de communicatiestrategie van De Nollen zijn: 
- eerst het wekken van nieuwsgierigheid door: 
  * maximale communicatie over voortgang en oplevering nieuwbouw 
  * opening museum door vooraanstaand persoon (Prinses Beatrix?) 
- daarna het vasthouden van aandacht door: 
  * communicatie bij nieuw werk R.W. van de Wint en tijdelijke exposities 
  * respons van tevreden klanten ontsluiten en delen via sociale media 
 
 
Bereiken van de doelgroep 
 
Trefwoorden die passen bij het bereiken van de doelgroep 
- inzetten op ‘free publicity’ 
- breed inzetten van pers- en nieuwsberichten 
- nazorg om berichten op een goede wijze via andere media te verspreiden 
- verbijzonderingen per doelgroep 
- productontwikkeling (virtuele tour, flyers , sponsorbrochure, NS arrangementen) 
- relatiebeheer 



 31 

Contentmarketing	
 
Door de veelheid van (nieuwe) media is contentmarketing een belangrijke vorm. Het begrip 
contentmarketing is geïntroduceerd door de Amerikaanse ex-uitgever Joe Pulizzi in 2009.  
 
Zijn filosofie komt erop neer dat je via “content” een publiek opbouwt en daarvan in een later stadium 
de vruchten plukt door producten te verkopen aan datzelfde publiek. 
Rond Ruud van de Wint zijn nog veel meer bijzondere verhalen te vertellen: 
 
de bijzondere erfenis van zijn zonen Ruud jr. en Gijs en de bevlogenheid waarmee zij samen met hun 
gezinnen de bijzondere kunst in de geest van hun vader behouden en zelfs uitbouwen 
 
het kunstwerk in de Tweede Kamer, dagelijks op televisie en het enige schilderij dat de Nederlanders bijna 
dagelijks zien  
 
meer dan 3.000 auto’s per uur razen op de A2 langs het beeld De Kroon van Ruud van de Wint bij de afrit 
IJsselstein. Het 13 meter hoge expressionistische beeld van cortenstaal uit 2001 wordt jaarlijks 
gepasseerd door meer dan 6 miljoen autogebruikers 
 
Plafondschilderingen 
 
Straatmeubilair 
 
300 schilderijen, waarvan 16 mega-doeken van 4,5x3 meter, die nog nooit tentoongesteld zijn en vanaf 2020 
in het museum te zien zullen zijn 
 
RW van de Wint BV maakt nog steeds kunstwerken naar ontwerpen van Ruud van de Wint 
 
Er zijn eenvoudig nog diverse andere verhalen te vinden. Ieder kunstwerk op De Nollen vertelt een eigen 
verhaal, van de hemelkoepel in Aether, tot Eidolon, gebouwd op vier bunkers met haar onderaardse 
gangen en de kunstkerk van Van de Wint in De Kelk, met het gat in de wereld in een van de rietkoepels 
dat het mogelijk maakt om de hemel in Nieuw-Zeeland te zien. 
 
Heel bijzonder is het verhaal van de sculptuur “Het soortelijk gewicht van de lach”, een grote 
weegschaal, die nu staat opgeslagen in de werkplaats en weer wordt teruggeplaatst.  
 
Ook de terugkeer uit Amsterdam van het spectaculaire kunstwerk “De Torens” is belangrijk. Dit is 
onderdeel van de wens van Van de Wint dat al de kunstwerken ooit terugkeren naar De Nollen. 
 
De achtergronden van ieder kunstwerk op De Nollen kunnen, als er budget is, in een eenvoudig boekje 
komen dat bezoekers meekrijgen bij een rondleiding. Dit maakt dat het bezoek beter beklijft en 
versterkt de mond-tot-mondreclame. 
 
De verhalen kunnen in de opmaat naar de realisatie van het museum verteld gaan worden en hiermee kan 
het bezoeken van De Nollen  al vanaf 2021 worden ingezet.  
 
De adviesraad van museumdirecteuren kan hierbij als klankbord fungeren.  
 

Positionering	
 
De Nollen van RW van de Wint heeft enige bekendheid in Den Helder, maar is een eigennaam voor 
“binnenduin”. In Callantsoog is Camping De Nollen, die ook eigenaar is van de website denollen.nl. In 
Den Helder en in Alkmaar is ook nog een autobedrijf met de naam De Nollen en eigenaar van 
denollen.com. 
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Een eerste denklijn voor de positionering die voortkomt uit de gesprekken met de diverse partijen is een 
centrale positie voor de naam Ruud van de Wint. De belangrijkste verbinding moet worden gemaakt met 
het totaalkunstwerk, het museum is secundair.  
 
 

Marketingplan	
De diverse onderdelen zoals genoemd in dit hoofdstuk zullen verder moeten worden uitgewerkt in 
een Marketingplan.  	
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Voorlopige	planning	
 
 
Fase 1 Herstart 
Opstellen Masterplan (inhoudelijke verhaal museum) 
Opstellen nieuwe beheerovereenkomst en bruikleenovereenkomst 
Opstellen Marketingplan 
Opstellen inrichtingsplan museum 
Definitief plan inclusief dekkende begroting 
Definitief plan organisatieopzet en exploitatie 
Opstellen plan van aanpak fondsenwerving 
 
Fase 2 Fondsenwerving 
Fondsenwerving obv Masterplan 
Uitwerken marketingplan 
Uitwerken inrichtingsplan 
Starten van bouwteam voor gedetailleerde plannen voor afbouw 
 
Fase 3 kunst en gebouwen veilig 
schilderijen in een professioneel depot 
wind- en waterdicht maken van de gebouwen 
 
Fase 4 Inrichten museum 
plaatsen van klimaatsystemen 
afbouw interieur 
inrichten museum 
opbouwen museumorganisatie 
 
Fase 5 Afbouw museum 
plaatsen van de cortèn-stalen  schil 
maken van een toegang vanuit het museum naar De Nollen via brug 
uitwerken plannen voor extra gebouwen en functies 
openstelling museum en opschalen rondleidingen op De Nollen  
 
Fase 6 Inrichten omgeving 
bouwen van drie extra gebouwen voor horeca, winkel en kantoor 
inrichten terrein direct rond museum 
optimaliseren rondleidingen op De Nollen en museale organisatie 
feestelijke opening museum 
 
 
Planning in de tijd: 

- fase 1 herstart Q1/Q2 2021 
- fase 2 fondsenwerving Q3/Q4 2021 (loopt ook door in 

volgende fasen indien nodig) 
- fase 3 kunst en gebouwen veilig 2022 
- fase 4 inrichten museum 2023 
-            fase 5 afbouw museum 2024 

  -   fase 6   inrichten omgeving             2025 
 

	


