
DINSDAG 12 FEBRUARI 2019 GHI 20

4 Regionaal

Gooi en
Eemland

De tentoonstelling over Nederland
en de Koude Oorlog is vanaf 23 fe-
bruari te zien in het NMM in Soes-
terberg. Lenin werd in 1917 de
grondlegger en leider van het com-
munisme en de Sovjet-Unie. Zijn
beeld is van belang voor de tentoon-
stelling, omdat het mede symbool
staat voor het einde van de Koude
Oorlog. 
Beelden als van Lenin waren wijd-
verspreid in Oost-Europa en ver-

dwenen na het uiteenvallen van de
Sovjet-Unie uit het straatbeeld.
Soms gebeurde dat met geweld. Zo
werden sommige beelden door de
bevolking omver geworpen. Een gat
in de bovenarm van het beeld bij de
NMM-tentoonstelling herinnert
daaraan. Bezoekers maken een mul-
timediale reis lang bijzondere objec-
ten en beleven de dreiging van wel-
eer, waarbij er ook aandacht is voor
recente gebeurtenissen.Beeld Lenin FOTO NMM

Immens beeld Lenin arriveert bij NMM
Jetty Claus

Soesterberg ✱ Een bronzen beeld
van Lenin, bijna drie meter hoog
met een gewicht van 950 kilo, is vo-
rige week gearriveerd in het Natio-
naal Militair Museum (NMM). De
beeltenis, in bruikleen geven door
het Poolse Muzeum Zamoyskich w
Kozłówce, is één van de iconische
objecten in de tentoonstelling ’Als
de Russen komen’.
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Wie dacht dat zijn plannen voor een
Mercedes Museum een stille dood
waren gestorven, heeft het mis. Al
zal het nog wel een tijdje duren. Dit
jaar gaat de de 72-jarige verzamelaar
weer in gesprek met de gemeente
Baarn. Hij heeft de architect op-
dracht gegeven nieuwe schetsen te
maken. Zo’n vier jaar was het stil
rond het plan vlakbij de A1. Door an-
dere projecten heeft het een tijd op

een laag pitje gestaan, bevestigt zijn
schoonzoon Robbert Jan de Vries. 
Fans van de Mercedes-Benz moeten
het voorlopig nog doen met de web-
site, waarop tal van mooie plaatjes

staan van de Ockhuisen-collectie.
’Opening medio 2020’ wordt daar
nog op gemeld. Volgens De Vries
gaat hij die tekst maar even aanpas-
sen.

Van de tekeningen uit 2015 wordt af-
geweken. De nieuwbouw zou te
kostbaar worden. Het nieuwe ont-
werp moet in dezelfde stijl zijn als
de botenloods en andere gebouwen
waarvoor Ockhuisen bouwplannen
heeft aan de Eemweg. 
Voor het museum moet een bestem-
mingsplanwijziging worden aange-
vraagd bij de gemeente. Een moei-
lijk punt is de verkeersontsluiting,
omdat er rekening gehouden wordt
met heel wat publiek. De Vries ver-
wacht dat die procedure nog wel an-
derhalf tot twee jaar kan duren.
,,Een beetje haast hebben we na-
tuurlijk wel, want het is wel leuk als
mijn schoonvader er zelf ook nog
lang van kan genieten. Ik hoop na-
tuurlijk dat hij heel oud wordt,
maar die garantie heeft niemand”,
aldus De Vries.
De Duitse autofabrikant is enthou-
siast over de plannen en verwacht
dat er tienduizenden bezoekers af-
komen op deze centraal gelegen
plek midden in Europa. De auto’s
staan nu op diverse plekken.

Nico Ockhuisen pakt museumplan met privécollectie auto’s weer op

Mercedes-ster jachthaven
Jetty Claus
j.claus@hollandmediacombinatie.nl

Baarn ✱ Met een doorsnee van vijf
meter is de geplaatste Mercedes-ster
bij jachthaven Eembrugge zo groot
dat je er niet omheen kunt. ,,Waar
die vandaan komt, blijft geheim’’,
lacht Robbert Jan de Vries, rechter-
hand van de eigenaar van de jacht-
haven, Loosdrechter Nico Ockhui-
sen. Hij heeft ’s werelds grootste pri-
vécollectie van ruim honderd Mer-
cedes-Benz wagens, waaronder
oldtimers uit de jaren dertig. 

De grote Mercedesster in de jachthaven. FOTO CASPAR HUURDEMAN

Tijdens de verbouwing werd
duidelijk dat de dakconstructie
niet draagkrachtig genoeg was
voor de zonwering en verwar-
ming. VoorBaarn had er vorig
jaar al voor gewaarschuwd. ,,Ik
vind het heel sympathiek dat
mensen zich ineens zorgen
maken dat er vertraging is voor
ons”, lacht ondernemer Karen

Sikkema. De gemeente betaalt
de verbouwing. ,,Ik weet wel dat
andere dingen zijn meegevallen.
De overschrijding is waarschijn-
lijk minder hoog dan je zou
verwachten. De vertraging valt
uiteindelijk nog mee. Voor kerst
hoorde ik dat de oplevering een
maand later werd. Toen baalde
ik. Sindsdien is er nog één week
bijgekomen”, zegt Sikkema.
Burgemeester en wethouders
mogen in april als eerste groep
de escaperoom inwijden, is haar
plan. Zij moeten de sleutel van
het ontsnappingsspel vinden.
Binnenkort wordt de boekings-
module open gezet. Wie in de
voorfase reserveert, kan als eer-
ste het tijdstip bepalen. De kos-
ten per groep van zes zijn 120
euro. ,,We willen later ook wer-
ken met individuele boekingen,
waarna wij groepen maken.”

’Kostenoverschrijding bij
Wintertuin valt wel mee’
Jetty Claus

Baarn ✱ De fractie van Voor-
Baarn wil weten hoe hoog de
kosten zijn van de recente tegen-
valler bij de verbouwing van De
Wintertuin. De partij wil ook
helderheid of de toekomstige
exploitant, de escaperoom van
Living Story, gecompenseerd
wordt voor de inkomstender-
ving door de latere opening, zo
vraagt zij aan het gemeentebe-
stuur.

Baarn ✱ Geriater in opleiding
Annerieke Barendrecht van
Meander Medisch Centrum
houdt volgende week maandag-
middag een praatje bij het
Baarnse Alzheimer Café in De
Leuning aan de Oranjestraat.
Gespreksleidster Truus Boon
stelt de geriater vragen over de
verschillende signalen van mo-
gelijke dementie. Na afloop is er
de gelegenheid om vragen te
stellen. De aanvang is 14.00 uur.

Waterafvoer bij 
Albert Cuyplaan
Soest ✱ Door klimaatverande-
ring krijgt ons land steeds vaker
te maken met extreme regenbui-
en. Om de kans op wateroverlast
te verminderen, maakt Soest aan
de Albert Cuyplaan een zogehe-
ten wadi, een waterafvoer door
infiltratie. Die komt in het ga-
zon bij de flat Nieuw Molen-
zicht. De wadi krijgt flauwe
kanten zodat het gazon in de
eindfase weer gemaaid kan
worden. De werkzaamheden
starten volgende week en zijn
eind maart klaar.

Geriater spreekt
bij De Leuning


