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Organisatie
Heemschut werd opgericht in 1911 en is daarmee een van 
de oudste particuliere erfgoedverenigingen van Nederland. 
Per ultimo december 2019 telde de vereniging 4.212 lidmaat-
schappen. 770 leden hebben een zogenaamd partnerlidmaat-
schap waarmee het totaal aantal leden uitkomt op 4.982 leden.

Heemschut is een vrijwilligersorganisatie die zowel op landelijk 
niveau als op regionaal niveau middels provinciale commissies 
actief is. De vrijwilligers zijn actieve leden die in het algemeen 
binnen de provinciale commissies en thematische werkgroepen 
zijn betrokken. Het aantal vrijwilligers is in 2019 gestegen. Com-
missies bestaan uit een voorzitter, een secretaris en tenmin-
ste twee andere leden die conform de statuten op voordracht 
van de commissie door het bestuur worden benoemd. In de 
commissie Drenthe zijn zes nieuwe leden benoemd waarmee 
deze commissie weer voltallig en actief is. Ook in onder meer 
Groningen, Noord-Holland en Limburg werden nieuwe leden in 
de commissie benoemd. Daarmee bedraagt het aantal vrijwilli-
gers in de dertien commissies en twee werkgroepen bijna 150. 
Daarnaast zijn leden actief in het bestuur, de raad van toezicht, 
de redactie en de rekencommissie.

De commissies zijn actief bij meldingen over bedreigd erfgoed 
en participeren op beleidsvoornemens die erfgoed en ruim-
telijke ordeningskwesties raken. In 2019 kwamen er in totaal 
180 meldingen binnen bij het landelijk bureau. De Werkgroep 
Monumentale Kunst zet zich in voor de redding van architec-
tuur gebonden kunstwerken uit de periode van na 1945. De 
Werkgroep Post ’65 zet zich in voor de waardering van archi-
tectuur, stedenbouw en landschap uit de periode na 1965. 
Een compleet overzicht van alle activiteiten vindt u op de web-
site www.heemschut.nl.
Vrijwilligers worden in hun werk ondersteund vanuit het lan-
delijk bureau. Bij kennisbijeenkomsten in het kader van de 
Heemschut Academie worden Heemschutters geïnformeerd 
over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast kunnen individu-
ele vrijwilligers deelnemen aan extern georganiseerde bijeen-
komsten, cursussen of symposia. 

Verenigingsonderscheidingen
Aan Norman Vervat, Huub Oome, Stefan Rutgers, Gert Vos, 
Guus en Jolanda Janssen en Dolly Hartenberg werden in het 
verslagjaar erespelden uitgereikt. De heren Vervat, Oome en 
Vos vanwege hun inzet in onder andere commissieverband voor 

Inleiding en organisatie

Het jaarverslag geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2019. Erfgoedvereniging Bond Heemschut zet zich 

krachtens haar statuten in voor de bescherming en instandhouding van cultureel erfgoed in Nederland. We zetten ons 

in voor de schoonheid en het historisch-ruimtelijk karakter van Nederland en van cultuurmonumenten in het bijzonder. 

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als culturele ANBI. Conform de geldende regelgeving is alle relevante 

informatie via de website www.heemschut.nl beschikbaar. Beschermvrouwe van de vereniging is H.K.H. Prinses Beatrix.

Uitreiking van de Erespelden, van links naar rechts: Huub Oome, Stefan Rutgers, Gert Vos, Guus en Jolanda Daniels.  
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de vereniging, de heer Rutgers voor zijn inzet voor de consoli-
dering van de Nijenbeek in Voorst. 
De heer en mevrouw Janssen-Daniëls hebben zich gedurende 
ruim dertig jaar ingezet voor Heemschut Limburg. Zij ontvin-
gen de erespeld uit handen van commissievoorzitter Jan van 
Susante. Mevrouw Hartenberg kreeg de erespeld vanwege 
haar langjarige inzet als bureaumedewerker van de vereniging. 
Aan de heer Ton Gijsbers kenden de leden tijdens de Algemene 
Vergadering van Leden in juni 2019 het erelidmaatschap van 
de vereniging toe.

Landelijk bureau
De vrijwilligers worden ondersteund door een klein, profes-
sioneel bureau. Directeur Karel Loeff draagt, in overleg met 
en onder medeverantwoording van het bestuur, zorg voor de 
dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van het beleid. Met 
beleidsmedewerker Christian Pfeiffer is hij actief op het gebied 
van landelijke belangenbehartiging op erfgoedgebied, samen-
werking met andere organisaties, het deelnemen aan nieuwe 
initiatieven en het ontplooien van nieuwe activiteiten. Chris-
tian ondersteunt de commissies inhoudelijk en met publiciteit. 
Angelique van Kampen heeft de verantwoordelijkheid over 
kantoor en ledenadministratie. Dolly Hartenberg, die bijna der-
tig jaar werkte op het landelijk bureau, ging in mei 2019 met 
pensioen. Stagiaire Elisa van der Oest werkte in het verslag-
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Norman Vervat krijgt de erespeld uit handen van Jan van Gils. Dolly Hartenberg en erelid Ton Gijsbers, juni 2019. 
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De medewerkers van het landelijk bureau. Van links naar 

rechts Christian Pfeiffer, Angelique van Kampen, Dolly Har-

tenberg en Karel Loeff. 

Christian Pfeiffer werd het Monumententalent van  2019.
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Beleidsplan
Het beleidsplan van Heemschut is te vinden op www.heem-
schut.nl onder de tab vereniging/beleid. Het beleidsplan 
is tijdens de Algemene Vergadering van Leden in juni 2019 
met een jaar verlengd vanwege het aantreden van een nieuw 
bestuur. Aan het beleidsplan worden jaarplannen gekoppeld. 
Het jaarplan 2019 is vastgesteld door het bestuur. 

Taskforce PR 
Een taskforce is opgezet om bij de commissies wensen en 
behoeften te peilen met als doel deskundigheidsbevordering 
onder de vrijwilligers met betrekking tot PR activiteiten. De 
taskforce bestond uit Elsa Gorter en Caroline Koldewey en zij 
hebben alle commissies en werkgroepen bezocht. Eind 2019 
werden de resultaten gepresenteerd aan het bestuur.

Financiën
De staat van baten en lasten van de vereniging vindt u op 
pagina 29. De jaarrekening 2019 wordt op 30 oktober 2020 
ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Leden voor-
gelegd. Heemschut is door de Belastingdienst aangemerkt als 
culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ver-
slaglegging geschiedt conform de hiertoe geldende richtlijnen 
via www.heemschut.nl
Sinds 2017 is er door een samengestelde jaarrekening aan 
de leden meer inzicht gegeven over de relatie Vereniging Bond 
Heemschut en de Stichting Heemschut Hulpfonds. Alle aan 
Heemschut nagelaten legaten worden in beheer doorgegeven 
aan de stichting Heemschut Hulpfonds. De stichting draagt bij 
aan de exploitatie van de vereniging. 

jaar aan een onderzoek naar de Omgevingswet en de rol van 
vrijwilligers. Op 7 november werd Christian Pfeiffer uitgeroepen 
tot het Monumententalent 2019, een aanmoedigingsprijs inge-
steld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Heemschut zetelt sinds 1967 in het Korenmetershuis in 
Amsterdam. Een deel van de kantoorruimte is beschikbaar 
voor aanverwante organisaties. In 2019 werd doorgegaan met 
het selecteren en ordenen van het Heemschutarchief tot en 
met het jaar 2011 om te worden overgedragen aan het Stads-
archief van Amsterdam. Dit project is begin 2020 afgerond.

Bestuur, raad van toezicht en rekencommissie
De raad van toezicht bestaat uit afgevaardigden van de ver-
schillende commissies en werkgroepen van de vereniging. De 
RvT kon in juni 2019 een bijna voltallig nieuw bestuur voordra-
gen, dat door de leden is benoemd. Naast de raad van toe-
zicht heeft een op de AVL ingestelde rekencommissie tot taak 
de werkzaamheden van de vereniging en de besteding van de 
gelden door te lichten op doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid. De rekencommissie doet separaat verslag van 
haar werkzaamheden aan de AVL. U vindt de namen van de 
leden van het bestuur, de raad van toezicht en rekencommissie 
op pagina 30 onder organisatie. Bestuur en raad van toezicht 
onderschrijven de Code Cultural Governance. In het kader van 
de AVG is er onder meer een privacy policy statement opgeno-
men op onze website.

Het oude bestuur met van links naar rechts Pier Bosch, 

Henk Dirkx, Jan van Gils, Peter Nijhof, Peter Doolaard en 

Arie van der Spek.

Het sinds juni 2019 zittende bestuur met van links naar rechts 

Evert de Iongh, Peter Doolaard, Henk Dirkx, Henk Hellegers en 

Pieter van Schravendijk.
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FIM
De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) vervult sinds 
de oprichting in 2010 een belangrijke taak in de landelijke 
belangenbehartiging. De federatie telt 45 institutionele leden. 
Naast andere koepels, zoals de Federatie Grote Monumenten-
gemeenten, komt FIM op voor de collectieve belangen van het 
particuliere monumentenveld. Het secretariaat van FIM is onder-
gebracht bij Heemschut. Directeur Karel Loeff stopte in 2019 
vanwege de bereikte termijn zijn bestuurslidmaatschap. Eefje 
van Duin, voorzitter van de RvT van Heemschut, trad aan in het 
bestuur. Meer informatie is te vinden op www.fi mnederland.nl.

Erfgoedstem en European Heritage Tribune
Met een jaarlijkse fi nanciële bijdrage ondersteunt Heemschut 
de wekelijkse digitale nieuwsbrief De Erfgoedstem. De Erfgoed-
stem is te ontvangen door aanmelding op www.erfgoedstem.nl. 
De European Heritage Tribune is een Europese versie van de 
Erfgoedstem en werd gelanceerd naar aanleiding van het Euro-
pean Year of Cultural Heritage 2018. Heemschut ondersteunt 
ook deze nieuwsbrief.

Erfgoedplatform Kunsten ’92
Heemschut participeert in het Erfgoedplatform van Kunsten 
’92, belangenvereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed. 
Diverse erfgoedorganisaties vanuit onder andere de archief-, 
museumwereld, het immaterieel erfgoed, erfgoedhuizen enzo-
voorts zijn hierin vertegenwoordigd. Karel Loeff is jurylid van de 
BNG Bank Erfgoedprijs die door Kunsten ’92 in 2019 voor de 
9de keer werd georganiseerd. De gemeente Rheden was in het 
verslagjaar de winnaar. 

Europa Nostra
In juni vonden in Athene en in oktober in Parijs de vergade-
ringen van Europa Nostra plaats. Heemschut is een van de 
founding fathers van Europa Nostra en is middels de direc-

teur vertegenwoordigd in de council van de Europese belan-
genorganisatie voor erfgoed. Hierdoor is de betrokkenheid 
van Heemschut bij het Europees erfgoedbeleid gegarandeerd. 
Huize Ivicke in Wassenaar is door Heemschut voorgedragen 
voor het programma the 7 most endangered sites and monu-
ments van Europa Nostra. In 2019 werd het op de shortlist
geplaatst. 

De FIM droeg bij aan het tot stand komen van de Erfgoeddeal 

en is mede ondertekenaar. 
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Heemschut werkt in een uitgebreid netwerk samen met andere organisaties om erfgoed te beschermen en het 

onderwerp meer op de bestuurlijke en politieke agenda te krijgen en te houden. Deze samenwerking gebeurt zowel op 

lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk niveau. Naast overheidsorganen, zoals het Ministerie van OCW, de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, de Erfgoedinspectie, Planbureau voor de Leefomgeving, provincies en lokale overheden 

zijn er vele contacten met al dan niet verwante organisaties. Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste 

nationale en internationale samenwerkingsverbanden waarin Heemschut participeert. 

Samenwerking
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Agenda Toekomst Religieus Erfgoed 
Kerkenvisies bieden voor erfgoedorganisaties, eigenaren en 
overheden een goede kans om inzicht te geven in de pro-
blematiek rond sluitingen, voortgezet gebruik, samengesteld 
gebruik, sloop dan wel herbestemming van kerken. Heemschut 
heeft van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) voor drie jaar 
een bijdrage ontvangen om de rol van ambassadeur en pleit-
bezorger bij het opstellen van kerkenvisies door gemeenten 
te vervullen. In het verslagjaar is een begin gemaakt met het 
houden van een eerste informatieve bijeenkomst, het forme-
ren van een werkgroep, het inventariseren van organisaties 
die zich richten op erfgoed en erfgoedbeleid per provincie, het 
verzamelen van representatieve voorbeelden om het onder-
werp nader te agenderen bij overheid en publiek. Leden van 
de werkgroep hebben bijgedragen aan interviews voor het 
landelijke platform Toekomst Religieus Erfgoed en deelgeno-
men aan bijeenkomsten rondom het thema. Verder heeft de 
werkgroep besloten, gezien de dynamiek en hoeveelheid infor-
matie rondom het onderwerp, een speciale Nieuwsbrief op te 
stellen. Op deze wijze kunnen de Heemschutters goed op de 
hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom kerken-
visies. Ook is er gestart met het samenstellen van een toolkit 
(gereedschapskist) met handige instrumenten die ingezet kun-
nen worden ter stimulering van kerkenvisies. In het voorjaar 

van 2020 zal de inventarisatie zijn afgerond en worden middels 
een enquête de organisaties die zich richten op erfgoed en 
erfgoedbeleid benaderd. De bevindingen leggen de basis voor 
het vervolg. Het idee is samen met de provinciale commissies 
regiobijeenkomsten te organiseren rondom het thema Religi-
eus Erfgoed en toekomst.

Het rapport 'Van terughoudend naar betrokken' werd aan-

geboden aan minister Van Engelshoven.

Interieurensembles 
De zorg voor waardering en bescherming van interieuren-
sembles blijft onverminderd aanwezig. Heemschut pleit voor 
aanwijzing door middel van een convenant met eigenaren. Op 
deze wijze kan ook publiek verantwoording worden afgelegd bij 
het afstoten van beschermde interieuronderdelen. In het ver-
slagjaar werd door de commissie Pechtold een rapport gepre-
senteerd onder de titel Van terughoudend naar betrokken. Dit 
rapport is van groot belang en bevat een groot aantal aanbe-
velingen om roerende cultuurgoederen beter te beschermen. 
Heemschut heeft het rapport aangegrepen om met diverse 
organisaties over de bescherming van interieurensembles en 
roerend/mobiel erfgoed te spreken, waaronder de Vereniging 
Rembrandt en Museum Catharijneconvent. Eind december 
kwam vanuit de minister van OCW een positieve reactie over 
de aanbevelingen, waar een vaste onafhankelijke commissie 
mee aan de slag moet gaan.

Landelijke belangenbehartiging

Samen met andere partijen, maar ook zelfstandig, is Heemschut betrokken bij landelijke beleidsonderwerpen. In het 

verslagjaar speelden onder andere de volgende onderwerpen.
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De eerste bijeenkomst voor 

Heemschutvrijwilligers op 

29 maart 2019 in Utrecht 

met projectleider Lilian 

Grootswagers. 
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Omgevingswet 
De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet werd in 
2020 uitgesteld. De borging van cultuurhistorie en monumen-
ten is in de Omgevingswet goed mogelijk, maar het zal per 
gemeente de nodige aandacht vergen om een en ander te 
bewaken en te begeleiden. Een belangrijke eerste stap op weg 
naar het nieuwe Omgevingsplan is het opstellen van Omge-
vingsvisies. Hierin zullen de begrippen als identiteit, erfgoed 
en cultuurlandschap als eerste een plek moeten krijgen. Hoe 
beter de bestaande waarden en kwaliteiten per gemeente wor-
den beschreven, hoe makkelijker het later wordt om plannen 
hieraan te toetsen.
Bovenstaande vereist een nieuw aantal vaardigheden, ook van 
de Heemschutvrijwilligers. Zeker omdat de participatievorm per 
gemeente kan verschillen. Stagiaire Elisa van der Oest deed 
voor Heemschut onderzoek naar de effecten van de invoering 
voor vrijwilligersorganisaties. Meerdere organisaties denken nu 
samen na over een goed introductieprogramma, dat in 2020 
zijn beslag moet krijgen.

Energietransitie
De energietransitie was in 2019 een onderwerp dat alle Neder-
landers hebben meegekregen. Duurzaamheid en energieop-
wekking zijn thema’s die ook ons erfgoed en cultuurlandschap 
raken. In 2019 werd naar aanleiding van een artikel in ons 
tijdschrift de mening gevraagd aan onze leden. Een gedeelde 
opvatting is dat zonnepanelen slechts toegestaan zouden 
moeten worden als daken van (omliggende) bedrijventerreinen 
en schuren bedekt zijn. Windenergie raakt cultuurlandschap-
pen, daar is plaatsing slechts in bepaalde gevallen mogelijk. 
Over het algemeen heerst grote zorg over de ontwikkelingen 
voor ons landschap.
Het team Salland van Heemschut Overijssel heeft de resulta-
ten van voorbeeldprojecten in Deventer voor de verduurzaming 
van monumenten gepresenteerd. Conclusie is dat verduurza-

ming goed mogelijk is, maar dat niet alle technische mogelijk-
heden toepasbaar zijn. 

Mobiel Erfgoed
Onze aanvraag voor de bescherming van de rijtuigen van kas-
teel De Haar heeft nog niet geleid tot een aanwijzing. Wel gaf 
het verzoek mede aanleiding tot de instelling en het advies 
van de commissie Pechtold (zie hiervoor Interieurensembles). 
Heemschut is door onder andere de verkoop van unieke objec-
ten en verschillende opvattingen binnen het mobiel erfgoed-
veld meer overtuigd geraakt van een selectief aanwijzingsbe-
leid van topstukken in de collectie Nederland en ondersteunt 
de aanbevelingen uit het advies. 

Calèche uit de stallen van de Haar, gerestaureerd met behulp 

van het Mondriaanfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, 

VZW Pater Davids en Stichting Kasteel de Haar.
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Aan de vrijwilligers van de dertien commissies en de werkgroepen van Heemschut is gevraagd om een jaarverslag 

samen te stellen van de belangrijkste activiteiten waarmee de commissies en werkgroepen zich in het verslagjaar 

hebben beziggehouden. Wat waren de acties, waar was er sprake van ‘winst’ en waar van ‘verlies’ voor ons cultureel 

erfgoed. Er werd tevens verzocht een aantal highlights te noemen. Onderstaand verslag betreft slechts een beperkte 

keuze uit de beschermingsactiviteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden. Een selectie van actualiteiten wordt steeds 

gepubliceerd in onze digitale nieuwsbrief en is terug te vinden in ons kwartaaltijdschrift in de rubriek Heemschut 

Actief. Door het coronavirus is het helaas niet gelukt om bij de verslagen foto’s van alle zittende commissies 

te plaatsen. Voor meer informatie over activiteiten, acties en dossiers, al dan niet afgesloten, is onze website 

www.heemschut.nl te raadplegen. 

Verslag van de commissies en werkgroepen 

Het Enkhuizerzand. Nabij het Zuiderzeemuseum wordt het open gebied bedreigd door de bouw van vakantiewoningen. 
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Sjolle Wieringa wordt geïnterviewd door Omrop Fryslân. Het Koetshuis bij Villa Woudoord te Heerenveen.

regie moet houden ter bescherming van het waardevolle Friese 
cultuurlandschap. 
Op provinciaal niveau is Heemschut Fryslân vertegenwoordigd 
in het Platform Fryske Monuminte-organisaasjes. Vanuit dit 
netwerk was Heemschut medeorganisator van een excursie 
over de redding van monumentale dorpsherbergen. De eigen 
Friese Heemschutexcursie ging dit jaar langs de IJsselmeer-
kust. Tot slot vonden wij het een hele belevenis om mee te 
werken aan een tv-documentaire van Omrop Fryslân over het 
monumentale Badpaviljoen Hindeloopen. 

Heemschut Fryslân kwam in het verslagjaar zeven maal bijeen 
en kwam regelmatig in het nieuws. Vooral onze activiteiten om 
gemeentelijke monumenten van de ondergang te redden, haal-
den de Friese pers. En dat geeft ons onverwacht veel bijval. 
Zoals bleek bij de Christelijke LTS te Leeuwarden en de zwaar 
vervallen boerderij Buma-State bij Van der Valk Leeuwarden. 
Heemschut ondersteunt zowel individuele bewoners als lokale 
historische werkgroepen. Zo adviseert de commissie bijvoor-
beeld over behoud van de 11de-eeuwse Alddyk bij het Lau-
wersmeer en helpt bij een aantal Friese gemeenten met Open 
Monumentendag.

Beschermingsactiviteiten
Post ’65 kwam ook volop in het nieuws toen Heemschut samen 
met bewoners de status van gemeentelijk monument aanvroeg 
voor Nij Ylostins in IJlst om de sloop van dit ‘experimentele 
woongebouw’ te voorkomen. Deze voor Friesland bijzondere 
aanvraag werd unaniem gesteund door de monumentencom-
missie van Hus&Hiem. Maar het behoud is daarmee nog niet 
gegarandeerd. 
Een bijzondere wending kreeg de gezamenlijke procedure van 
Heemschut, het Cuijpersgenootschap en Werkgroep Oud Hee-
renveen rond het koetshuis bij Villa Woudoord bij Oranjewoud 
van K.P.C. de Bazel uit 1908. Na rijp beraad trok de gemeente 
het besluit in om het pand niet aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. Niet op inhoudelijke gronden, maar het pand bleek 
al eerder aangewezen te zijn als gemeentelijk monument. 
De commissie gaf een reactie op de provinciale ontwerp-
Omgevingsvisie Romte Diele en de wijziging van de Verordening 
Romte (Windmolens). Heemschut benadrukte in haar reactie 
dat bij de energietransitie en in het bijzonder bij het aanwijzen 
van plekken voor nieuwe windmolens en zonnepanelenparken, 
niet de gemeenten of zelfs de dorpen, maar de povincie de 

FRYSLÂN
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Bellingweer. Heemschut heeft de gemeente Het Hoge Land gevraagd te handhaven om de schutting weg te krijgen.

Mede op initiatief van Heemschut Groningen is het project 
‘Toekomst Oldambtster Boerderijen’ gelanceerd. Dit project 
werd door Libau uitgevoerd. De betrokken leden van de com-
missie hebben het landelijk bureau uitgenodigd om een kijkje 
te nemen in Oost-Groningen om met eigen ogen de proble-
matiek rond de grote herenboerderijen te zien. Doel was te 
kijken of Heemschut op landelijk niveau zou kunnen bijdragen 
aan het behoud van de boerderijen. Hierover bestaan eerste 
ideeën en deze worden nu verder uitgewerkt.
Heemschut Groningen maakt deel uit van het Platform Cul-
tureel Erfgoed Groningen. Binnen dit samenwerkingsverband 
werd op 5 april een wandeling georganiseerd voor nieuwe 
raadsleden. Doel was om aan de hand van voorbeelden dui-
delijk te maken wat er in de praktijk gebeurt op het gebied 
van verdichting van binnenterreinen, optoppingen, grootscha-
lige nieuwbouw, etc., hoe de regelgeving zich hiertoe verhoudt, 
wat de komst van de Omgevingswet gaat inhouden en wat de 
mogelijkheden van participatie zijn. Tijdens de discussies bleek 
dat er grote overeenstemming was over wat wel of niet wense-
lijk was. Ook bleek de informatie in een behoefte te voorzien. 

Heemschut Groningen kwam in het verslagjaar zes keer ter 
vergadering bijeen. Er werd in het verslagjaar afscheid geno-
men van de leden Bastiaanse en Van Genuchten en vijf nieuwe 
commissieleden werden verwelkomd. De pr & media draaiden 
goed met interviews in kranten en voor de radio en aandacht 
op Twitter (318 volgers) en Facebook.

Beschermingsactiviteiten
De provincie Groningen heeft de aardbevingsgemeenten mid-
dels de Provinciale Omgevingsverordening gedwongen een lijst 
met karakteristieke en beeldbepalende panden aan te leggen, 
ten einde de karakteristieken van het Groninger land, dat erg 
te lijden heeft onder de gaswinning, vast te leggen. De lijsten 
hadden al klaar moeten zijn, maar vele gemeenten is dat nog 
niet gelukt. Daarom moet nu van elke pand dat gesloopt gaat 
worden eerst de status bepaald worden. 
In dit kader heeft Heemschut Groningen bezwaar aangetekend 
tegen de sloop van Nieuweweg 36 in Groningen, dat een status 
van ‘karakteristiek pand’ heeft, en tegen de aantasting van 
Bloemsingel 8 in Groningen, een beeldbepalend pand, om er 
achter te komen hoe beschermd is een karakteristiek pand 
en hoe beeldbepalend blijft het na uitvoer van de plannen? 
Wij wilden weten wat deze status waard is. Al tijdens de zitting 
van de bezwarencommissie moest de gemeente toegeven dat 
Nieuweweg 36 een karakteristiek pand betrof. Hierop zijn de 
plannen aangepast. 
Bellingeweer is een kerkhof met rijksmonumentale status in 
Winsum en ligt op een wierde, een archeologisch monument. 
Een buurman heeft zijn tuin omheind met een twee meter 
hoge schutting. Hierdoor wordt een groot gedeelte van het 
kerkhof aan het oog onttrokken. Schutting met bijgebouwen, 
zijn in strijd met het bestemmingsplan. Heemschut heeft de 
gemeente gevraagd te handhaven. 

GRONINGEN
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In juni 2019 is een nieuwe commissie Heemschut Drenthe 
tot stand gekomen nadat in 2018 de bestaande commissie 
haar functie had neergelegd. De oude commissie stelde geen 
jaarverslag over het jaar 2018 op. Spijtig was ook toen bleek 
dat er weinig of geen schriftelijke informatie en documentatie 
beschikbaar was met betrekking tot de meest recente activi-
teiten van de oude commissie. De commissie vergaderde in de 
nieuwe samenstelling drie maal.
De nieuwe commissie is voortvarend te werk gegaan. De aan-
getroffen situatie werd geïnventariseerd,een nieuwe organisatie 
werd opgezet en nieuwe, concrete en inhoudelijke plannen voor 
Heemschut Drenthe werden gemaakt. De taken werden ver-
deeld en er is snel actie uitgezet om de leden in Drenthe onder 
andere via nieuwsbrieven weer bij Heemschut te betrekken.
Zo zijn de Heemschutleden in Drenthe geïnformeerd over de 
samenstelling van de nieuwe commissie en daarbij is tevens 
kort gememoreerd over het hoe en waarom van een nieuwe 
commissie. De commissie is direct gestart met het houden van 
reguliere vergaderingen en al snel werd besloten een activiteit 
voor de leden van Heemschut Drenthe te organiseren en wel 
een excursie langs het Oranjekanaal.
Ook is de commissie direct begonnen zich te oriënteren met 
betrekking tot de beoogde activiteiten van Heemschut en het 
leggen van contacten met diverse aanverwante organisaties in 
Drenthe. Daarnaast is de publiciteit gezocht en zijn contacten 
gelegd met de media.

Tijdens de vergadering in november is ook een aantal andere 
concrete plannen geformuleerd zoals onder andere het assis-
teren van particulieren en verenigingen in hun verweer tegen 
de verwaarlozing, sloop en anderszins aantasting van Drents 
erfgoed en landschap.
De plannen van de Drentse gemeenten rond de ontwikkeling 

van omgevingsvisie(s) werden geïnventariseerd om deze te 
matchen met deelname van leden van Heemschut Drenthe in 
dit proces. 
Met voorgaande plannen is in 2019 concreet een begin 
gemaakt.
Als speerpunt heeft de commissie onder andere ‘Veranda’s bij 
het Drents café, vroeger en nu’ als project op zich genomen. 
De inventarisatie hiervan is inmiddels aardig op weg. Het voor-
nemen is over dit project zo mogelijk voor eind 2021 een publi-
catie te doen verschijnen. 
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Hotel De Milly in Zuidlaren. De nieuwe commissie Drenthe bijeen. 
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Overijssel is in drie gebieden opgedeeld: Noord- en West-Over-
ijssel, Salland en Twente. In ieder gebied is een team actief, 
dat redelijk autonoom opereert. Samen vormen de teams 
Heemschut Overijssel, dat ieder kwartaal plenair bijeenkomt. 
In het verslagjaar werd er viermaal bijeengekomen om te ver-
gaderen over beschermingszaken. 

Beschermingsactiviteiten
Noord- en West-Overijssel: In de gemeente Steenwijkerland 
werd gevraagd de monumentenstatus te verlenen aan twee 
karakteristieke gebouwen, een pakhuis en een smederij in de 
binnenstad van Steenwijk. Op initiatief van Heemschut Over-
ijssel werd in Staphorst de Stichting Rieten Daken opgericht. 
Deze stichting wil bevorderen dat er geen rieten daken worden 
vervangen door andere dakbedekking. De gevels van de oude 
werkplaatsloodsen bij station Zwolle werden mede op ons 
verzoek gereconstrueerd naar de situatie van 1910. Verder 
werd naar aanleiding van een zienswijze een buitenproporti-
onele ‘burgerwoning’ uit het bestemmingsplan Zwartewaters-
klooster verwijderd. Ondersteund werd een verzoek in Kampen 
tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van een 
villa, die behoorde tot de glasfabriek. Ook is een beroepszaak 
gestart tegen een afgegeven vergunning om de villa te slopen. 
Tenslotte is aangegeven dat er een gebiedsvisie voor het hele 
terrein van de voormalige fabriek moet worden ontwikkeld. 

Salland: Samen met Stichting Oud Deventer en Stichting 
Industrieel Erfgoed ijvert Heemschut Overijssel voor een recon-
structie van een sluisdeur in het Sluiskwartier in Deventer. Het 
afgelopen jaar plaatste de gemeente Deventer vier gebouwen 
op de gemeentelijke monumentenlijst, waaronder de Molukse 
Kerk van Aldo van Eijk. Over de Bussink Koekfabriek worden 
nog gesprekken met de gemeente gevoerd. Het afgelopen jaar 

werd in Deventer een voorbeeldproject afgerond, dat moet lei-
den tot het verduurzamen van monumentale woonhuizen op 
het niveau van energielabel B. Heemschut Overijssel maakte 
hierbij gebruik van de subsidieregeling voor collectieve ener-
gieadviezen van de provincie Overijssel. Hiervoor werden des-
kundigen ingehuurd op het terrein van energie en bouwkunde.

Twente: Tegen het erfgoedbeleid in Enschede werd een klacht 
ingediend bij de gemeente omdat Heemschut Overijssel con-
stateerde dat de gemeente niet aan de wettelijke eisen van 
beschermen van het erfgoed kon voldoen. De provincie heeft 
aangekondigd een onderzoek in te stellen. Wel heeft deze 
gemeente op initiatief van Heemschut het voornemen de wijk 
Teesinkbos in Boekelo tot beschermd dorpsgezicht aan te wij-
zen. Na bezwaren heeft de gemeente Hengelo een omstreden 
invulling van het naoorlogse Marktplein met een reconstruc-
tie van het historische Hijschgebouw van de tafel geveegd. 
Akkoord werd gegaan met het defi nitieve plan voor de ont-
wikkeling van het oude stadhuis van Almelo. Bij de gemeente 
Twenterand werd een verzoek ingediend om Het Noordik tot 
gemeentelijk monument aan te wijzen omdat het een goed 
voorbeeld is van een naoorlogse technische school. Hotel 
Zandwijk, een gemeentelijk monument in Vriezenveen dreigt 
gesloopt te worden vanwege de bouwvallige staat. Onderzocht 
wordt of de bouwkundige staat echt zo slecht is. Een sloopaan-
vraag van de eigenaar van de synagoge in Vriezenveen werd 
door de gemeente gelukkig afgewezen. 
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Het voormalige hotel Zandhuis in Vriezenveen. Het oude Nederlands Hervormd wijkgebouw in Deventer. 

OVERIJSSEL
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Heemschut Gelderland bestaat momenteel uit tien leden en 
heeft over het jaar 2019 acht maal vergaderd.
Heemschut Gelderland is bezig met het opstellen van een toe-
komstvisie voor de komende vijf jaar.
Wat is Heemschut, waarom doet men een beroep op Heem-
schut, met welke partijen kunnen we samen werken om het 
merk Heemschut te versterken en te verdiepen.
In dit kader zijn met de Bekenstichting de eerste voorzichtige 
contacten over en weer geweest.
Afgelopen jaar is een nieuwe folder gemaakt om het oude 
exemplaar te vervangen, deze is voor het eerst tijdens de Open 
Monumentendag verspreid.

Beschermingsactiviteiten
Op het gebied van gered erfgoed zijn meerdere successen ge -
boekt. Het meest zichtbaar was het herstel in Zutphen van 
de woning van ‘de fi nancier van het verzet’ Walraven van Hall. 
Hier is ook buiten Heemschut ruime aandacht voor geweest.
Het leidt te ver om alle projecten te noemen, door de provincie 
heen is er volop aan behoud en preventieve bescherming 
gedaan, veelal met succes.
Soms met weinig moeite, maar veelal met de nodige aandacht 
en positieve inbreng was het toch mogelijk een acceptabel en 
goed resultaat te behalen.

Voor het komende jaar is het doel onze commissie richting 
Veluwe wat meer op sterkte te krijgen, de eerste contacten 
daarvoor zijn gelegd.
Ook zal er komend jaar na vele jaren van afwezigheid weer een 
excursie voor de leden uit Gelderland worden georganiseerd. 

Heemschut Gelderland tijdens een bijeenkomst. Woning van de bankier van het verzet in Zutphen.
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Heemschut Utrecht heeft voor het Sjanghaipark in Utrecht 
stad, bescherming aangevraagd als groen monument. Door de 
opwaardering van de N230 tot autoweg dreigde het huidige 
park juist op het smalste stuk te worden opgeofferd aan het 
verkeer. De gemeente heeft op basis van een inventarisatie 
van groenaanleg uit de wederopbouwperiode het Sjanghai-
park inmiddels aangemerkt als beschermenswaardig groen. 
Het afsnijden van een smalle strook van het park kan worden 
gecompenseerd door de aanleg van een nieuwe hoogwaardige 
en hogere afscheiding met de rest van het park.
In Zeist dreigde sloop voor 191 zogenaamde airey-woningen uit 
de wederopbouwperiode aan de Ridderschapslaan c.a., die als 
gemeentelijk monument waren aangewezen. De gemeenteraad 
ging in 2018 akkoord met het verzoek van de woningbouw-
vereniging tot opheffen van de monumentenstatus. Op grond 
hiervan zijn Heemschut Utrecht en het Cuypersgenootschap 
een gerechtelijke procedure begonnen. Volgens de rechtbank 
heeft de gemeente in deze zaak in veel opzichten onzorgvuldig 
gehandeld en is de betrokken partijen opgedragen opnieuw te 
overleggen. Inmiddels is een compromis bereikt waarbij alle 
on-site woningen en een deel van de airey-woningen gehand-
haafd blijft. Dit is aan de gemeente voorgelegd. 
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In Parkbos Voordaan in Groenekan werd de bouw van villa’s in 

het monumentale park voorkomen. 

Heemschut Utrecht tijdens een vergadering.
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Heemschut Utrecht kwam viermaal bijeen in plenaire samen-
stelling. In de commissie vonden geen mutaties plaats.

Beschermingsactiviteiten
Hier volgen de belangrijkste projecten waarmee Heemschut 
Utrecht zich het afgelopen jaar heeft beziggehouden. 
Heemschut Utrecht heeft gereageerd op de ontwerp-hoog-
bouwvisie van de gemeente Amersfoort. De gemeente onder-
kent het belang van het behoud van de zichtlijnen op de his-
torische binnenstad, maar er blijft nog steeds ruimte voor 
hoogbouw aan de stadsring. Voor de verdere invulling van de 
plannen is een projectgroep gevormd onder leiding van de ex-
stadsbouwmeester. Heemschut Utrecht is deelnemer aan de 
forumdiscussie over de randvoorwaarden. 
Heemschut Utrecht is betrokken geweest bij de ontwikkeling 
van een gemeentelijk monumentenbeleid van Baarn en een 
mogelijke lijst van gemeentelijke monumenten. Dit monumen-
tenbeleid kan inmiddels gelden als voorbeeld van good prac-
tice, omdat het in overleg met alle betrokken partijen, waar-
onder ook de eigenaren tot stand is gekomen. Inmiddels heeft 
de gemeente aan de hand van de inventarisatie ook een  goed 
zicht op de monumentale (buiten)kunst in de gemeente.
Heemschut Utrecht heeft zitting in de klankbordgroep voor de 
herbestemming van Paleis Soestdijk te Baarn. 
In Groenekan, gemeente De Bilt, waren plannen om zeven vil-
la’s te bouwen in het park Voordaan. Het park ligt aansluitend 
aan een landhuis met park dat een rijksmonument is. Zelf is 
het geen onderdeel van het monument, maar is er onlosma-
kelijk mee verbonden. Daarmee zou woningbouw op deze plek 
een fl inke aantasting van het dorpsgezicht betekenen. Mede 
dankzij de inzet van Heemschut Utrecht zijn deze plannen van 
de baan. 

UTRECHT
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De commissie kwam in het verslagjaar zeven maal bijeen, tel-
kens op de reguliere vergaderlocatie Batavialand in Lelystad.

Beschermingsactiviteiten
Het jaar is begonnen met de toekenning van de gemeente-
lijke monumentenstatus aan het voormalige politiebureau in 
Almere Haven, een vroeg ontwerp van architect Rem Koolhaas. 
Heemschut Flevoland had daarop aangedrongen in het vooraf-
gaande jaar. Het politiebureau, gebouwd in 1985, is het eerste 
gemeentelijke monument van Almere. 
De steden Almere en Lelystad hebben een belangrijk aandeel 
Post ’65 architectuur. In het voorjaar is meegewerkt aan een 
speciaal symposium hierover in Almere Haven, georganiseerd 
door RCE en gemeente Almere en is verder gewerkt aan de 
Flevolandse lijst Post ‘65. 
In december werd een brief aan de gemeente Lelystad gestuurd 
over de toepassing van de gemeentelijke erfgoedverordening 
op Scholengemeenschap Lelystad. Het is onduidelijk wat met 
het gebouw en het terrein gebeurt. De scholengemeenschap is 
qua ontwerp een uitgesproken afspiegeling van de onderwijs-
opvattingen in de jaren zestig van de vorige eeuw. 
Ook werd een bijdrage geleverd aan de kerkenvisies, onder 
andere door het houden van lezingen. Verschillende Flevo-
landse gemeenten nemen deel aan dit traject. 
In maart heeft Heemschut Flevoland een zienswijze ingediend 
op het provinciale erfgoedprogramma Flevoland 'Erfgoed van 
de toekomst'. Inhoudelijk werd in de reactie voortgeborduurd 
op een brief van Heemschut aan de provinciale Flevolandse 
politieke partijen, die een half jaar daarvoor verstuurd was. 
Hoofdpunten zijn dat er wel genoeg aandacht is voor Urk 
en Schokland, maar minder voor het overige en niet minder 
belangrijke Flevolandse erfgoed. Ook is sprake van het ver-
dwijnen van historische lokale kennis binnen ambtelijke organi-

saties, een opmerkelijk maar onwenselijk verschijnsel. Heem-
schut Flevoland wil ook dat het Flevolandse landschap, dat 
vrijwel volledig door mensen is ontworpen, onderdeel is van 
het erfgoedbeleid. 
In september heeft het jaarlijkse symposium met drie lezingen 
en de daaraan gekoppelde excursie plaatsgevonden. Onder-
werpen waren het ontwerp van het landschap van Oostelijk 
Flevoland, de groene aankleding van de snelweg A6, dat geba-
seerd is op het 'Landschapsplan A6 1978-1983', en de cul-
tuurhistorische elementen in de drie polders. Er waren veertig 
deelnemers. Een duidelijke conclusie is dat de ideeën en de 
kennis van de oorspronkelijke plannen aandacht moeten krij-
gen. Heemschut Flevoland werkt daar in het jaar 2020 verder 
aan.
Tijdens het symposium is het boek 'Knardijk' gepresenteerd, 
een uitgebreid en geïllustreerd verslag over het gelijknamige 
symposium gehouden in 2018. De uitgave is als pdf te vinden 
op de website van Heemschut. 

Flevoland heeft veel erfgoedwaardige waterstaatswerken. Foto omslag boek Knardijk. 
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Met het beleggen van vergaderingen in alle windstreken van 
de provincie hield Heemschut Noord-Holland een traditie in 
ere. Zo kwam de commissie bijeen in monumenten in pro-
vinciehoofdstad Haarlem, in het monumentale station Naar-
den-Bussum, in Weesp in de na een brand gerestaureerde 
Laurentiuskerk en Fort aan de Ossenmarkt, in Beverwijk in de 
Sint-Agathakerk en in Den Helder in de bibliotheek. Vanwege 
de uitgestrektheid van het werkgebied stond ook 2019 in het 
teken van uitbreiden van de commissie. Het jaar startte met 
acht leden en eindigde met elf en ook 2020 zal naar verwach-
ting een uitbreiding laten zien. 

Beschermingszaken
Heemschut Noord-Holland presenteerde zich op 12 oktober 
op de Erfgoeddag in Den Burg op Texel en participeerde ook 
in 2019 in langer lopende acties in een gelegenheidscoalitie 
van erfgoedbeschermers onder de paraplu Red de Stolp, even-
als in het verzet tegen de aanleg van een park met vakan-
tiehuisjes buitendijks in het kwetsbare open gebied rond het 
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Hier werd succes behaald, 
omdat de provincie een streep haalde door de plannen van de 
gemeente Enkhuizen. En de actie Red de Stolp, waar Heem-
schut Noord-Holland zich teweerstelt tegen het verdwijnen van 
de typerende Noord-Hollandse stolpboerderijen, kreeg ook een 
positief gevolg. Met de verantwoordelijke gedeputeerde is con-
structief overlegd en Noord-Holland werkt aan een beleid voor 
behoud van de stolp.
Op wijkniveau trok Heemschut Noord-Holland samen met de 
plaatselijke historische vereniging en het Cuypersgenootschap 
op voor behoud van het ruim honderd jaar oude tuindorp 
Bloemwijk in Alkmaar, dat op de tekentafel van Jan Stuyt 
(1868-1934) is ontstaan. Op objectniveau toonde Heemschut 
Noord-Holland betrokkenheid bij de kraakactie van (het restant 

van) het Fort bij Velsen, onderdeel van Unescomonument de 
Stelling van Amsterdam en schreef een brief aan de minister. 
De zogenaamde Trulliwoning in Huizen werd voorgedragen als 
gemeentelijk monument, een voordracht die door B&W van die 
gemeente is gehonoreerd, waarmee deze opmerkelijke villa 
van Gé van der Pol (1928-2016), gebaseerd op de trulli in het 
Italiaanse Puglia, bescherming geniet voor de toekomst.
Succesvol was ook het voorkomen, samen met 30.000 hand-
tekeningen, van het kappen van een perceel bomen in de rijks-
monumentale Haarlemmerhout. 
Er lopen nog tal van zaken waarvan één in het oog springend 
is, namelijk de monumentale Koepelgevangenis in Haarlem. 
Een zienswijze is ingediend om het (vreemd genoeg) niet 
beschermde onderdeel het voormalige Huis van Bewaring aan 
de De Vest alsnog als monument aan te wijzen, de karakte-
ristiek van het ensemble beter te waarborgen en zichtlijnen 
beter te behouden. Voor de Ruïne van Brederode in Santpoort 
is Heemschut Noord-Holland inmiddels bij de Raad van State 
beland. Bakzeil werd gehaald toen de gemeente Haarlem, 
ondanks onze zware inspanningen, besloot hoogbouw toe te 
staan in het Gonnetgebied, onderdeel van het historische en 
beschermede stadsgezicht. De Raad van State oordeelde dat 
de gemeente hiertoe een ‘aannemelijk’ besluit heeft kunnen 
nemen. 

Vergadering op locatie bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. De zogenaamde Trulliwoning werd gemeentelijk monument. 

NOORD-HOLLAND
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De commissie heeft elf keer vergaderd. Voorzitter Sebas Bag-
gelaar heeft eind mei Heemschut Amsterdam verlaten, evenals 
Herman Wesselink en Imke Stoffi jn. 

Beschermingsactiviteiten
Ook dit jaar zijn weer diverse reacties, zienswijzen en bezwaren 
ingediend.
Samen met Amstelodamum en het Cuypersgenootschap heb-
ben wij B&W verzocht Betondorp, De Pijp, Vondelparkbuurt, 
Amsteloevers en de Admiralenbuurt aan te wijzen tot gemeen-
telijk beschermd stadsgezicht. De gemeente heeft positief 
gereageerd, maar de procedure zal geruime tijd kosten. Tegelij-
kertijd wordt bekeken of het rijksbeschermde stadsgezicht Plan 
Zuid uitgebreid kan worden. 
De vorig jaar begonnen procedures voor aanwijzing tot monu-
ment van Paviljoen Buitenveldert en het voormalige school-
gebouw Gaasterlandstraat 5 werden voortgezet. Met betrek-
king tot Paviljoen Buitenveldert is in augustus een hoorzitting 
gehouden, maar heeft het stadsdeelbestuur nog geen besluit 
genomen. Het pand Gaasterlandstraat 5 besloot B&W niet 
aan te wijzen tot monument, waarop de commissie in beroep 
is gegaan. Kantoorcomplex Tripolis is op ons verzoek op de 
monumentenlijst geplaatst, maar wordt bedreigd door een 
rigoureuze overbouwing; daartegen is een zienswijze ingediend. 
In 2019 zijn op ons verzoek een aantal schoolgebouwen uit 
de wederopbouwperiode in West en het Abraham Staalman-
plein (na 11 jaar!) in Nieuw-West aangewezen tot gemeentelijk 
monument. 
Ons bezwaar tegen het bestemmingsplan Oude Houthaven 
werd door de Raad van State niet gehonoreerd.
Stadsdeel Nieuw-West heeft Heemschut Amsterdam samen 
met ProWest verzocht de sloop-nieuwbouwplannen in het we       -
deropbouwgebied Slotermeer te heroverwegen. Bij Monumen-

ten en Archeologie is aangedrongen op onderzoek van com-
plexen die eerder, vanwege sloopplannen van voor de cri-
sis, niet zijn gewaardeerd op de stedelijke architectonische 
waarderingskaart; daaraan wordt nu gewerkt. Een voorbeeld 
van een nog niet gewaardeerd complex zijn de Van Tijenfl ats 
(1953) in Geuzenveld. Om sloop te voorkomen is hiervoor de 
monumentenstatus aangevraagd. 
Ook voor het voormalige Shell-laboratorium van (architect C.A. 
Abspoel, 1929-1939) in Noord, de Klokkenhof (C. Wegener 
Sleeswijk en S.J.S. Wichers, 1962) aan het Surinameplein en 
het UvA-informatiecentrum (Theo Bosch, 1994) op het Bin-
nengasthuisterrein heeft de commissie de monumentenstatus 
aangevraagd. 
Ons verzoek om handhaving van welstandsregels op reclame-
uitingen is gehonoreerd voor een pand in de Kalverstraat; de 
ontsierende reclame is inmiddels verwijderd.
In het najaar is met moeite weer een overlegcommissie voor 
de Oude Kerk georganiseerd; hierin namen Amstelodamum, de 
VVAB en Heemschut deel. Verschil van inzicht over de balans 
tussen het gebouw -het oudste monument van de stad - de 
functie als kerk en expositieruimte bleek voor de VVAB reden 
te stoppen, waarna ook voor de andere erfgoedorganisaties 
overleg geen zin meer heeft.
Sebas Baggelaar heeft zich samen met onder andere een lid 
van het Cuypersgenootschap ingezet voor herstel van histori-
sche winkelpuien. 
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Het Abraham Staalmanplein uit 1956-’58 werd in 2019 aange-

wezen als gemeentelijk monument. 

Schoolgebouw Gaasterlandstraat 5 uit de Post ’65 periode. 
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Heemschut Zuid-Holland kwam in 2019 negen keer bijeen. Eva 
Osinga heeft de commissie verlaten en Bart Vermeulen trad 
toe. Voormalig lid Gert Vos ontving als waardering voor zijn 
jarenlange inzet de Heemschutspeld. 
De jaarlijkse Duindag van de commissie vond plaats in Wasse-
naar en stond in het teken van een kennismaking met Mariëlle 
Hendriks, de nieuwe directeur van het Erfgoedhuis Zuid-Hol-
land  en beleidsmedewerker Onno Helleman. Een inspirerende 
gedachtewisseling vond plaats over de missies van het Erd-
goedhuis en van Heemschut en de mogelijkheden van samen-
werking. In de toekomst zal regulier overleg plaatsvinden.

De commissie ziet met gemengde gevoelens de tendens dat 
steeds meer gemeenten zich richten op planologische bescher-
ming van erfgoed. Enerzijds krijgt erfgoed hierbij door inventa-
risaties tijdelijk meer aandacht, anderzijds leidt dit meestal tot 
een lagere bescherming dan de monumentenstatus en zet het 
historische interieurs onder druk. Zo wees Delft de aanvraag 
voor de monumentenstatus voor de Diagoonwoningen af met 
verwijzing naar dit beleid. Ook Alphen aan den Rijn, waar de 
commissie participeerde bij de cultuurhistorische waarden-
kaart, koos daarvoor en wees de monumentenstatus van Het 
Anker af. Zoetermeer liet naar aanleiding van de aanvraag voor 
de Olympushal weten een inventarisatie van Post ’65 erfgoed 
te ondernemen.
De commissie heeft in Rotterdam een niet gehonoreerde aan-
vraag ingediend voor aanwijzing als beschermd stadsgezicht 
van de oude kern van Overschie naar aanleiding van de cul-
tuurhistorische verkenning; de gemeente zet in op een para-
plu-bestemmingsplan, dat minder bescherming biedt.
De fusiegemeente Noordwijk kon er niet van worden weerhou-
den over te gaan tot monumentenaanwijzing uitsluitend met 
toestemming van de eigenaar.

De commissie heeft bij de provincie Zuid-Holland kennisgemaakt 
met de nieuwe gedeputeerde en de nieuwe beleidsadviseur erf-
goed. Op provinciaal niveau werd gesproken over de geschenk-
woningen van na de Watersnoodramp. Heemschut was verte-
genwoordigd in het Platform religieus erfgoed Zuid-Holland en 
bezocht de Kerkenvisiebijeenkomst van het Erfgoedhuis.
Het periodieke overleg over monumentenaanwijzingen in Rot-
terdam resulteerde in een nieuwe lijst van twintig monumen-
ten. Ook in het Haags Monumenten Platform gaf de commissie 
acte de présence. Commissieleden bezochten verschillende 
erfgoedbijeenkomsten en overlegden met diverse gemeente-
lijke erfgoedmedewerkers.

Beschermingsactiviteiten
Huis Ivicke in Wassenaar is in samenwerking met Europa Nostra 
voorgedragen voor de shortlist van de zeven Most Endange-
red Monuments, als voorbeeld van bewuste verwaarlozing; de 
gemeente ging eindelijk over tot handhaving. Het Jagershuis, de 
voormalige Wehrmachtkantine, in Hoek van Holland kreeg op 
aanvraag van de commissie voorbescherming als monument.
Rotterdam gaf eindelijk gehoor aan de oproep tot handhaving 
bij het Poortgebouw. Jarenlang overleg over de monumentale 
Oost-Sidelinge wederopbouwfl ats liep echter stuk. De woning-
corporatie besloot toch tot sloop. Inschakeling van experts en 
de gemeenteraad leidt tot een half jaar uitstel. Doel is zorgvul-
dig onderzoek en maximaal behoud van monumentale waarden.
Veel aandacht vroeg de verwaarloosde boerderij Geertruida-
hoeve in Nieuwerkerk a/d IJssel, waar een herontwikkelaar 
afhaakte en de toekomst onzeker is.
De Rietveldwoningen in Reeuwijk blijven na inzet van diverse 
partijen minstens vijfentwintig jaar behouden.
Inzet voor behoud van de Technische School in Oud-Beijerland 
resulteerde in een cultuurhistorisch rapport van de gemeente. 

Het Jagershuis in Hoek van Holland. De bijna voltallige commissie in 2018. 

ZUID-HOLLAND
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De commissie kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. Er vond 
het nodige overleg plaats met onder andere de Provincie Zee-
land, diverse Zeeuwse gemeenten, het Waterschap Zeeuwse 
Eilanden en de Stichting Het Zeeuws Landschap. Fred Godt-
help heeft de commissie verlaten en Maarten de Vledder trad 
toe. 

Beschermingsactiviteiten
Tal van activiteiten vonden in het verslagjaar plaats. Zo ageerde 
Heemschut Zeeland onder meer tegen de voorgenomen 
afbraak door Woongoed Middelburg van de zogenaamde Brïet 
woningen - een wijk met karakteristieke waardevolle wederop-
bouw uit WO II - in de Middelburgse wijk ‘t Zand. Heemschut 
Zeeland trok hierin samen op met het Cuypersgenootschap 
en architect Johan de Koning verleende steun en bijstand, 
dankzij fi nanciële ondersteuning van Heemschut. Hij gaf onder 
meer voorlichting aan de diverse gemeenteraadsfracties en 
overlegde met een bewonersgroep die tegen de voorgenomen 
afbraak ageert. Tevens was er de nodige interactie met B&W 
en de gemeenteraad, zoals moties en amendementen. De 
kleindochter van architect Paul Briët kwam naar Middelburg 
om de wijk te bezoeken. Publiciteit was er via de Provinciale 
Zeeuwse Courant (PZC) en een interview met Heemschut Zee-
land voorzitter Arjen Drijgers en Johan de Koning door Omroep 
Zeeland. En hoewel een en ander nog niet is afgerond, is in elk 
geval uitstel van het voornemen bereikt. Heemschut Zeeland 
commissielid Gerrit Schoenmakers schreef in ons tijdschrift 
een artikel over de Briët woningen. 
De gemeenteraad van Middelburg sprak zich op verzoek van 
Heemschut Zeeland uit over de slechte staat van onderhoud 
van het Schuttershof complex, zonder dat dit overigens nog tot 
directe resultaten leidde. Voorts voerde de commissie actie 
voor het behoud van de Napoleonschuur te Scharendijke, de 

tramremise in Draaibrug, het KPN gebouw in Domburg, de 
Oosterschelde nollen op Noord-Beveland en de kademuren te 
Veere. Ook de vlasroterijen in Koewacht, het Arsenaalgebied in 
Vlissingen, de stoomkraan van de Schelde en bedreigde monu-
menten in Middelburg en Hulst vroegen de nodige aandacht. 
Van sommige van deze zaken werd verslag gedaan in het tijd-
schrift en op de website. Door leden van de commissie werd 
deelgenomen aan diverse landelijke en provinciale bijeenkom-
sten van Heemschut en andere erfgoedorganisaties.  
Gestart werd met de inventarisatie van Post ‘65 erfgoed. 
Monumenten van de toekomst zijn vaak jonge monumenten, 
gebouwd na 1965. De landelijke aanpak is decentraal en 
Zeeland zal, vanwege de vele wederopbouwarchitectuur in de 
provincie, in het nationale plaatje niet achterblijven. Op basis 
van een projectplan - professionele inventarisatie en waarden-
stelling, waarvoor architect Johan de Koning is ingeschakeld - 
wordt samengewerkt met de Zeeuwse Boerderijenstichting en 
de Stichting Industrieel Erfgoed Zeeland.
Subsidie van de Provincie Zeeland werd onder meer gebruikt 
voor het bovenstaande project, de excursie en acties naar aan-
leiding van meldingen van bedreigd erfgoed. 
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Commisie Zeeland aan de vergadertafel. Het wijkje met woningen ontworpen door Paul Briët in Mid-

delburg. 
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Vergaderingen vinden eenmaal per twee maanden plaats in het 
Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Twee weken voor de ver-
gadering vergadert de agendacommissie. Eens per jaar wordt 
er op locatie vergaderd bij een gemeente, waar dan ook de 
wethouder of monumentenambtenaar voor uitgenodigd wordt 
om het beleid toe te lichten. Verder wordt altijd iemand van het 
Monumentenhuis Brabant uitgenodigd.  

Beschermingsactiviteiten
Heemschut Noord-Brabant ontving een groot aantal meldingen 
in het verslagjaar. Diverse met sloop of met sluiting bedreigde 
kerken, waarbij ook de kerkinterieurs om aandacht vragen. 
Molenbiotopen die gerespecteerd dienen te worden en ook de 
naaste omgeving van rijksmonumentale bebouwing die soms 
om meer ruimte vraagt. Er waren bouwplannen op kasteelter-
reinen en de vraag hoe deze te ontwikkelen. Een gedeeltelijk 
afgebrand Huize Haarendael, dat verdient om herbouwd te 
worden. Het Evoluon dat ingebouwd dreigt te worden. En indus-
triële complexen die gesloopt dreigen te worden, naast een 
aantal boerderijen en Vlaamse schuren. Heemschut Brabant 
neemt deel aan de in 2019 door Heemschut opgerichte werk-
groep Kerkenvisie en heeft ook geparticipeerd in de werkgroep 
Erfgoed Landelijk Brabant, waarvan in mei een symposium is 
geweest. Ook voor het behoud van belangrijke zandpaden is 
aandacht gevraagd. Verder is in 2019 op de agenda geweest 
het interbestuurlijk toezicht van de provincie over gemeente-
lijke monumentencommissies. 

Groot succes was de restauratie van de molenromp van Lage 
Zwaluwe met de naam Schuddebeurs. Ooit begonnen als pol-
dermolen in de tijd van Willem III en werd deze als uitzicht-
post gebruikt in de Koude Oorlog. De molen heeft een nieuwe 
bestemming gekregen als Bed & Breakfast. De molenromp 

was sterk vervallen, gescheurd en verzakt. Op de bovenste 
verdieping biedt deze een prachtig panorama. 
In het beschermd dorpsgezicht van Den Hout zou op de plaats 
van een niet bijzondere boerderij een dertiental woningen 
komen. Veel te veel en niet passend op deze plek. Mede door 
inspanningen van Heemschut is dit plan niet doorgegaan.
Een fl ink aantal bomen in de Markstraat van Made zou gekapt 
worden. Zilverlindes van honderd jaar oud. Door bemoeienis 
van Heemschut Noord-Brabant is dit plan gelukkig van tafel 
gegaan. De bomen stonden niet te dicht op elkaar en waren 
zeker nog levensvatbaar. 

Den Hout. De boerderij moest plaatsmaken voor woningen. 

Dat werd voorkomen. 

De commissie  voor de kaart van Brabant in het Provinciehuis.

NOORD-BRABANT
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Heemschut  Limburg kwam in 2019 regelmatig bijeen. De heer 
Hoebens, vice voorzitter en de heer en mevrouw Janssen-
Daniels hebben de commissie verlaten. Toegetreden zijn de 
heren Beaujean en Lanswyer.

Door de start van het Erfgoedplatform Limburg zijn de contac-
ten met tal van Limburgse erfgoedorganisaties aanzienlijk ver-
sterkt. In dit verslagjaar kwam dit onder meer tot uitdrukking 
in gezamenlijke activiteiten rond de herdenking van 75 jaar 
bevrijding. Deze begonnen op 12 september 2018 in Mesch, 
gemeente Eijsden-Margraten, en duurde tot 3 maart 2020 met 
de herdenking van de bevrijding van Venlo. Vooral in Noord-
Limburg is in de laatste oorlogsmaanden veel cultureel erfgoed 
ernstig beschadigd of geheel verloren gegaan. Zie daarvoor 
ook het stuk dat eerder bij het overlijden van Chris Versteegh 
in het blad van Heemschut verscheen.

Beschermingsactiviteiten
Het rijksmonument kasteel Heel in de gemeente Maasgouw, 
waarvan gegevens te vinden zijn die teruggaan tot in de 13de 

eeuw, bestaat uit een hoofdbouw met ingebouwde hoge kamer-
toren uit de 17de eeuw. Van de vroegere allure is door afbraak 
en verbouwing veel verloren gegaan. Het kasteel kende ver-
schillende functies, zoals woonhuis, klooster, suikerfabriek en 
laatstelijk zorginstelling voor geestelijk gehandicapte meisjes. 
Na het einde van de laatste economische crisis kon eindelijk 
invulling worden gegeven aan een transformatie, die recht doet 
aan het historische karakter van het complex. Heemschut had 
een actief aandeel in de planontwikkeling tot een zorgvoorzie-
ning voor ouderen.
De nieuwe functie is een zorgvoorziening voor ouderen. Daar-
naast nieuwbouw van een dertigtal senioren appartementen in 
een nieuw poortgebouw rondom de kasteelhof. Alle formalitei-

ten zijn afgerond. Naar verwachting wordt voorjaar 2020 met 
de bouwwerkzaamheden begonnen.
Het voormalige klooster Siebengewald, gemeente Bergen, is 
gebouwd in 1928 door de congregatie van de zusters OLV te 
Tegelen. In 1992 verlieten de zusters het klooster en vervol-
gens is het pand aangekocht door Woningcorporatie Destion 
en verbouwd tot vijf appartementen. In 2016 brak brand uit 
en sindsdien staat het pand leeg. Ondanks bezwaren van 
onder andere Heemschut verleende het gemeentebestuur een 
sloopvergunning. Na bezwaren door lokale bewoners en Heem-
schut is de sloopvergunning drie maanden ingetrokken om een 
oplossing te bereiken. Resultaat daarvan is een renovatieplan. 
Heemschut Limburg is met tal van personen en organisaties 
bezorgd over de aantasting van het Nationaal Landschap Zuid-
Limburg als gevolg van een sterk toegenomen schaalvergroting 
en ‘verdozing’ in de landbouw en industrie. Een sterkere regie-
rol van de provincie wordt node gemist. 
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Het door brand verwoeste klooster Siebengewald in de 

gemeente Bergen.

Het kwetsbare Limburgse landschap vergt veel aandacht. 
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WERKGROEP MONUMENTALE KUNST

De bekendheid van de Werkgroep Monumentale Kunst (WMK), 
opgericht op 26 november 2014, neemt sterk toe en zij zet zich 
actief en daadwerkelijk in voor de uitname en herplaatsing van 
kunst uit de wederopbouwperiode, 1946-circa 1972. Meldin-
gen over bedreigde kunstwerken vanuit het gehele land komen 
nu rechtstreeks bij de WMK binnen en ook wordt de WMK 
benaderd zitting te nemen in adviesorganen. De samenwerking 
met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en Boei is in 
2019 sterk verbeterd. Regelmatig wordt gezamenlijk opgetrok-
ken. De Werkgroep Monumentale Kunst overlegt, vanwege de 
spreiding van de leden van de werkgroep vooral digitaal en 
werd versterkt met Ronald Blankenstein en Hanneke Heerema. 

Beschermingsactiviteiten
Landelijke media schonken ruimschoots aandacht aan enkele 
projecten van de WMK. Het absolute hoogtepunt was de ont-
hulling door H.K.H. Pinses Beatrix van de reconstructie van het 
buitenkunstwerk ‘Tegelreliëf’ (1970-1971) van Ad Dekkers in 
de door Mien Ruys ontworpen tuin bij het rijksmonument De 
Ploeg van Gerrit Rietveld in Bergeijk. Een tweede hoogtepunt is 
de succesvolle uitname van de laatste twee muurschilderingen 
‘Pauw met zonnestaart’ van Johan van Reede en ‘De wereld 
der insecten’ van Kees Franse uit het voormalig Dijkzigtzieken-
huis in Rotterdam na jaren strijd door de WMK.  

De WMK slaagde er in 2019 in om tien kunstwerken te her-
plaatsen terwijl voor acht kunstwerken een herbestemming is 
gevonden. Met de herplaatsing van het tegeltableau van Jos 
Hermans afkomstig uit het voormalige Atriumziekenhuis in 
Brunssum, in een multifunctioneel school- en wijkgebouw, is 
een jarenlang durend traject succesvol beëindigd. Eind 2019 
heeft de WMK ruim honderd projecten onder haar hoede. 
Aan de lijst restauratoren zijn Ornament Conservatie en Res-
tauratie (Fabian Rasson en Elsbeth Denys) en Hans Klaverdijk 
toegevoegd.
In 2019 is er binnen de WMK een pr-groep gevormd om de 
communicatie van de WMK te vernieuwen. Projectontwikke-
laars en grote bouwondernemingen zullen systematisch bena-
derd gaan worden, om hen te interesseren voor de werkzaam-
heden van de WMK. Alle door de WMK geredde kunstwerken 
waarvoor een herbestemming wordt gezocht zullen in een web-
site onder de aandacht worden gebracht.
De toenemende waardering bij het publiek voor kunst uit de 
wederopbouwperiode en de trend om gebouwen uit die peri-
ode te renoveren, te verduurzamen en her te bestemmen, leidt 
ertoe dat architecten en ook projectontwikkelaars vaker bereid 
zijn geredde kunstwerken te herplaatsen. 
In 2019 is in het bestuur van Heemschut een voorstel van de 
WMK voor een fonds voor monumentale kunst besproken. Aan 
een plan van aanpak wordt thans gewerkt, het streven is om 
het fonds in 2020 te formaliseren. 
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Pauw met zonnestaart van Johan van Reede. Muurschildering van Kees Franse.

Heemschut werkgroepen

Naast de commissies die geografi sch zijn georganiseerd kent Heemschut twee werkgroepen, die zich thematisch 

inzetten. Punt van aandacht vanuit het bestuur is de samenwerking tussen commissies en werkgroepen: het maken 

van onderlinge afspraken over wie wat oppakt is daarbij essentieel.
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De werkgroep Post ’65 vlak na de oprichting. Bejaardencentrum Nij Ylostins in IJlst.
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Een tweede permanente activiteit is het monitoren en reage-
ren op bedreigingen van waardevolle objecten die via de com-
missies, de Heemschutwebsite en media in beeld komen. Het 
primaat voor eventuele behoudsacties ligt bij de commissies, 
waarbij de werkgroep inhoudelijke ondersteuning verleent. 
In 2019 werden zo enkele tientallen objecten gevolgd. Waar 
nodig wordt door een externe specialist een waardenstelling 
gemaakt, zoals voor het bejaardencentrum Nij Ylostins in IJlst.
Om het draagvlak voor de Post ’65-episode te vergroten wordt 
samengewerkt met onder andere de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed, de TU Delft en voor groen erfgoed met de 
Nederlandse Tuinenstichting. Ook werden relevante activitei-
ten van partners bezocht, zoals de reizende tentoonstelling van 
het Berlageinsituut in Usquert over architect Jan Sterenberg 
(Ter Apel, Assen), de start van een Post ’65 project door de 
gemeente Den Haag en een bijeenkomst van de landelijke 
Groeikernenkring in Houten. 

Iconen van de jongste periode van architectuur worden bedreigd, 
onvoldoende of niet gewaardeerd. Heemschut wil een aanzet 
geven tot inventarisatie, onderzoek, debat en waardering om zo 
te zorgen voor de aanwijzing van monumenten en borging van 
erfgoedwaarden. Dezelfde methode werd destijds door Heem-
schut succesvol toegepast voor de periode 1945-1965. 
De Werkgroep Post ’65, ingesteld in mei 2018, richt zich op 
het vergroten van de kennis over en draagvlak voor architec-
tuur, stedenbouw en landschap uit de periode 1965-2000. In 
2019 is de werkgroep ‘vol op stoom gegaan’ met vele activi-
teiten, waarvoor tweemaandelijks werd vergaderd. Paul Meijer 
trad terug als waarnemend secretaris, maar de werkgroep 
werd versterk met architect Kees Haafkens en landschapsdes-
kundige Pier Bosch. 

Beschermingsactiviteiten
Vanaf de start wordt in nauwe samenwerking met de Heem-
schut commissies gewerkt aan een landelijke groslijst van 
waardevolle gebouwen en gebieden. 2019 stond in het teken 
van verdere verfi jning en aanvulling. Enkele commissies, zoals 
Drenthe en Zeeland, hebben zelf initiatieven genomen om 
tot nadere inventarisatie, documentatie en waardenstelling 
te komen. Daarnaast wordt een lijst opgesteld van (vooral) 
gebouwen die zijn of worden gesloopt of vergaand aangetast, 
de zogenaamde ‘dodenlijst’. Ook is een begin gemaakt met 
Post `65-oeuvrelijsten van toonaangevende architecten, met 
als eerste Gerrit Rietveld. Tenslotte is in samenwerking met 
de Nederlandse Tuinenstichting gestart met de opbouw van 
een overzicht van waardevol groen erfgoed uit deze periode: 
zowel tuinen en parken als complete landschappen. Met als 
‘bijvangst’ de omgevingskunst of landart.  In 2020 zullen de 
resultaten worden gepresenteerd tijdens een kennisbijeen-
komst voor Heemschutleden en andere belangstellenden.

WERKGROEP POST ’65
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Tijdschrift
Heemschut bestaat sinds 1924 als zelfstandig tijdschrift. 
Daarvoor was het een onderdeel van De Bouwwereld. De 
reeks is met uitzondering van de meest recente nummers digi-
taal online te raadplegen via onze website. In 2019 werden 
wederom vier uitgaven van het blad aan de meer dan 100 jaar 
bestaande reeks toegevoegd. 
Het tijdschrift Heemschut van de vereniging biedt een podium 
voor organisaties met een verwante doelstelling. In het ver-
slagjaar werden specials gepubliceerd over muziekkoepels, de 
Nederlandse stichting Erfgoed Kranen, de Open Monumenten-
dagen en de kwetsbaarheid van het landschap.
De septemberuitgave met tips over de Open Monumentendag 
is ter promotie naar alle comités in Nederland verzonden.

Website
Met ruim 37.000 bezoekers steeg het bereik van onze website 
met ruim 20% in vergelijk met 2018. 21% van de bezoekers 
was in 2019 nieuw op onze website. Ook nam het aantal opge-
vraagde pagina’s per bezoeker toe. Ruim 40% van de bezoe-
kers komt via een zoekopdracht via een van de zoekmachines. 
Ruim 30% tikt rechtstreeks Heemschut.nl in. Ruim 20% van 
het bezoek komt via onze social media: 71% komt via Face-
book, 22% via Twitter en 5% via LinkedIn. Een kleine maar 
groeiende groep is op Instagram actief. De website werd zeer 
regelmatig geüpdatet en aangevuld met nieuwe meldingen en 
berichten over onder meer (bedreigd) erfgoed.

Digitale nieuwsbrief voor leden
In het verslagjaar ontvingen ruim 2.750 leden negen keer de 
nieuwsbrief met acties en activiteiten. Dit is een toename met 
ca. 200 leden. Een derde van het ledenbestand heeft helaas 
nog geen e-mail adres doorgeven of heeft geen e-mail adres. 
Dit is jammer aangezien de digitale nieuwsbrief goed gelezen 
wordt en het een uitstekende manier is om de leden van het 
laatste nieuws op de hoogte te brengen. 

Digitale nieuwsbrief voor vrijwilligers
Voor de vrijwilligers van Heemschut is in 2019 opnieuw een 
aparte nieuwsbrief gemaakt, die drie keer werd verstuurd. In 
deze bestuurlijke nieuwsbrief zijn berichten opgenomen over 
bestuursbesluiten en informatie die van belang is voor het uit-
oefenen van het vrijwilligerswerk.

Facebook
Op Facebook groeide Heemschut goed, van 3.118 naar 3.350 
volgers. In 2019 werden 265 berichten geplaatst. Vooral de 
interactie met de berichten nam toe. Er is geld uitgetrokken om 

Publieksactiviteiten en media aandacht
TIJDSCHRIFT, WEBSITE, NIEUWSBRIEVEN EN SOCIAL MEDIA 
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nis van onze acties en berichten over bijvoorbeeld de Provin-
ciale Statenverkiezingen, de strijd om de dreigende sloop van 
een koetshuis van De Bazel in Heerenveen, de redding van het 
woonhuis van Michel de Klerk in Uithoorn en de strijd om het 
uitzicht van het Zuiderzeemuseum.

Instagram
Instagram beleefde in 2019 het eerste volledige jaar. Hoe-
wel de insteek volledig anders is en zich meer richt op 'mooie' 
plaatjes groeit ook hier het aantal volgers gestaag naar ruim 
600. Gemiddeld zien ca 400 mensen een foto van Heemschut. 

LinkedIn
Op LinkedIn is een doorstart gemaakt wat resulteerde in een 
groei van 289 volgers. Op 31 december 2019 waren dat er 
totaal 723. Er werden 129 berichten geplaatst. 
De best scorende berichten op LinkedIn waren:
6.403 Zonnestraal in Hilversum is wél werelderfgoed:
4.587 Het behoud in situ van het Chinese behang op kasteel 

Oud Amelisweerd, nabij Utrecht. 
3.304 Behoud van het koetshuis bij villa Woudoord in 

Heerenveel. 
2.949 De verwaarlozing van een villa aan de Bovenhaven-

straat, Kampen.
2.708 Het verval van een poortgebouw aan de Stieltjesstraat 

in Rotterdam.
2.474 De plaatsing van Huize Ivicke op de lijst van 7 most 

endangered sites. 
2.240 Over de Scandinavische geschenkwoningen gebouwd 

na Watersnoodramp in 1953.
1.834 Dreigende sloop Patijndorp, Zeist.

bepaalde zaken extra onder de aandacht te brengen. Betaalde 
campagnes hebben rond de feestdagen nieuwe leden opgele-
verd. Opvallend is dat elke euro die daarin wordt geïnvesteerd 
zich ook uitbetaalt in leden.
  
De best scorende berichten op Facebook waren:
8.663 De aantasting aangezicht van Enkhuizen door de bouw 

van een vakantiepark 
7.204 De redding woonhuis ontwerp Michel de Klerk te Uit-

hoorn.  
5.392 De verwaarlozing van de boerderij Buma State in 

Leeuwarden.
5.388 De voorgenomen sloop Boerderij Spaanse Polder, Rot-

terdam.
5.216 Succes Enkhuizen: gemeente schrapt bouwplannen 

vakantiepark
5.159 Verzoek tekening petitie Enkhuizen.
3.499 Petitie Stop aantasting Enkhuizen 
3.006 Schip gezocht (wie kent dit schip?)
2.908 Behoud in situ van het Chinees behang op kasteel 

Oud Amelisweerd. 

Twitter 
Het aantal volgers van Heemschut op Twitter is in 2019 van 
2.541 gestegen naar 2.735. Heemschut blijft op Twitter 
groeien, eigenlijk tegen de verwachtingen in. De rol van Twitter 
als overheersend sociaal medium is ook dit jaar aan het afne-
men. De rol verandert meer naar het zenden van onze eigen 
nieuwsberichten. In vergelijk met andere organisaties blijft het 
aantal volgers van Heemschut hoog.
In 2019 namen tientallen duizenden mensen via Twitter ken-
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Oud Amelisweerd, behang moet in situ blijven.
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Evenementen en excursies
In het verslagjaar namen honderden mensen deel aan een rijk 
palet aan evenementen, bijeenkomsten en erfgoedexcursies, 
georganiseerd door het landelijk bureau en/of de verschillende 
commissies en werkgroepen. 

Heemschut Academie
Op 13 april is in Bergeijk een kennisbijeenkomst georganiseerd 
over monumentale kunst. Een aangekondigde kennisbijeenkomst 
op 14 juni is wegens te weinig deelnemers niet doorgegaan.
Op www.heemschut.nl worden onder de Heemschut 
Academie ook bijeenkomsten opgenomen, die georganiseerd 
worden door andere organisaties. Hiervoor is gekozen omdat 
deze soms thematische en regionale bijeenkomsten, naast dat 
ze van belang kunnen zijn voor vrijwilligers, ook interessant zijn 
voor leden die actief zijn in andere organisaties.

Nieuwjaarsbijeenkomst
In Amersfoort werd op 18 januari voor leden en vrijwilligers van 
Heemschut een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Ruim 
tachtig aanwezigen hieven het glas op een mooi Heemschut-
jaar en er werd verslag gedaan over de stand van zaken rond de 
vereniging en erfgoedbescherming. Tijdens de bijeenkomst werd 
de Erespeld aan Norman Vervat uitgereikt.  

Excursie na Algemene Vergadering van Leden
Aan de Algemene Vergadering van Leden op 12 juni werd een 
middagprogramma gekoppeld met een standswandeling door 
Harderwijk, waarbij onder leiding van betrokken en deskundige 
gidsen de historie van de stad en de erfgoedbescherming werd 
getoond. 
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Heemschut Duitslandreis 
Evenals vorige jaren was er in het verslagjaar een buitenland-
reis. Van 13 tot en met 22 juni 2019 voerde de Heemschutreis 
naar het midden van Duitsland. De reis was onder bezielende 
leiding van een strohoedenbrigade, te weten: Ton Gijsbers, 
inmiddels erelid van Heemschut als leider, met mede organi-
sator Fred Meyer en kunsthistoricus Joost van Hest. Er werd 
begonnen met de steden Schwetzingen en Aschaffenburg als 
eendaagse stop en Neurenberg en Bamberg als meerdaagse 
verblijfplaats. Daarna werden Coburg, Bayreuth en Würzburg 
aangedaan, waar pracht en praal niet op kunnen. De deelne-
mers aan de Heemschutreizen van Ton Gijsbers zijn vol van 
erfgoedkennis, niet meer de jongsten en soms eigengereid. 
Betrouwbaar als het gaat om plaatsen en tijden van vertrek; 
lastig als ze iets anders zien dat ook interessant is. Tegen een 
overvol programma zien ze niet op. Hoe meer objecten hoe 
beter. Ton Gijsbers heeft zijn volgelingen geschapen. 

Excursies georganiseerd door de commissies 

FRYSLÂN

Op 12 oktober 2019 ging een 35-tal Heemschutters mee met 
de jaarlijkse excursie van Heemschut Fryslân op zoek naar ver-
borgen erfgoed aan de IJsselmeerkust. Speciale aandacht gaf 
de commissie aan haar Heemschut-werk langs de route. Zo 
werd het kleinste haventje van Friesland bij Laaxum bezocht,  
verdiepten we ons in de historie van de Hanzestad Stavoren en 
het kleinere Molkwar. We eindigden bij de historische scheeps-
werf De Hoop in Workum. 

Bijeenkomsten en excursies 
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De jaarlijkse excursie ging op 25 mei langs een aantal onbe-
kende maar zeer verrassende landgoederen in de kop van 
Drenthe, dit omdat Heemschut Groningen tijdelijk de honneurs 
waarnam voor Heemschut Drenthe. Bijna 50 deelnemers uit 
geheel Nederland genoten van de deskundige inleiding van 
onze begeleidster Willemieke Ottens en bezochten daarna 
onder haar enthousiaste leiding verschillende landgoederen. 
Het was een groot succes en er gingen zelfs stemmen op om 
voor Groningen een volgende keer twee dagen uit te trekken! 
Op Open Monumentendag en tijdens twee erfgoedfairs in 
Appingedam en Warffum heeft Heemschut Groningen middels 
een informatiestand aandacht gevraagd voor het erfgoed. 
De jaarlijkse ledenbijeenkomst op 2 oktober werd goed 
bezocht: het thema was Waterschapserfgoed en er waren circa 
40 deelnemers. Het werd gehouden in de Watertoren Noord, 
de Bovenkamer van Groningen.

Op bezoek bij landgoed Vennebroek. 
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DRENTHE

De excursie langs het Oranjekanaal vond plaats op 12 okto-
ber. De reis voerde per bus vanaf het dorp Oranje langs bijna 
het gehele kanaal. Tijdens de reis werden de deelnemers geïn-
formeerd over de geschiedenis van het kanaal. Totaal waren 
er bijna veertig deelnemers. De reis mag als een succes 
beschouwd worden. 

Per bus werd het Drentse Oranjekanaal gevolgd.  

UTRECHT 

Op 17 augustus  vond een excursie plaats naar Woerden. 
Daarbij werd een bezoek gebracht aan de R.K. Bonaventura-
kerk, waar het orgel door een commissielid werd bespeeld, 
de Petruskerk, kasteel Woerden en het Arsenaal. Er was veel 
belangstelling voor en de excursie was volledig volgeboekt. 

FLEVOLAND

In september heeft het jaarlijkse symposium met drie lezingen 
en de daaraan gekoppelde excursie plaatsgevonden. Onder-
werpen waren het ontwerp van het landschap van Oostelijk 
Flevoland, de groene aankleding van de snelweg A6 - dat geba-
seerd is op het Landschapsplan A6 1978-1983 - en de cul-
tuurhistorische elementen in de drie polders. Er waren veertig 
deelnemers.

NOORD-HOLLAND

Heemschut Noord-Holland organiseerde twee excursies. De 
eerste voerde op 1 mei naar de Koninklijke Serres van Laken 
in Brussel. Daar werd de indrukwekkende plantencollectie - in 
de bijzondere door Alphonse Balat in opdracht van Leopold II 
in art nouveau gebouwde serres - bezichtigd.
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Scheepswerf De Hoop in Workum. 
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NOORD-BRABANT

Op 20 april 2019, een zonnige en warme paaszaterdag, is er 
vanuit de commissie Noord-Brabant een excursie georgani-
seerd naar de Zuiderwaterlinie. Start- en eindpunt was het Fort 
de Roovere. Met een bijna volle touringcar met enthousiaste 
deelnemers zijn de plaatsen langs de linie bezocht en is er 
uitleg gegeven door Tom van Eekelen, commissielid van Heem-
schut Brabant, over de historie en het cultuurhistorisch belang 
van de linie. 

Sluis bij Beneden Sas in De Heen: inlaatsluis voor het inunde-

ren van de fortenlinie.

ZEELAND

De jaarlijkse excursie, voorbereid door Jacquelien van Gelde-
ren, Evert de Iongh en Peter Sijnke, vond plaats op 15 juni en 
voerde ons naar West-Zeeuws-Vlaanderen. Deze stond in het 
teken van de wederopbouw. Het thema was uiteraard niet toe-
vallig, maar gekozen vanwege de verwoesting en wederopbouw 
in het gebied in het kader van 75 jaar bevrijding. Het was, 
mede dankzij een fi nanciële bijdrage van de Provincie Zeeland, 
een zeer geslaagde dag met een bus vol deelnemers. 

De tweede betrof een bezoek aan Thijsse’s Hof in Bloemendaal 
op 9 mei met een lezing en wandeling door de prachtige heem-
tuin die door Jac. P Thijsse werd gesticht. De opkomst op beide 
excursies was groot. 

AMSTERDAM

Op 20 januari organiseerde Heemschut Amsterdam een druk 
bezochte winterwandeling door joods Amsterdam.
De zomerexcursie op 30 augustus voerde door Oud-West, over 
het Westergasfabriekterrein en GWL-terrein, en Nieuw-West, 
waar onder deskundige leiding van onder andere Norman Ver-
vat de herontwikkelingen in dit stadsdeel werden bekeken. 
Zoals op het Westergasfabriekterrein de oude gashouder, die 
nu gebruikt wordt als theater met plaats voor 3500 bezoekers. 
Diverse complexen en zelfs monumentale kunstwerken zijn 
dankzij Heemschut behouden. 

Bezoek aan de gashouder op het Westergasterrein.  
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SALDO BEGROOT SALDO
2019 2019 2018

Baten
Bond Heemschut
Contributies en donaties 182.352 190.000 182.610
Giften en legaten 80.225 - 207.168
Advertenties 3.169 6.000 6.924
Entree gelden 10.609 12.500 12.920
Overige baten 54.525 60.000 105.207
Bijdrage Heemschut Hulpfonds 276.500 276.500 280.000

Totaal baten 607.380 545.000 794.829

Lasten
Kosten van werving van baten
Ledenwerving centraal 1.637 5.000 7.040
Overige wervingskosten - 5.000 350
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten 13.124 - 12.706
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten 9.899 - 10.994

24.660 10.000 31.090
Besteed aan de doelstellingen
Publieke informatievoorziening 79.542 75.000 66.428
Henk en Henkfonds 7.430 - 15.027
Publieksactiviteiten - 12.500 -
Provinciale commissies 118.001 127.500 109.630
Giften en legaten in beheer
gegeven bij Heemschut Hulpfonds 59.629 - 200.224
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling 125.210 - 122.051
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling 98.978 - 105.214

448.790 215.000 618.574
Beheer en administratie
Personeelskosten 181.830 185.000 176.745
Afschrijvingen 652 - 652
Bondsbureau 80.582 70.000 80.371
Administratiekosten en accountantscontrole 35.114 40.000 35.967
Bestuur 19.598 12.500 13.981
Jaarvergadering en jaarverslag 5.267 7.500 8.320
Onvoorzien 185 5.000 17.779
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten -13.124 - -12.706
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten -9.899 - -10.994
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling -125.210 - -122.051
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling -98.978 - -105.214

76.017 320.000 82.850

Totaal lasten 589.467 545.000 732.514

Resultaat 17.913 - 62.315

Rekening van baten en lasten 
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werk geen fi nanciële beloning. Een bescheiden waarderings-
vergoeding, ruim vallend binnen de wettelijke vrijstelling van de 
Belastingdienst, is beschikbaar voor de vrijwilligers. Van deze 
uitkering wordt jaarlijks binnen de geldende wetgeving opgave 
gedaan bij de Belastingdienst. 

Beloningsbeleid
De directeur en personeelsleden van Heemschut zijn inge-
schaald via de CAO welzijn. De directeur is aangesteld met 
een directiestatuut binnen de richtlijnen van de code cultural 
governance. Het bestuur van de vereniging, de leden van de 
raad van toezicht en de rekencommissie ontvangen voor hun 
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Bestuur
Het bestuur bestaat sinds juni 2019 uit:
De heer H. (Henk) Hellegers, voorzitter
De heer H. (Henk) Dirkx, secretaris
De heer P. (Peter) Doolaard, penningmeester
De heer E. (Evert) de Iongh
De heer P. (Pieter) van Schravendijk

Raad van toezicht
Mevrouw E.A. (Eefje) van Duin, voorzitter (Groningen)
De heer D.J. (John) van Duuren, secretaris (Gelderland)
Mevrouw P.C.L. (Paula) Voorthuijsen (Friesland)
De heer F. (Frans) Schouten (Drenthe)
De heer A.W. (Arie) van der Spek (Overijssel)
De heer G.W. (Gerhard) Eshuis (Utrecht)
De heer P. (Peter) Nijhof (Flevoland)
De heer P. A.J. (Peter) Schat (Noord-Holland)
De heer P.D. (Paul) Meijer (Amsterdam)
De heer J.C. (Chris) van Oordt (Zuid-Holland)
De heer F. T. (Frans) van Gessel (Noord-Brabant)
De heer R. (Ruud) Kuipers (WMK)

Rekencommissie
Mevrouw H. (Hetty) Laverman
Mevrouw J. (Joke) Reichardt
De heer E.C. (Kees) de Bouter

Staf van het landelijke bureau
De heer K. (Karel) Loeff, directeur 
De heer Chr. (Christian) Pfeiffer, beleidsmedewerker
Mevrouw A. (Angelique) van Kampen, 
administratie, huismeester
Mevrouw D. (Dolly) Hartenberg-Hartman, administratief 
medewerker, tot mei 2019

Op freelancebasis wordt ingehuurd:
Mevrouw E. (Els) Arends, pr coördinatie en Facebook  

Stagiaire: Mevrouw Eliza van der Oest

Tijdschrift redactie
Mevrouw A.M. (Anne Marie) ten Cate, eindredactie
De heer H. (Herman) Gelens
De heer E. (Eric) le Gras
De heer R. (Ruud) Kuipers
De heer K. (Karel) Loeff, hoofdredactie
De heer Chr. (Christian) Pfeiffer
Mevrouw J. (Johanna) van der Werff

Werkgroep Monumentale Kunst 
Contactpersoon: Mevrouw J. (Johanna) Jacobs, voorzitter
Biezendreef 34, 4645 GA Putte
Telefoon: 0164 604750 / 06 22548910
johanna.jacobs@kpnmail.nl 

De heer G. (Gerard) van den Berg
De heer R. (Ronald) Blankenstein
Mevrouw H. (Hanneke) Heerema
De heer W. (Willem) Heijbroek
De heer R. (Ruud) Kuipers, lid RvT
De heer N. (Norman) Vervat

Werkgroep Post ’65 architectuur
Contactpersoon: De heer Henk Dirkx, voorzitter
Groeneveen 160 F, 1103 EK Amsterdam
Telefoon: 020 6381529 / 06 23627480
henk.dirkx@hetnet.nl 

De heer P. (Peter) Nijhof, vicevoorzitter 
De heer Chr. (Christian) Pfeiffer, tijdelijk secretaris 
(Functie vacant)
De heer P. (Pier) Bosch, groen erfgoed
De heer G.W. (Gerhard) Eshuis, coördinator commissies
De heer K. (Kees) Haafkens, architectuur, stedenbouw

Organisatie
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FRYSLÂN 

Secretariaat: Mevrouw C. (Carla) Duim
Zaailand 2B, 8911BL Leeuwarden
Telefoon: 06 54611209
duim59carla@gmail.com

Mevrouw P.C.L. (Paula) Voorthuijsen, voorzitter, lid RvT
De heer R. (Ruud) Saarloos, penningmeester
Mevrouw C. (Claudia) Versloot, 
De heer S. (Sjolle) Wieringa, pr adviseur
De heer R. (Rienk) Broers
De heer P.L. (Pieter) van der Meer
De heer J. (Jacob) Schiphof

GRONINGEN

Secretariaat en pr: De heer G. (Gijsbert) Boekschoten,
Stoeldraaiersstraat 13, 9712 BT Groningen
Telefoon: 050 3144414 / 06 37610490
groningen@heemschut.nl

De heer J. (Jan) Oomkes, voorzitter
De heer P.P. (Pier) Bosch
Mevrouw E.A. (Eefje) van Duin, voorzitter RvT
Mevrouw T. (Trinet) Holtslag
De heer R. (Robert) Jalink
De heer H. (Joop) Leffers
De heer B. (Ben) van der Maat
De heer B. (Bernhard) Stikfort
De heer M. (Maarten) Visser
Mevrouw A. (Anne) Wieringa
De heer R.M.Th. (Reint) Wobbes
Mevrouw H. (Hanneke) Heerema staat de commissie 
bij inzake monumentale kunst. 

DRENTHE

Secretariaat: De heer G. (Gerard) de Vries
Markepad 6, 8381 BZ Ledder
Telefoon: 06 302323277
ga.vries@hccnet.nl

De heer F. (Frans) Schouten, voorzitter
De heer E. (Eric) le Gras, pr en media
De heer H. (Hessel) Hollema
De heer H. (Henk) Jeurink
De heer H. (Huib) Knottnerus

OVERIJSSEL

Secretariaat: mevrouw H. de Nekker-van den Berg,
Tot 1 april 2020. 
Haarbeek 16, 8033 BH Zwolle
Telefoon: 038 4530274
overijssel@heemschut.nl 

De heer T. (Tiem) van Dalfsen, voorzitter
De heer J.J. (Jan Jaap) de Kroes, penningmeester
De heer P. (Peter) Dekker, pr adviseur
De heer A.W. (Arie) van der Spek, lid RvT
De heer J. (Jan) Astrego
De heer G. (Gijs) van Elk
De heer C. (Cees) Kunkeler
De heer M. (Marcel) Overbeek,
De heer E. (Edy) Prick
De heer P. (Peter) Roosmalen
De heer A. (Adriaan) Velsink
Mevrouw H. (Hilde) van Werven

GELDERLAND

Secretariaat: De heer D.J. (John) van Duren, secretaris RvT, 
vicevoorzitter      
Albert Schweitzerlaan 30
7101 JW Winterswijk
Telefoon: 06 53939316 
heemschutgelderland@gmail.com

Mevrouw M. (Maud) Arkensteijn-van Willigen, voorzitter
De heer A.A.E.M. (Ton) Gijsbers
De heer H.A.R. (Henk) Hovenkamp
De heer G. (Gerrit) Lebbink
Mevrouw C. (Cristel) Paul 
De heer J.H. (Jan) Reijen
De heer J.G.C. (Chris) Scharten
De heer M.W. (Meindert) van den Berg
De heer M. (Maarten) de Vledder

Commissies
In de lijsten van de commissies zijn de leden per ultimo 2018 genoemd. Wat betreft het secretariaat worden telkens de meest 
recente adresgegevens vermeld. Tevens is in deze lijst de vertegenwoordiging in de Raad van Toezicht vermeld.
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AMSTERDAM

Secretariaat: De heer P.D. (Paul) Meijer, lid RvT
Westerdoksdijk 615, 1013 BX Amsterdam
Telefoon: 020 6244509
p.d.meijer@kpnmail.nl

De heer N.W. (Norman) Vervat, voorzitter, lid WMK
Mevrouw E. (Elvira) Bertens, pr medewerker 
Mevrouw C.S. (Caroline) Koldeweij, pr en ledenwerving 
De heer J.J. (Jan-Jaap) Mobron, Oude Kerkoverleg
Mevrouw E. (Eline) Splinter

ZUID-HOLLAND

Secretariaat: De heer J.H. (Han) Timmer
Pioenhof 4, 2313 DC Leiden 
Telefoon: 06 12670380
zuid-holland@heemschut.nl

De heer J.C. (Chris) van Oordt, voorzitter 
De heer G. (Gertjan) de Boer 
De heer L. (Luuk) de Boer
De heer L.W. (Leo) Dubbelaar 
Mevrouw A. (Anneke) de Gouw
De heer G.C. (Geert) van Nieuwenhuizen
De heer M.R.M.M. (Marc) Scheidius
Mevrouw G.C. (Coralie) Stoop
Mevrouw A.W. (Annemiek) Tromp 
De heer B. (Bart) Vermeulen

ZEELAND

Secretariaat: Mevrouw J.A. (Jacqueline) van Gelderen
SCEZ, Postbus 49, 4330 AA Middelburg
Telefoon: 0118 670607 
ja.van.gelderen@erfgoedzeeland.nl

De heer A. (Arjen) Drijgers, voorzitter, penningmeester, lid RvT
De heer P. W. (Peter) Sijnke, vicevoorzitter en secretaris
De heer W. (Willem) Heijbroek
De heer O. (Oscar) Huiskamp, pr adviseur
De heer E. (Evert) de Iongh
De heer D.H.P. (David) Koren, adv. Erfgoed Zeeland
De heer G.B. (Gerrit) Schoenmakers
De heer H. (Huib) Uil 
De heer B. (Bert) van Gelder, cor. Zeeuws-Vlaanderen

UTRECHT 

Secretariaat: De heer G.W. (Gerhard) Eshuis, lid RvT
Blikkenburg 40, 3813 XC Amersfoort
Telefoon: 06 28764889, 
utrecht@heemschut.nl

De heer H.Y. (Yvo) Meihuizen, voorzitter
De heer P.G. (Peter) Doolaard, vicevoorzitter
Mevrouw M.M.M. (Martha) de Wit, pr adviseur
De heer T. (Teun) Blijenberg
De heer E. (Erik) Nijhof
De heer H.J. (Harm-Jan) Luth
De heer N. (Nico) Vink 
De heer P.D. (Paul) van Vliet, adviseur objecten

FLEVOLAND

Secretariaat: De heer B. (Ben) te Raa
Kwartaalstraat 13, 1335 KD Almere
Telefoon: 06 19070598
fl evoland@heemschut.nl

De heer P. (Peter) Nijhof, voorzitter
De heer A.R. (Rob) Bakelaar, vicevoorzitter
De heer R.T. (Roelof) Oost
Mevrouw G. (Truus) Visser 
De heer P. (Piet) Voermans 
De heer B. (Boudewijn) Wijnacker

NOORD-HOLLAND

Secretariaat: Mevrouw G.A. (Elsa) Gorter 
Oudeweg 16, 1733 ND Nieuwe Niedorp
Telefoon: 0226 411443 / 06 22460941 
info@4everevents.nl, noord-holland@heemschut.nl 

Mevrouw A.M. (Anne Marie) ten Cate, voorzitter a.i
De heer H. (Henk) Dirkx, adviseur Zuid, Gooi- en Amstel, 
vicevoorzitter
De heer P.A.J. (Peter) Schat, penningmeester, pr adviseur, 
lid RvT
De heer A. (Ad) de Booij, adviseur Noordkop
De heer P. (Paul) Carree, adviseur Midden NH
De heer P. (Peter) Koppen, adviseur Kennemerland, Haarlem 
De heer D. (Dirk) Reitsma, adviseur Noordkop
De heer W. (Willem) van der Spek, adviseur Gooi
De heer J. (Jan) Tiggelaar, adviseur Kennemerland
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NOORD- BRABANT

Secretariaat: de heer A.W. (Ad) Spanjers
Beethovengaarde 150, 5344 CK OSS
Telefoon: 0412 635014
ad.spanjers@home.nl

De heer G.B.F. (Gerard) van der Vliet, voorzitter, 
adviseur O. Brabant
De heer J.A. (Jan) van Gils, vicevoorzitter
De heer F.Th. (Frans) van Gessel, penningmeester, lid RvT 
De heer H.N.G.M. (Harrie) Boot, adviseur O. Brabant 
Mevrouw M.W.C. (Miriam) van den Dries, pr en 
adviseur M. Brabant 
De heer A.J.H. (Tom) van Eekelen, adviseur W. Brabant 
De heer M. (Maarten) Peerenboom, aspirant lid
Mevrouw J.M. (Judith) Toebast, extern adviseur

LIMBURG 

Secretariaat: de heer Jac Neessen
E. Dorsstraat 27, 5971 VE Grubbenvorst
Jacneessen@hetnet.nl 

De heer J.L.M. (Jan) van Susante, voorzitter
De heer H.F.M. (Huub) Beaujean
De heer F. (Frank) Focke, adviseur zuid en midden
De heer G.J.H.M. (George) Gubbels, adviseur Nat. 
Landschap Z-L
De heer F.E.F. (Frans) van der Kruijf, adviseur Noord
De heer R.E.G.A. (Ray) Lanswyer
De heer G.J.H. (Frits) Theeven, adviseur zuid en midden
De heer J. (Hans) Vermeer MPA, pr adviseur
De heer L.J.S. (Lee) Vos, adviseur Nat. Landschap Z-L
Mevrouw M. (Marianne) van der Elsen, namens Huis voor 
de Kunsten Limburg 
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Jaarverslag 2019

Bond Heemschut
Vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in 
Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe Hare 
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H.M. Prinses Beatrix onthulde op 13 april het herplaatste
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Deelnemers aan de Heemschutreis naar Duitsland. 
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De volgende verenigingen en Stichtingen zijn aangesloten bij Heemschut

Historisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden
Tresoar Leeuwarden
Stichting Bolswards Historie Bolsward
Arent Thoe Boecop Elburg
Vereniging Behoud Natuurmonunten in Nederland ‘s-Graveland
Vereniging Het Gelders Genootschap Arnhem
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen Arnhem
Heemkunde Kring Duffelt, Millingen aan de Rijn
Vereniging Oud Enkhuizen Enkhuizen
Vereniging Oud Hoorn Hoorn
Gen. Oud Zandvoort Zandvoort
Stichting Instandhouding Molens (SIMAV) Streefkerk
Stichting Dr. E. Boekman Amsterdam
Koninlijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam
Stichting Rijksmuseum, Library Amsterdam
Diogenes St Amsterdam
Erfgoedcentrum de Domijnen Sittard
Stichting Jacob Kritzraedt Sittard
Stichting Het Utrechts Monumenten fonds Utrecht
Hut Vredewacht Blaricum
Stichting Het Utrechts Landschap De Bilt
Stichting Elisabeth Weeshuis Culemborg
Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg Doesburg
Historische Kring Maarssen Maarssen
Stichting Stadsherstel Hindeloopen Hindeloopen
Stichting Erfgoed Kollumerland & Nieuw Kruisland Surhuisterveen
Historische Vereniging Heiloo Heiloo
Leeuwarden Leeuwarden
Vereniging Zaans Erfgoed Koog aan de Zaan
Stichting Oud Deventer Deventer
Historische vereniging Hardinx-Giessendam, Hardinxveld
Stichting Stadsherstel Bergen op Zoom Bergen op Zoom
Stichting Historisch Niedorp Nieuwe Niedorp
Heemkunde Kring Ioannes Goropius Becanus Hilvarenbeek-Diessen
Stichting Driebergen-Rijsenburg Driebergen-Rijsenbeek 
Stichting Snouck van Loosen Enkhuizen
Stichting Oud Aalsmeer Aalsmeer
Stichting Welstandszorg Groningen Groningen
Stichting Historische Kring IJsselstein IJsselstein 
Vrienden van het Oude Dorp Huizen Huizen
Stichting Monumentenbehoud Middelharnis
Vereniging Monumenten Belangen Winterswijk Winterswijk
Historische Vereniging Hasselt, Hasselt
Stichting Stelling Den Helder Den Helder
Stichting Gasthuis Vredenhof Zeist
Vereniging Historisch Purmerend Purmerend
Stichting Hugo Kotestein Linschoten
Vereniging Oud Harlingen Harlingen
Vereniging Hervormde Kerkvoogdijen in Nederland Dordrecht
Roerstreek St Odiliënberg
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Vereniging OGLV Voorschoten Voorschoten
Vereniging Oud Edam Edam
Asser Historische Vereniging Assen
Heemkunde Vereniging de Lemborgh Limbricht
Historische Vereniging Capelle a/d IJssel Capelle aan de IJssel
Historische Vereniging Hardenberg Hardenberg
Historisch Genootschap Beemster Midden Beemster
Stichting Historisch Goor Goor
Historische Vereniging Binnenwaard Molenaarsgraaf
Stichting Rensuma Boon Wassenaar
Historische Vereniging Boskoop Boskoop
Stichting Hilversum Pas Op Hilversum
Mevrouw J.B.M. Reuvekamp Steenwijk
Stichting Vrienden van Oud Hillegom Hillegom
Verenigng Vrienden van de Stad Franeker Franeker
Nederlandse Kastelenstichting Amersfoort
Historische Vereniging Maartensdijk Maartensdijk
Historische Kring Krimpen a/d IJssel Krimpen aan den IJssel
S.B.M. Bergen op Zoom
Het Drentse Landschap Assen
Boei Amersfoort
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Middelburg
Vereniging Oud Broek in Waterland Broek in Waterland
Plaatselijk Belang Blokzijl eo Sint Jansklooster
Stichting Behoud Kerkgebouwen Zuid-Holland Maasdam
Monumentenhuis Brabant Geertruidenberg
Stichting Karakteristiek Tytsjerksteradiel Garyp
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Breukelen
Landelijk Hofjesberaad Haarlem
Stichting Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord
Koninklijke Haagse Woningverening van 1854 ‘s-Gravenhage
Woonstichting van Alckmaer Alkmaar
Leeuwarden Leeuwarden
Heemkundekring 'Dye van Best' Best
Historische Kring Diemen Diemen
Vicariestichting De Vijf Capellarijen Garderen
Stichting 'Anneke de Bruijn' Asten
Stichting De Zwerver Almere Hout
Belangen Groep Stad Bronkhorst Bronkhorst
Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon Wageningen
Stichting De Groene Koepel Nieuwegein 
Stichting Beleef de Keenesluis Standaardbuiten
Erfgoedcommissie Oudheidkamer Tiel Tiel
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek Heemstede
Stichting Erfgoedpark Batavialand Lelystad
Historische Kring Weesp Weesp
Heemkundekring 't Hof van Liessent Lieshout
Vereniging Oud Monnickendam Monnickendam
Vereniging Vrienden van het Spiegel-Jenny Kooijmans- Bussum
Stichting Monument Sonnehoeck Kwintsheul




