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HEEMSCHUT, ONZE MISSIE, 
VISIE EN STRATEGIE
Erfgoedvereniging Bond Heemschut zet zich sinds 1911 in voor

de bescherming en instandhouding van cultureel erfgoed, de

schoonheid en het historisch-ruimtelijke karakter van Nederland en

voor cultuurmonumenten in het bijzonder. H.K.H. Prinses Beatrix

is onze beschermvrouwe. Heemschut is door de belastingdienst

erkend als culturele ANBI. Alle informatie over onze verenging

staat tevens op de website www.heemschut.nl. 

Visie
Heemschut levert een proactieve bijdrage aan het 

debat rondom grote actuele vraagstukken in ons land. 

Actuele thema’s die hierbij spelen zijn het klimaat en 

de energietransitie, bodemdaling, verstedelijking, groei, 

krimp en bereikbaarheid. Naast grote en kleine ruimte-

lijke ordeningsvraagstukken richten we ons specifiek op 

het behoud, de instandhouding en herbestemming 

van alle vormen van gebouwd erfgoed, inclusief 

interieurs, interieurensembles en mobiel erfgoed. 

Missie
Cultureel erfgoed raakt aan de kern

van onze samenleving en draagt bij aan

de identiteit en leefbaarheid van onze 

omgeving. Behoud van dit erfgoed voor

komende generaties is de missie van

Heemschut. We hechten belang aan een

goede omgevingskwaliteit en beleefbaar-

heid van erfgoedwaarden, ook bij trans-

formaties en ingrepen in ons landschap.

Strategie
Onze activiteiten richten zich op belangen-

behartiging en beleidsbeïnvloeding, op lokaal 

niveau bijvoorbeeld bij planvorming, sloop en 

nieuwbouw, maar ook bij de totstandkoming 

en de uitvoering van de Omgevingswet en op 

landelijk niveau bij de Nationale Omgevingsvisie. 

Heemschut agendeert ook zelf nieuwe of 

actuele onderwerpen, zoals het behoud van 

architectuur gebonden monumentale kunst, 

de waardering van architectuur van na 1965, 

bescherming van interieurensembles, ver-

sterking van de aandacht voor mobiel erfgoed, 

maar ook de zorg over transformaties en 

ingrepen in ons landschap.

We onderscheiden ons door een landelijk 

dekkend netwerk van vrijwilligers met een 

deskundige achtergrond, zowel op het in-

houdelijk vlak - zoals erfgoedzorg en ruimtelijke 

ordening - als op het politieke en bestuurlijke. 

Daarvoor zijn goede contacten met lokale, 

betrokken erfgoedpartners onontbeerlijk.
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Met elkaar zijn we aan een bijzonder jaar begonnen. 

Sowieso omdat we redelijk onbekommerd en onbeperkt 

bij elkaar kunnen komen. Het is fijn te constateren dat 

onze activiteiten als Heemschut en de activiteiten van 

de commissies weer in volle omgang opgepakt kunnen 

worden. Elke dag zien we immers dat er op het gebied 

van behoud en bescherming van monumenten volop 

werk aan de winkel is. We mogen er als Heemschut 

best trots op zijn dat zoveel vrijwilligers zich daar voor 

inzetten. We hebben ons jaarverslag daaraan aangepast. 

Gekozen is voor een nieuwe opzet, waarin de erfgoed-

beschermers meer centraal staan. Onze vrijwilligers in 

de verschillende commissies geven een beeld van het 

werk van Heemschut. Ze presenteren cases, waarvoor 

zij of de commissies zich in het bijzonder ingezet hebben. 

We gaan het met een nieuwe vormgeving en in een 

flinke oplage verspreiden onder partners in het erf-

goedveld, onder bondgenoten en doelgroepen. Niet 

alleen om te laten zien wat we doen, maar ook om in 

te zetten op ledenwerving en nog meer aansluiting 

van verwante organisaties. Want nieuwe partners en 

nieuwe, graag ook jonge, leden hebben en kunnen 

we goed gebruiken om ons werk in de toekomst 

voort te kunnen zetten. 

Een bijzonder jaar is het tot slot ook omdat we in

ons 111e jaar met een jaartje coronavertraging ons 

110-jarige bestaan vieren. Onze beschermvrouwe 

H.K.H. Prinses Beatrix betuigt haar betrokkenheid bij 

Heemschut door haar aanwezigheid bij de viering van 

ons jubileum in Woudrichem. Dit alles laat zien dat we 

samen als Heemschut volop in de samenleving staan. 
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Waar staan we nu?
Het jaarverslag 2021 heeft een nieuwe vorm en deels 

een vernieuwde inhoud. In dit jaarverslag staan onze 

erfgoedbeschermers centraal: enthousiaste vrijwilligers 

die zich in onze commissies en werkgroepen inzetten 

voor erfgoedbehoud. Dat doen ze niet alleen! Uit onze 

ervaring blijkt dat samen optrekken het meeste effect 

ressorteert. Daarom investeren we veel in nieuwe en 

hernieuwde contacten, met landelijke, regionale, lokale 

en thematische organisaties. Zij zijn onze bondgenoten! 

En in het jaar dat we eigenlijk ons 110-jarig bestaan 

zouden vieren, mag dat woord Bond ook best opnieuw 

onder de aandacht worden gebracht. Een voorbeeld van 

samen optrekken ziet u op het omslag: de ruïne van 

Brederode wordt gevrijwaard van de bouw van villa’s 

in de directe nabijheid dankzij een gezamenlijk beroep 

bij de Raad van State. In deze brede Brederode

Coalitie trokken de vereniging Natuurmonumenten,

de vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg, de 

stichting Monumenten Bezit, de stichting Omgeving 

ruïne van Brederode, enkele omwonenden en de Bond 

Heemschut samen op. Zo vindt de Raad van State met 

de Brederode Coalitie, dat te weinig rekening is ge-

houden met het archeologische monument rondom 

het kasteel. Ook menen de rechters dat op oneigenlijke 

manier gebruik is gemaakt van een regeling van de 

provincie Noord-Holland om oude bedrijfspanden te 

vervangen door woningen. Het oordeel van de Raad van 

State was scherp: zo was er onder meer geen rekening 

gehouden met regels voor de ontwikkeling in gevoelig 

cultuurlandschap, zoals door de provincie Noord-Holland 

verplicht is gesteld. ‘Op geen enkele manier heeft een 

toetsing plaats gevonden van de plannen aan de kaders 

van het cultuurlandschap’. Het opstellen en vaststellen 

van die kaders is de grote uitdaging voor de toekomst. 

Want zonder vastgesteld beleid kan nog altijd veel 

onherstelbare schade aan de schoonheid van ons land 

toegebracht worden.... 
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HEEMSCHUT IN
BEELD EN CIJFERS

4083 leden2020

4225 leden2021

789 partnerleden2020

778 partnerleden2021

TOTAAL

48722020

50032021

bondgenoten204waarvan

33WERKGROEPEN
Monumentale Kunst • Post 65  
Energie en Landschap • 15 vrijwilligers

bondgenotenwaarvan 233

+10+10%%

50.00050.000
unieke bezoekers op jaarbasis

155155

+33+33%%

landelijke meldingen
via meldpunt 

BEDREIGDBEDREIGD
ERFGOEDERFGOED

33673367
VOLGERS

++1010%%

38653865
VOLGERS

++33%%

18101810
VOLGERS

++4343%%

10301030
VOLGERS

++1414%%

Heemschut zet gemiddeld vier berichten per week

op de website en de sociale media.

SOCIALE MEDIA
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PPOOSSTT  ��6655  
EERRFFGGOOEEDD

ONLINE LEZINGEN
6, totaal 270 deelnemers

2 EXCURSIES
Commissies Groningen, Drenthe

4 CURSUSSEN
Omgevingswet

BROCHURE
Post 65 Erfgoed   

PUBLICATIE
Serres in Drenthe   

DOCUMENTAIRE
Tjeerd Dijkstra

1
1
1

55
landelijke werk-
groep overleggen

11
digitale

uitzending

33
stuurgroep 
overleggen

AGENDA
Toekomst Religieus Erfgoed

€ 10.000 voor restauraties

MONUMENTENPREMIE
5 eigenaren
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55BESTUUR
leden

44PERSONEEL
personen • 2,8 fte

1313COMMISSIES
130 vrijwilligers

1313RAAD VAN TOEZICHT
leden 77TIJDSCHRIFTREDACTIE

leden

88PROJECT KERKENVISIE
1 projectleider en 7 leden



In het beleidsplan worden vanuit de visie en strategie 

van Heemschut een tweetal beleidslijnen uitgezet. 

Aan het beleidsplan worden jaarplannen gekoppeld. 

Het beleidsplan van Heemschut is te vinden op

www.heemschut.nl onder de tab vereniging/beleid. 

Een van de hoofdpunten uit het jaarplan 2021 dat door 

het bestuur werd opgepakt, is de samenvoeging van 

de vereniging en de stichting Heemschut Hulpfonds.

Dit traject is in gang gezet en wordt in 2022 afgerond.

Andere aandachtspunten zijn de bevordering van 

kennis door middel van de instelling van nieuwe

werkgroepen en de uitwisseling via het project

rond de Kerkenvisies. In 2021 is de werkgroep 

Energie en Landschap ingesteld. Samen met de 

Nederlandse Archeologievereniging (AWN), de 

vereniging voor vrijwilligers in de archeologie, is 

gestart met een cursus over de Omgevingswet.

De viering van het 110-jarig bestaan is van-

wege de coronamaatregelen uitgesteld naar

2022. De in het jaarplan opgevoerde projecten

van het landelijk bureau zijn gerealiseerd,

waarbij opgemerkt moet worden dat er in het 

verslagjaar geen fysieke bijeenkomsten konden 

worden georganiseerd. Via Zoom hebben de 

vergaderingen en bijeenkomsten voor de leden 

doorgang gevonden. Daarbij is de maandelijkse 

gratis lunchlezing een succes gebleken. 

De groei op sociale media is doorgezet. Eind

2021 heeft Heemschut voor het eerst een radio-

campagne opgezet. Deze is positief ontvangen

en heeft in een 40-tal nieuwe leden geresulteerd. 

Het aantal verenigingen en stichtingen nam toe, 

mede door het verlagen van de contributie een 

aantal jaar eerder.

BELEIDS- EN JAARPLAN

Onze ruim 150 vrijwilligers zetten zich gedurende

het hele jaar en door heel Nederland in voor de

bescherming van ons erfgoed. In dit jaarverslag

komt van iedere commissie en werkgroep iemand

aan het woord met een bijzonder aandachtspunt.

DE ERFGOED-
BESCHERMERS
Onze ruim 150 vrijwilligers zetten zich gedurende

het hele jaar en door heel Nederland in voor de

bescherming van ons erfgoed. In dit jaarverslag

komt van iedere commissie en werkgroep iemand

aan het woord met een bijzonder aandachtspunt.
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GIJSBERT BOEKSCHOTEN

De gemeente Groningen maakt vaak handig gebruik 

van de zogenaamde ‘kruimelregeling’. Met de kruimel-

regeling staan gemeenteraad en burgers buiten spel. 

De stad wordt op een sluipende manier dicht gebouwd, 

buiten het door de raad vastgestelde bestemmingsplan 

om. Ontwikkelingen als ‘studioïsering’ en ‘optopping’ 

zijn aan de orde van de dag. Studioïsering is te 

vertalen als het opdelen van bestaande woonhuizen 

in losse, zelfstandige studio’s, waarmee de eigenaar 

indirect zijn inkomsten maximeert via huursubsidie. 

Optopping is het verhogen van een bestaand gebouw 

met een extra laag die ingezet wordt voor wonen of 

andere functies.  

Een succes van Heemschut Groningen is Verlengde 

Hereweg 183, het voormalig woonhuis van Johan 

Huizinga. De gemeente kon hier de functionele relatie 

van de geplande nieuwbouw - een flatgebouw in

de achtertuin ten behoeve van zorg - met het oude 

gebouw niet goed uitleggen. Opvallend was dat het 

argument dat nieuwbouw zou plaatsvinden in de 

rijksmonumentale tuin door de rechter niet werd 

overgenomen. Het steekt Boekschoten dat gemeenten 

vaak ‘adviezen’ van projectontwikkelaars over-

nemen, terwijl van Heemschut onafhankelijk advies 

wordt geëist. Gemeenten heten het ‘algemeen belang’ 

te vertegenwoordigen, maar handelen te vaak in het 

voordeel van projectontwikkelaars. De commissie 

maakt zich sterk voor een nieuwe bedreiging: de

optopping van het bibliotheekgebouw van architect

Grassi uit jaren ‘90 in de Boteringestraat, in opdracht 

van de rechtenfaculteit. Terwijl het een heel bouwblok 

betreft, vormt ook hier de kruimelregeling de basis.

Secretaris van Heemschut Groningen, zit sinds 2014 in de commissie.

Een excursie naar een tegenover zijn huis gelegen rijksmonument bracht 

hem bij Heemschut. Het bleek een warm bad van gelijkgestemden.
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ANNEKE DE GOUW
Sinds 2017 lid van Heemschut Zuid-Holland. Samen met Geert van Nieuwen-

huizen ziet ze toe op de grote regio Rotterdam, van Hoek van Holland tot de

Zuidplas. Haar interessegebied is stedenbouw en landschappelijke inrichting.

De Gouw werkte eerst bij Shell, deed een beleidsstudie 

in Rotterdam en werkte daarna bij drie universiteiten, 

waaronder Bouwkunde in Delft in de jaren ‘90. 

De Gouw betreurt dat veel mensen naar weilanden 

kijken met de blik ‘daar kan je wat bouwen’. In plaats 

van ‘dit is Nederland, dit moeten we koesteren’. Zo 

wordt het Nederlandse polderlandschap met eeuwen-

oude kreekruggen en slotenpatronen aangetast en 

wordt weiland na weiland volgebouwd zoals in Zuidplas 

of verrommeld zoals bij Overschie. Van het 

oorspronkelijke landschap, dat de 

schilder Jongkind als onderwerp 

koos voor zijn landschaps-

schilderingen, is daar wei-

nig van over. Sterker, er 

is nauwelijks tot geen 

bewustzijn dát hij 

hier schilderde. 

De Gouw roemt 

in dit opzicht 

het Verenigd 

Koninkrijk, 

waar landschap om die reden naar de oude staat 

wordt teruggebracht en zo herkenbaar blijft.

Anneke de Gouw ziet weinig in incidentenpolitiek, 

conform het principe ‘er gaat iets mis en nu gaan we 

bezwaar maken’. Belangrijker is aan tafel te zitten waar 

de besluiten vallen. Na een periode van laisser faire 

en het overlaten van de ruimtelijke ordening aan de 

gemeenten, breekt langzaam de tijd aan van sturing 

vanuit hogere overheden. 

Succes boekte Heemschut Zuid-Holland, in samen-

werking met lokale erfgoedpartijen (Roterodamum) met 

het recreatiepark Hoek van Holland, een kampeerterrein 

voor de Rotterdammer met een oorsprong uit 1920 

en een diversiteit aan recreatiehuisjes. De gemeente 

vond het park verouderd en stuurde op grootschalig 

toerisme. Een Europese aanbesteding dreigde. Dit gaf 

enorme commotie onder de Rotterdammers. Omdat 

het immaterieel erfgoed betrof, was het pleit niet zo-

maar gewonnen. Na vervolgonderzoek naar de grote 

cultuurhistorische waarden, zag de gemeente uit-

eindelijk grond voor planologische bescherming van 

deze bijzondere plek. Een coöperatie van recreanten 

zal de exploitatie op zich nemen. Dat model biedt 

perspectief voor vergelijkbare plekken in Nederland. 

Sinds 2017 lid van Heemschut Zuid-Holland. Samen met Geert van Nieuwen-

huizen ziet ze toe op de grote regio Rotterdam, van Hoek van Holland tot de

Zuidplas. Haar interessegebied is stedenbouw en landschappelijke inrichting.



Te Raa is Flevoland, op een korte overstap naar Amster-

dam, nooit uit geweest. Als kind woonde hij bij Nagele 

en ging in de nieuwe stad naar school. Al snel werd hij 

zich bewust dat het schoolgebouw van een bijzondere 

architect moest zijn. Het bleek van Aldo E. van Eyck. 

Busladingen toeristen bezochten Nagele en stopten 

steevast bij de school.

Almere is een uitgesproken Post 65-stad met een jonge 

stadsgeschiedenis. De commissie bestaat uit zes 

mannen, die elk een gemeente vertegenwoordigen. 

Alleen Urk en de Noordoostpolder behoren samen

bij één lid. Vergaderd wordt in Batavialand.

Voor 2021 zijn weinig successen te noemen. Het was 

ronduit een slecht jaar. Dieptepunt is de sloop in Almere 

van gebouw De Beurs uit 1982. Terwijl het vorige 

college werkte aan een monumentenstatus voor het 

gebouw, en terwijl dit voornemen ook herhaaldelijk 

werd bevestigd in gemeentelijke stukken, doorbrak 

het nieuwe college dit proces en kondigde sloop aan. 

Heemschut Flevoland vroeg alsnog de monumenten-

status aan, maar het mocht niet meer baten. Ook het 

bedieningshuisje bij Dronten werd gesloopt. Hoewel 

de gemeenteraad in dit geval om behoud verzocht, 

liet de provincie het watererfgoed toch slopen.

Naderend onheil ziet Te Raa in de landschapsnota van 

de Provincie Flevoland. Hoewel de nota spreekt over 

‘Landschap van de toekomst’, biedt deze vooral ruimte 

voor grootschalige woningbouw, datacenters en wind-

molens. Bestuurders zijn bezig met de grote thema’s 

van deze tijd. Erfgoed heeft nauwelijks een plek in

die belangenafweging en is weerloos.

Succes lijkt er te zijn met ‘De Plocq van Kuffeler’. 

Arbeiders werden op maandag per schip naar het 

voormalige en kunstmatige eiland in het IJsselmeer 

gebracht om daar te werken. Men bewoonde 

barakken en kleine houten huisjes. Ook was er een 

plek voor vermaak en ontspanning, de kantine.

Het geheel van gemaal, vaarten, kantine en 

woningen met uitzicht over het Marker-

meer en de Lepelaarplassen heeft een

ongekende waarde. Een verzoek

van Heemschut Flevoland om

de kantine tot gemeentelijk

monument te verklaren

is niet gehonoreerd.

Daarvoor in de plaats

is wel het voor-

nemen gekomen

het gebied aan

te wijzen tot

beschermd

stadsgezicht.

Sinds 2016 secretaris van Heemschut Flevoland. De stad Almere en 

communicatie maken specifiek deel uit van zijn portefeuille. Een geboren

en getogen Flevolander met een fotografische kijk op zijn omgeving.

BEN TE RAA
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Sinds maart 2021 lid van Heemschut Amsterdam. De negatieve reacties 

op een artikel in NRC over dreigende sloop van het brutalistische kantoren-

complex Leeuwenburg waren aanleiding zich in te gaan zetten voor 

Heemschut. Bene is met zijn 29 jaar een van de jongste commissieleden.

BENE COLENBRANDER
Sinds maart 2021 lid van Heemschut Amsterdam. De negatieve reacties 

op een artikel in NRC over dreigende sloop van het brutalistische kantoren-

complex Leeuwenburg waren aanleiding zich in te gaan zetten voor 

Heemschut. Bene is met zijn 29 jaar een van de jongste commissieleden.

Veel lezers schreven dat aan sloop van dit ‘lelijke ge-

bouw’ Leeuwenburg niks verloren ging. Colenbrander 

reageerde met een ingezonden brief. Boodschap:

laat het oordeel over het behoud van cultureel erfgoed 

niet afhangen van smaak, maar van cultuurhistorische 

argumenten. De brief leidde tot een uitnodiging van 

Heemschut Amsterdam om te komen praten. De com-

missie kent een goede balans tussen oude en jongere 

leden. Met de aanwezigheid van vier kunsthistorici onder 

de leden is inhoudelijke, wetenschappelijke onderbouwing 

van acties of artikelen nooit een probleem. 

Colenbrander studeerde rechten en politicologie, 

maar boog geleidelijk af richting de erfgoedwereld. 

Hij ontwikkelde steeds meer aandacht voor zijn 

monumentale woonstad en schreef tijdens het vak 

kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam 

een architectuurhistorisch artikel over het grachten-

pand Singel 428 van Abel Cahen. 

Voor stichting Bonas schrijft Colenbrander een mono-

grafie over de architect J.B. Ingwersen. Het was een 

toevalligheid dat Heemschut Amsterdam te maken 

kreeg met de acuut dreigende sloop van een villa van 

Ingwersen aan de Prinses Marijkestraat. Aanvankelijk 

meende de commissie dat sloop onafwendbaar was. 

Een buurtbewoner spoorde aan om er toch werk van 

te maken. Toen ging het snel. In anderhalve dag deed 

de commissie een aanvraag tot monumentenstatus. 

De behandeling daarvan ging uitzonderlijk vlot.

Het stadsdeelbestuur startte een aanwijzings-

procedure, waarmee voorbescherming ontstond. 

Binnen drie-en-een-halve maand na de aanvraag 

was de monumentenstatus een feit. Hoewel de 

eigenaar gedurende het proces een zienswijze 

indiende, is er voor zover bekend geen formeel 

bezwaar tegen het besluit ingesteld.

Colenbrander benadrukt het belang om als 

Heemschut constant actief te zijn in het publieke 

debat en steeds uit te leggen waaróm Heemschut 

zich inzet voor het behoud van bijzonder erfgoed. 

Alleen zo kan Heemschut blijven rekenen op publieke 

steun en wordt de indruk vermeden dat leden van 

Heemschut slechts hun eigen smaak propageren. 



CLAUDIA VERSLOOT

Als het gaat om Heemschut Fryslân zijn zowel 

successen als bijzondere momenten te noemen. 

Zoals de erespeld voor Sjolle Wieringa, die hem

in de Mariakerk in Oentsjerk werd opgespeld en

een geslaagde lunchlezing over varend erfgoed.

De commissie trad proactief op met een reactie

op de concept-erfgoednota van de gemeente 

Súdwest-Fryslân. Een eveneens proactieve reactie

gaf de commissie op de pre-omgevingsvisie

voor het buitengebied Zuid van Leeuwarden. 

In Leeuwarden werd de LTS als gemeentelijk

monument aangewezen, dankzij de inzet van 

Heemschut, waarmee het laatst overgebleven 

voorbeeld van een schoolgebouw van het

nijverheidsonderwijs uit de wederopbouw-

periode in de Friese hoofdstad voor de

toekomst behouden blijft. 

In samenwerking met Nardus Huiskus, een lokale burger, 

roerde Heemschut Fryslân zich eveneens in een drei-

gende aantasting van de hoofdstraat van Gorredijk. 

De gemeente Gorredijk ging mee met de plannen 

van de plaatselijke Aldi voor ingrijpende nieuwbouw. 

Hierdoor zou niet alleen de oude structuur van het 

dorp sterk worden aangetast, maar zou ook een 

glas-in-lood raam van Theo van Doesburg verdwijnen. 

Heemschut zag goede alternatieven om de historische 

hoofdstructuur van Gorredijk te benutten en de ruimte-

lijke structuur te bewaren en juist te versterken door 

eigentijdse bebouwing, liefst met bovenwoningen en 

binnen het bestaande straatprofiel. Het resulteerde 

dat de eigenaar van de Aldi, Adema architecten 

benaderde om tot een minder ingrijpend plan te 

komen. De beslissing om wel of niet tot actie over

te gaan, is aan zorgvuldige afweging onderhevig.

Sinds januari 2016 lid van Heemschut Fryslân. Als restauratie-

deskundige bij de gemeente Groningen, maakte ze in dat jaar

de switch naar projectmanagement. Om het gebrek aan erfgoed

te compenseren, werd ze lid van Heemschut.
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Jazeker, ik ben verontwaardigd. Waarom? Om de 

manier hoe wordt omgesprongen met ons erfgoed. 

Bestuurders, projectontwikkelaars en andere eigenaren 

zien erfgoed steeds vaker als obstakel. Ze slopen 

liever dan dat ze kijken naar mogelijkheden

om te restaureren en een karakteristiek

of monumentaal gebouw een nieuwe 

bestemming te geven.

Dat zie je overal in Nederland, maar 

in mijn woonplaats Zutphen waren 

we er wel heel druk mee. Ik geef 

twee voorbeelden, er zijn er veel 

meer. Eerst de Meisjesvakschool

uit 1920. Die staat op een beeld-

bepalende plaats en het is de 

enige school van die soort 

die er nog is in Nederland. 

Het gebouw is toe aan een 

opknapbeurt, maar slopen 

is niet nodig. Toch wilde een projectontwikkelaar, 

aanvankelijk gesteund door de gemeente, dat doen 

en er twee woontorens voor in de plaats zetten. 

Samen met anderen heeft Heemschut Gelderland

zich daartegen verzet. Het lukte niet om een 

monumentenstatus te krijgen voor het gebouw,

maar de randvoorwaarden voor de nieuwbouw

zijn uiteindelijk wel aangescherpt. Het gebouw

staat te koop en het is afwachten wat de nieuwe 

eigenaar gaat doen.

Dan de St. Janskerk. Daar moet een ontmoetings-

ruimte naast komen en om die te bereiken wil de 

pastoor een gat maken in de eeuwenoude kerk-

muur. Dat vinden we onacceptabel. Je gaat geen 

13e-eeuwse muur doorbreken om koffie te

drinken. Bovendien heeft de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed een negatief advies uitgebracht

en is er een bruikbaar alternatief. Ook hier is het 

afwachten hoe het verder gaat.

MAUD ARKESTEIJN
Sinds 2013 voorzitter van Heemschut Gelderland. Zij kende Heemschut

via haar ouderlijk huis en kwam de commissie versterken doordat er in

de provincie enkele zorgelijke ontwikkelingen waren. Haar bestuurlijke 

ervaringen kwamen daarbij goed van pas.



JAN ASTREGO

Het huidige rechtbankgebouw in Almelo zou niet meer 

voldoen aan de eisen en de rechtbank wil daarom 

nieuwbouw plegen op het terrein erachter. Daar staan 

twee gebouwen van de voormalige textielfabriek  

Ten Cate, waarvoor de gemeente vlot een sloop-

vergunning gaf. De gemeente wist niet - of niet meer -

dat er een waardenstelling was, die de gebouwen bij-

zonder waardevol aanmerkt. Het gaat om een gebouw 

van de architect Vixebokse uit de jaren ‘30 met onder 

andere een bijzondere firmantenkamer en een gebouw 

van Van den Broek en Bakema uit de wederopbouwtijd.

Voor het huidige rechtbankgebouw bestaan gelukkig 

geen sloopplannen. Het is ontworpen door architect 

Kalfsbeek en een goed voorbeeld van Post 65 archi-

tectuur. Als de nieuwbouw doorgaat, dreigt wel leeg-

stand. Voor de stad zijn het kenmerkende ge-

bouwen. Als je aan Almelo denkt, dan denk je 

meteen aan het gebied waarvan ze onderdeel 

uitmaken. Over de historie van Almelo als 

textielstad heb ik het dan niet eens.

Heemschut Overijssel heeft aan de bel getrokken

en met alle betrokkenen heeft overleg plaats 

gevonden. Het bleek dat er interessante alter-

natieven zijn voor de sloop. De gebouwen staan

er nog, dus veel is nog mogelijk. Omdat de beide 

Ten Cate-gebouwen potentiële gemeentelijke 

monumenten zijn, zou een rigoureuze sloop ronduit 

ongewenst zijn. Verloedering door leegstand dreigt 

nu. Om te voorkomen dat het toch zover komt is 

Heemschut Overijssel een beroepsprocedure gestart.

In 2015 door de voorzitter en secretaris gevraagd lid te worden van

Heemschut Overijssel, speciaal voor de regio Twente. Astrego was

vooral bekend om zijn activiteiten op het gebied van hergebruik van

met name industrieel erfgoed. 
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EVERT DE IONGH

De mozaïeken die gespaard bleven bij de sloop van 

hotel Brittannia in Vlissingen zijn van uitzonderlijke 

kwaliteit. Ze zijn samen tachtig meter lang, van de hand 

van Louis van Roode en ze dateren van 1954 en rond 

1960. Een kunstkenner vergeleek ze met het beste 

werk van Gaudi en volgens mij is dat niet overdreven.

Heemschut Zeeland heeft lang en hard gevochten 

voor hun behoud. Ik wil hier ook graag de naam 

noemen van Willem Heijbroek, helaas in het verslag-

jaar overleden. Beide kunstwerken bleven vooral 

door zijn inzet bewaard en zijn in de buitenlucht 

opgeslagen op de gemeentewerf van Vlissingen.

Ze zijn eigendom van de projectontwikkelaar die wil 

bouwen op het terrein van de Brittannia. De oudste 

verkeert in redelijke staat, de andere geeft meer 

zorgen. De projectontwikkelaar wilde in 2021 de 

mozaïeken om niet over dragen aan Heemschut. 

Daarop konden we niet ingaan, we nemen nu 

eenmaal geen schenkingen aan die geld kunnen

gaan kosten. Wel is een waardenstelling aangevraagd 

bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Die heeft positief uitgepakt en nu wil Heemschut 

Zeeland in actie komen voor het behoud van de 

mozaïeken, mogelijk met een crowdfundingsactie. 

We gaan dan ook, samen met de gemeente, zoeken 

naar een goede locatie in Vlissingen waar iedereen 

kan genieten van deze iconische mozaïeken. Dat

zou een mooi besluit zijn van een actie die ons veel 

aandacht en tijd kost. Hoeveel tijd? Geen idee en 

eerlijk gezegd wil ik het ook niet weten.

Geboren in Vlissingen en sinds de jaren ’90 lid van Heemschut.

Door de krantenberichten over de mozaïeken van Britannia rond

2004 commisielid van Heemschut Zeeland geworden. Bekleedde

daarna diverse functies binnen Heemschut. 



De wethouder energietransitie van Wijk bij Duurstede 

kreeg een storm van kritiek over zich heen toen er 

plannen voor de plaatsing van een zevental wind-

turbines op boerenerven in Langbroek bekend werden. 

Dat vlammende protest beperkte zich niet tot de in-

woners van Langbroek, maar kreeg steun uit het hele 

land. Ook Heemschut Utrecht en andere organisaties 

sloten zich aan. Samen kwamen we op voor de unieke 

natuur- en cultuurhistorische kwaliteiten van het 

ongerepte landschap van de Langbroekerwetering.

Ook het compromisvoorstel van slechts één wind-

turbine haalde geen meerderheid in de Wijkse gemeente-

raad en daarmee was het plan afgeblazen. Er komen 

geen windturbines in de Langbroekerwetering.

Waarom er zo veel verzet kwam, zie je als je in het 

gebied bent. Je vindt er een fraai coulissenlandschap, 

prachtige natuur, een vrijwel ongeschonden horizon 

en je proeft de geschiedenis. Je bevindt je op een 

steenworp van de grens van het Romeinse Rijk,

de Limes, en als je er een Romeinse soldaat tegen

het lijf zou lopen, zou dat je niet eens verbazen.

Diverse wandel- en fietsroutes doorkruisen de Lang-

broekerwetering, waaronder het Gerrit Achterberg-

pad. De wieg van deze toonaangevende Nederlandse 

dichter stond in het koetshuis naast de oranjerie op 

Kasteel Sandenburg. Het is een gebied dat zonder 

enige twijfel bescherming verdient.

Acties kunnen dus succesvol zijn, als je het maar

samen doet. Een bijkomend maar niet onbelangrijk 

succes is, dat het nieuwe leden voor Heemschut

heeft opgeleverd.

Martha kwam eind jaren ‘90 bij Heemschut Utrecht toen zij

directeur was van de VVV in Wijk bij Duurstede. Ze is pr adviseur

binnen de commissie en heeft daar tot op de dag van vandaag

geen spijt van en beleeft veel plezier aan haar functie.

MARTHA DE WIT
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ELSA GORTER

Met dertig jaar ervaring in de vastgoedwereld, met 

onder meer fondsenbeheer, met regelmatige contacten 

met het Nationaal Restauratiefonds en met haar be-

langstelling voor erfgoed, was de stap naar Heemschut 

voor Gorter een logische. Haar enthousiasme voor 

Heemschut is groot. Zoals voor het typisch Noord-

Hollandse project Red de Stolp, dat samen met de 

Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de 

stolp’, het Westfries Genootschap en Archeologie Hoorn 

werd gestart. Gorter weet als geen ander dat er grote 

noodzaak is om dit uiterst kwetsbare erfgoed te 

beschermen. Per jaar verdwijnen tientallen stolpen. 

Van de 10.000 stolpen die Noord-Holland ca. vijfen-

zeventig jaar geleden telde, resteert nu nog de helft. 

Een ander Noord-Hollands initiatief is het verzet tegen 

het plan om een vakantiepark te bouwen bij het Enk-

huizerzand. Heemschut Noord-Holland heeft deze en 

andere bedreigende ontwikkelingen in het kwetsbare 

gebied rond het Zuiderzeemuseum weten te voorkomen. 

Een succes in 2021 was het overnemen door de 

commissie van de taken van stichting Landelijk 

Schoon West-Friesland, tot dat jaar ondergebracht bij 

het Westfries Genootschap. Met die overdracht van 

taken wordt de zorg voor het karakteristieke Westfriese 

landschap en de kwaliteit van de advisering geconti-

nueerd en gewaarborgd. Gorter droeg zelf actief bij aan 

een soepele overdracht van de taken aan Heemschut 

Noord-Holland. 

Heemschut Noord-Holland was, verenigd met een 

aantal andere partijen in de ‘Brederode Coalitie’, boven-

dien in 2021 succesvol met de actie tegen het plan 

om luxe villa’s te bouwen in het aanzicht van en pal 

naast het beroemde kasteel Brederode in Santpoort-

Zuid. De Raad van State ging mee met de bezwaren 

van de coalitie en vernietigde het bestemmingsplan en 

de omgevingsvergunning, waarmee de gemeente de 

ingrijpende ontwikkeling in de kwetsbare omgeving van 

de ruïne van Brederode mogelijk had willen maken.  

Sinds 2014 secretaris van Heemschut Noord-Holland en heeft ook pr en 

communicatie in haar portefeuille. Zelf bewoonster van een stolp heeft zij zich 

met andere partijen met succes intensief ingezet voor het project Red de Stolp. 



FRANS SCHOUTEN
Sedert voorjaar 2019 voorzitter van Heemschut Drenthe. Tijdens een bijeen-

komst in Anloo werd getracht de commissie nieuw leven in te blazen, personen 

werden benaderd en een nieuwe vijfkoppige commissie was het resultaat. 

Het boek Aangenaam verpoozen - Veranda’s bij Drentse 

cafés gaat over het laatste kwart van de 19e en het 

eerste kwart van de 20e eeuw. Een dynamische periode, 

waarin de burgerij opkwam en naar buiten ging treden. 

Er ontstond een nieuw type mens, dat zich bijvoorbeeld 

modekleding of reizen kon veroorloven, zaken die 

daarvoor waren voorbehouden aan de hogere klassen. 

Achter die ontwikkeling gingen technologische inno-

vaties schuil zoals de opkomst van confectiekleding, 

de fiets en de verbrandingsmotor. 

Ook de caféveranda’s waren een uiting van de emanci-

patie van de burger. Ze boden enig comfort, ook als ze 

tegen oude dorpscafés waren aangebouwd. Je kon er 

neerstrijken om tijdens een tocht over het platteland 

even te rusten en iets te eten of te drinken. Bovendien 

straalden ze een zekere luxe uit: neoclassicisme, neo-

gotiek of een stijl die doet denken aan chalets. Soms 

zie je invloeden uit Nederlands-Indië.

Het idee om een boek te maken over deze

cultuurhistorisch interessante bouwsels, kwam

van medecommissielid Gerard de Vries. Zijn oma

was uitbaatster van een café in Assen, overigens 

zonder veranda. We hopen dat het boek mensen

zal stimuleren om beter te kijken en het bijzon-

dere te zien in het alledaagse.

Het boek werd gepresenteerd in Café Groothuis

in Emmen, dat uiteraard een bijzonder fraaie

veranda heeft. De reacties zijn positief, er zijn 

bijvoorbeeld signalen dat kroegbazen zich meer 

bewust zijn van de waarde van hun veranda’s.

       Aangenaam verpoozen is nog  

verkrijgbaar, een mailtje volstaat: 

ffjschouten@gmail.com
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TOM VAN EEKELEN
Sinds 2010 lid van Heemschut Noord-Brabant met de nadruk op de

regio west Brabant. Daarnaast heeft hij binnen de commissie beleid

in zijn portefeuille. Tom is tevens betrokken bij de werkgroep Kerken

visies. De sloop van de Tomadofabriek doet hem nog steeds pijn. 

De producten van Tomado kent iedereen wel.

Ze zijn vaak een sieraad voor de keuken. De Tomado-

fabriek in Etten-Leur van architect Hugh Maaskant 

mocht er ook zijn. Je zag het gebouw uit de 

wederopbouwperiode liggen vanaf de A58. 

Mócht zijn, zei ik en inderdaad, dat is ver-

leden tijd. De fabriek is gesloopt om plaats 

te maken voor een nieuwbouwwijk.

Hoe dat ging? Daar is een lang verhaal 

over te vertellen. Over de aanwijzing

als gemeentelijk monument en over 

de intrekking van die status. Over

de summiere aankondiging van het 

toekennen van de sloopvergunning 

in een plaatselijk blaadje, over een 

wethouder die onbereikbaar

was of zich van de domme hield, 

over een slepende WOB-

 

 

 

 

procedure, over politieke partijen die van niets 

wisten en ga zo maar door.

Ik kan het ook kort houden. Dat er gebouwd moet 

worden, dat snappen we allemaal. Die ‘we’, dat zijn in 

dit geval de commissieleden van Heemschut Noord-

Brabant samen met de Heemkundekring Etten-Leur 

onder aanvoering van Piet Paantjens. Piet kreeg ook 

als eerste in de gaten dat er iets mis dreigde te gaan. 

Wat we niet snappen is dat een alternatief plan,

dat we lieten opstellen, geen kans kreeg. Het was 

heel goed mogelijk om het belangrijkste deel van

het fabrieksgebouw te behouden en eromheen 

huizen te bouwen. De manier waarop de gemeente

de zaak heeft behandeld, is ook onverteerbaar.

Wat rest is een kale bouwplaats waar een woon-

wijk gaat verrijzen. En het aanbod van de gemeente 

om een herinneringsplaquette te plaatsen. Daar

gaan we maar niet op in.



FRITS THEEVEN

In 2020 kwam er definitief een eind aan de cement-

productie bij de Eerste Nederlandse Cement 

Industrie (ENCI) in Maastricht. En wat je dan

vaker ziet: sloop dreigde van het cultuurhistorisch 

waardevolle complex waar gebouwen en installaties 

staan die van nationaal en internationaal belang

zijn. De kranten stonden er vol van. 

Heemschut Limburg en de stichting Werkgroep

Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) vroegen de 

minister van OC&W in februari 2021 om een aan-

wijzing als rijksmonument. Het ging zowel om de 

groeve waar de kalk werd gewonnen als om een groot 

deel van de gebouwen en om essentiële installaties, 

machines en kunstwerken. Ook de kade met weg 

overbouwingen en de laad- en losinstallaties kwamen 

volgens Heemschut en WIEL in aanmerking voor 

een aanwijzing als monument. Het ENCI-complex

is meer dan alleen een monumentaal complex. Het 

vertelt ook het verhaal van de bouwopgave waar-

voor Nederland zich in de periode van de weder-

opbouw gesteld zag. Bovendien is het geliefd bij veel 

Maastrichtenaren, in heel Zuid-Limburg eigenlijk.

De ENCI was een grote en goede werkgever, waar 

ook veel Belgen hun brood verdienden. Zeker in de tijd 

van de mijnsluitingen waren de mensen daar blij mee. 

Het verzoek van Heemschut en WIEL leidde tot een 

onderzoek door een gespecialiseerd bureau. Dat onder-

zoek is afgerond na het verslagjaar, maar ik wil hier 

toch graag kwijt dat het positief is uitgevallen. Ook

de andere seinen lijken op groen te staan. We hadden 

niet anders verwacht eigenlijk. Nu nog de laatste 

stap: de aanwijzing als rijksmonument.

Sinds 2014 lid van Heemschut Limburg. Speciaal belast met Midden

en Zuid-Limburg. Met een technische procedurele achtergrond als

vergunningverlener en coördinator grote projecten bij de gemeente 

Venlo, was hij een welkome aanwinst voor de commissie.
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JOHANNA JACOBS

Het verdwijnen van monumentale kunst uit de weder-

opbouwperiode bleek al gauw een structureel probleem. 

Jacobs kijkt terug op een bijzonder succes in 2021. 

Vanwege de sloop van het Meppels Lyceum dreigde een 

muurschildering van Folkert Haanstra uit 1963, uitge-

voerd in acrylverf, verloren te gaan. Er werd onderzoek 

naar de mogelijkheden tot herplaatsing gedaan door 

de restauratoren van Ornament Restauratie. 

Vanwege de vereiste bijzondere techniek van afname 

- de staccomethode - bleken de kosten daarvan meer 

dan € 50.000 te bedragen. Maar de financiering liep 

wonderwel. Oud-leerlingen met inmiddels goede banen 

schoten te hulp. Meppelaar Jan Wessels, zeer begaan 

met erfgoed, kookte een aanvraag bij het Waarborg-

fonds voor. Dat leverde € 25.000 op. De externe ge-

meentelijke projectleider deed proactief suggesties en 

ook de directeur van de nieuwe locatie werkte voor-

beeldig mee. De muurschildering werd begin 2021 in 

tien delen afgenomen en op honingraatpanelen ge-

plaatst waarna restauratie plaatsvond. November 2021 

kreeg de muurschildering haar nieuwe plaats in de aula 

van de regioschool Stad en Esch. Omdat de muur in de 

aula waar herplaatsing zou plaatsvinden te krap was, 

werd een deel van het verlaagde plafond verwijderd. 

Uiteindelijk zijn, op € 900 na, alle gelden binnengehaald. 

Toen de restaurator van Ornament Restauratie ziek 

werd, nam Arno van Sabben het werk over. Al met al 

een voorbeeldig traject. De onthulling in stijl moest 

helaas door Corona worden gecanceld. Maar een 

fysieke onthulling gaat zeker nog komen.

Oprichter in 2014 van de werkgroep Monumentale Kunst. De eerste werkgroep 

nieuwe stijl binnen Heemschut. Aanleiding was de bedreiging van een muur-

schildering van Peter Alma in de voormalige LTS in het Zeeuwse Sint Maartens-

dijk en daarna vier kunstwerken in een voormalige huishoudschool in Breda. 



SARAH GRESNIGT

Aanleiding voor de oprichting van de werkgroep

Post 65 van Heemschut is dat erfgoed uit deze periode 

nog weinig gewaardeerd wordt. Sterker nog, veel 

mensen vinden het lelijk of vooral ‘niet bijzonder’, 

terwijl het gaat om een waardevolle stedenbouw- en 

architectuurstroming die sterk onder invloed stond 

van de maatschappelijke opvattingen die zich juist in 

die periode sterk ontwikkelden. Gresnigt betreurt het 

gebrek aan aandacht voor Post 65 erfgoed, maar vindt 

het vooral zorgelijk. Met de negatieve connotatie is het 

risico groot dat beslissingen over sloop of herbestemming 

ervan worden genomen die we later betreuren. Veel 

karakteristiek Post 65 erfgoed is al verdwenen of 

ingrijpend herbestemd, terwijl inventarisatie nog niet 

eens heeft plaatsgevonden. Daarbij bestaan juist bij 

Post 65 erfgoed tal van nieuwe aanknopingspunten 

om burgers bij de waardering te betrekken. Het gaat 

om beleving en identiteit. Het erfgoed kan vaak 

gekoppeld worden aan persoonlijke herinneringen. 

Het is niet per se mooi, maar het vertelt een

verhaal. Veel mensen hebben de bouw nog be-

leefd. Het is goed te merken dat het denken over 

Post 65 erfgoed in beweging is. Gemeenten zijn

er mee aan de slag, maken beleid en wijzen aan.

Op de in 2021 verschenen Post 65 brochure

van Heemschut is de werkgroep heel trots.

Het is een inspirerend overzicht van bijzon-

dere objecten uit de periode na 1965, dat

de reikwijdte en rijkdom van deze periode

laat zien: van infrastructuur, woningbouw

tot stedenbouwkundige plannen. 

De brochure kan via Heemschut gratis

worden opgevraagd of is te down-

loaden via www.heemschut.nl.

Sinds juli 2020 als secretaris lid van de werkgroep Post 65 van

Heemschut. Sarah deed tijdens een Master Erfgoedstudies aan

de VU in Amsterdam onderzoek naar instandhouding van Post 65

erfgoed. Ze werkt thans bij de gemeente Nieuwegein.
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Om meer duurzame energie op te wekken moeten er 

meer windturbines, zonnepanelen en zonneweiden 

komen. Vaak leidt dat tot aantasting of verdere aan-

tasting van het landschap. Dat is nu eenmaal zo, zonder 

overlast gaat het niet lukken. We moeten natuurlijk 

wel zorgen dat gebieden met werkelijk belangrijke 

cultuurlandschappen zo veel mogelijk worden ontzien.

De werkgroep Energie en Landschap wil de provinciale 

Heemschut commissies ondersteunen met kennis

over het inpassen van projecten op het gebied van 

duurzame energie en optreden als aanspreekpunt. De 

problematiek speelt eigenlijk overal, al zal dat in het ene 

deel van het land ingrijpender zijn dan in het andere. 

Belangrijk is in ieder geval, dat je er op tijd bij bent.

Uiteindelijk moeten we toe naar richtlijnen die 

duidelijkheid geven over wat wel en niet mogelijk

is en dat is een taak voor de landelijke overheid.

Daarbij spelen veel factoren een rol, onder andere licht-

en geluidshinder. Uiteraard staat Heemschut vooral 

voor het landschap, inclusief karakteristieke bebouwing.

We zullen moeten accepteren dat we niet alles kunnen 

beschermen, er spelen ook andere belangen. Wel 

kunnen we ons eigen standpunt bepalen en criteria 

opstellen. Daarmee is de werkgroep nu bezig. We zijn 

nog in discussie, wat logisch is bij zo’n gecompliceerd 

onderwerp. 

Ik noem hier alleen de problematiek in het buiten-

gebied, maar er speelt meer. Denk maar aan de tech-

reuzen die links en rechts energievretende datadozen 

willen bouwen of aan de consequenties van subsidie-

regelingen. Er liggen ook kansen, bijvoorbeeld om bij de 

bouw van zonneweides boomwallen te herstellen of 

aan te leggen. De provinciale commissies zullen van 

ons gaan horen.

Sinds 2021 lid van de werkgroep Energie en Landschap, maar al

sinds 2010 deel uitmakend van Heemschut Utrecht. Al van kindsbeen 

Heemschutlid en voorheen voorzitter van USINE, is hij binnen de com-

missie de verbindende schakel op het gebied van industrieel erfgoed.

ERIK NIJHOF



Stichting Oud Aalsmeer Aalsmeer
Stichting Middengebied Aarle-Rixtel
Heemkundekring Barthold van Heessel Aarle-Rixtel
Stichting Vrienden van Beeckestijn Aerdenhout
Vrienden van de Van Vollenhovenlaan in Aerdenhout Aerdenhout
Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed Alkmaar
Woonstichting van Alckmaer Alkmaar
Historische Vereniging Holland Alkmaar
Molenstichting Alkmaar Alkmaar
Stichting Omgevingsrecht Almelo
Vereniging Natuurmonumenten Amersfoort
Boei Amersfoort
Stichting Archeologie Amersfoort Amersfoort
Nederlandse Kastelenstichting Amersfoort
Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus Amstelveen
Genootschap Amstelodamum Amsterdam
Nederlandse Tuinenstichting Amsterdam
Vereniging van Beeldende Kunstenaars Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
Vereniging Hendrick de Keijser Amsterdam
Stichting Dr. E. Boekman Amsterdam
Bureau Monumenten en Archeologie Amsterdam
Stichting Oude Hollandse Kerken Amsterdam
Bewonersvereniging Surinameplein Amsterdam
Stichting Diogenes Amsterdam
Stichting Huis te Vraag Amsterdam
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam
Stichting Rijksmuseum, Library Amsterdam
Ver. Vrienden Amsterdamse Gevelstenen Amsterdam
Rijdend Electrisch Trammuseum Amsterdam
De Hollandsche Molen Amsterdam
Monumentenstichting Baet en Borgh Appeltern
Vereniging Het Gelders Genootschap Arnhem
Nederlands Openluchtmuseum Arnhem
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen Arnhem
Het Drentse Landschap Assen
Asser Historische Vereniging Assen
Stichting Burcht Wedde Assen
Nationaal Klok & Peel Museum  Asten
Heemkundekring De Lange Vonder Beek en Donk
Vereniging Nederlands Cultuur Landschap Beek-Ubbergen
Historische Vereniging Oud Bennekom Bennekom
Stichting tot behoud van het oude Hof Bergen (NH)
Geschiedkundige Kring van Stad en Land Bergen op Zoom
Stadsgidsen Bergen op Zoom (S.B.M.) Bergen op Zoom
Stichting Stadsherstel Bergen op Zoom Bergen op Zoom

Heemkundekring Dye van Best Best
Stichting Elisabeth Weeshuis Beusichem
Stichting Sluyterman van Loo Beverwijk
Historische Vereniging Binnenwaard Bleskensgraaf
Stichting het Weeshuis Bolsward
Stichting Bolswards Historie Bolsward
Historische Vereniging Boskoop Boskoop
Commissie van de Vecht en Plassengebied Breukelen
Vereniging Oud Broek in Waterland Broek in Waterland
Heemkundekring De Baronie van Cranendonck Budel
Centrum voor Erfgoed en Cultuur Bunschoten-Spakenburg
Vereniging Vrienden van het Spiegel Bussum
Historische Vereniging Capelle aan den IJssel Capelle aan den IJssel
Gemaal Limmen 1879 Castricum
Cruquius Museum Cruquius
Stichting Monumenten Cuijk Cuijk
Stichting Het Utrechts Landschap De Bilt
Historische Vereniging Avereest  Dedemsvaart
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond Delft
Stichting Stelling Den Helder Den Helder
Helderse Historische Vereniging Den Helder
Stichting Oud Deventer Deventer
Oudheidkundige Vereniging Didam Didam
Historische Kring Diemen Diemen
Monumentenvereniging 15 april 1945  Doesburg
Heemkundekring De Heerlyckheid Dongen  Dongen
Vijf dorpen in ‘t Groen Doorwerth
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN Dordrecht
Vereniging Oud Dordrecht Dordrecht
Stichting Driebergen-Rijsenburg Driebergen-Rijsenburg
Stichting Proveniershuis Edam
Vereniging Oud Edam Edam
Stichting restauratie Slotkapel Egmond aan Zee
Arent Thoe Boecop Elburg
Stichting Snouck van Loosen Enkhuizen
Vereniging Oud Enkhuizen Enkhuizen
J.M. de Vries Stichting Enkhuizen
Stadsherstel Enkhuizen NV Enkhuizen
Industrieel Smalspoormuseum Erica
Heemkundekring Jan uten Houte Etten-Leur
Vereniging Vrienden van de Stad Franeker Franeker
Stichting Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord
Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel Garyp
Monumentenhuis Brabant Geertruidenberg
Stichting Oud-Geervliet Geervliet

BONDGENOTEN
DE ERFGOEDPARTNERS
Samenwerking vormt de basis voor succesvol actievoeren. Juist de lokale 

inzet voor erfgoedbescherming maakt dat de kansen op succes groter zijn. 

Heemschut koppelt aan die lokale acties haar landelijke netwerk, kennis en 

inzet. Lokale en thematische organisaties zijn daarom onze bondgenoten. 

Het aantal leden groeide in 2021 met 29 organisaties tot 233 bondgenoten.

Stichting Historisch Goor Goor
Historische Vereniging die Goude Gouda
Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave Grave
Vereniging Stad en Lande Groningen
Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen Groningen
Libau Groningen
Stichting Boerderij en Erf AKV Groot-Ammers
Historische Vereniging Haerlem Haarlem
Stichting Hofje in den Groene Tuin Haarlem
Nederlandse verenging van Monumentenzorgers Haarlem
Landelijk Hofjesberaad Haarlem
Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht Haastrecht
Historische Vereniging Hardenberg Hardenberg
Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam Hardinxveld-Giessendam
Vereniging Oud Harlingen Harlingen
Historische Vereniging Hasselt Hasselt
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek Heemstede
Historische Vereniging Heiloo Heiloo
Stichting Vrienden van Oud Hillegom Hillegom
Heemkundige Kring Hilvarenbeek-Diessen Hilvarenbeek
Stichting Hilversum Pas Op Hilversum
Hilversumse Historische Kring Albertus Perk Hilversum
Stichting Stadsherstel Hindeloopen Hindeloopen
Vereniging tot behoud van de historie Philippine Hoek
Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie Honselersdijk
Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed Zuidwesthoek Hoogerheide
Westfries Genootschap Hoorn
Vereniging Oud Hoorn Hoorn
Vereniging Vrienden van het Gooi Huizen
Vrienden van het Oude Dorp Huizen Huizen
Vrienden van het Spoorwegmuseum Huizen
Stichting Industrieel Erfgoed Hoogovens IJmuiden
Stichting Historische Kring IJsselstein IJsselstein
Stichting Stadsherstel Kampen Kampen
Stichting ‘De Westfriese Molens’ Koedijk
Vereniging Zaans Erfgoed Koog aan de Zaan
Historische Kring Krimpen a/d IJssel Krimpen aan den IJssel
Vrienden stoomgemaal Halfweg Krimpen aan den IJssel
Rietveld Stichting Krommenie
Stichting Monument Sonnehoeck Kwintsheul
Historische Kring gemeente Leek en omstreken Leek
Stichting Waterschapserfgoed Leeuwarden
Stichting Alde Fryske Tsjerken Leeuwarden
Tresoar Leeuwarden
Historisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden
Historische Vereniging Oud Leiden Leiden
Stichting Erfgoedpark Batavialand Lelystad
Abdij Sint Benedictusberg Lemiers
Historische Kring Leusden Leusden
Heemkundekring ‘t Hof van Liessent Lieshout
Heemkunde Vereniging de Lemborgh Limbricht
Stichting Hugo Kotestein Linschoten
Heemkundekring Maasdorpen in de Gemeente Lith Lith
Historische Kring Maarssen Maarssen
Historische Vereniging Maartensdijk Maartensdijk
Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht Maasdam
Historische Vereniging Maasland Maasland
Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) Maastricht
Stichting Hervormd Weeshuis Medemblik
Stichting Kastelen en Buitenplaatsen (sKBL) Megchelen
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Middelburg
Zeeuws Genootschap Middelburg
Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
Stichting Monumentenbehoud Middelharnis
Historisch Genootschap Beemster Middenbeemster
Stichting Beemstervertoeving Middenbeemster
Stichting Monumenten Werkgroep Helmond Mierlo
Heemkunde Kring Duffelt Millingen aan de Rijn
Vereniging Oud Monnickendam Monnickendam
Stichting Monumententaal en Historisch Muiderberg Muiderberg
Vereniging Nationale Monumentenorganisatie Naarden
Sichting Harmine Wolters Nederhorst Den Berg

Stichting Historisch Niedorp Nieuwe Niedorp
Stichting De Groene Koepel Nieuwegein
Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel Nieuwerkerk a/d IJssel
Stichting Lisman van Raay Nieuwersluis
Stichting Mobiele Collectie Nederland Nieuw-Vennep
Van ‘t Lindenhoutmuseum Nijmegen
Heemkundekring de Dryehornick Nuenen
Stichting tot behoud kasteel Wijnandsrade Nuth
Historische Vereniging Westelijk Voorne Oostvoorne
Stichting Vesting Oudeschans Oudeschans
Stichting Dorpsbehoud Papendrecht Papendrecht
Historisch Genootschap Oud-Pynacker Pijnacker
Amt für Denkmalpflege Rheinland Pulheim, Duitsland
Vereniging Historisch Purmerend Purmerend
Nederlandse Bruggen Stichting Rijswijk
Huis voor de Kunsten Roermond
Stichting ruimte Roermond Roermond
Monumentenwacht Limburg Roermond
Nederlandse Gemalen Stichting Rosmalen
Historisch Genootschap Roterodamum Rotterdam
Verening Stedebouwkundig Wijkbehoud Rotterdam
Vereniging Oud Scherpenzeel Scherpenzeel
Vereniging Rembrandt ‘s-Gravenhage
Europa Nostra ‘s-Gravenhage
Koninklijke Haagse Woningverening van 1854 ‘s-Gravenhage
Platform 31 ‘s-Gravenhage
Stichting Brabants Heem ‘s-Hertogenbosch
Heemkundevereniging Roerstreek Sint Odiliënberg
Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel
Erfgoedcentrum de Domijnen Sittard
Stichting Jacob Kritzraedt Sittard
Stichting Behoud Franse Klooster Sittard
Fries Scheepvaartmuseum Sneek
Stichting Anneke de Bruijn Someren
Stichting Vrienden Semsstraatkerk Stadskanaal
Stichting Beleef de Keenesluis Standdaarbuiten
Stichting Historie Stedum Stedum
Heemkundekring de Acht Zaligheden Steensel
Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en laak Stevensweert
Instandhouding Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden  Streefkerk
Stichting Erfgoed Kollumerland & Nieuw Kruisland Surhuisterveen
The National Trust Swindon Sn2 2na
Historische Vereniging Ten Post en omstreken Ten Post
Museum Klooster  Ter Apel
Heemkundekring Stad en Lande van Tholen Tholen
Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken Tiel
Heemkundekring Tilborch Tilburg
CIO Kerkgebouwen Utrecht
Stichting Menno van Coehoorn Utrecht
Stichting Het Utrechts Monumenten Fonds Utrecht
Ons Fort Venlo
Vereniging OGLV Voorschoten Voorschoten
Meindersma-Sybenga Stichting Vrouwenparochie
Monumentenbeheer Brabant Vught
Stichting Erfgoed Vught Vught
Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon Wageningen
Stichting de Lint Wassenaar
Stichting Rensuma Boon Wassenaar
Vereniging Heemkunde oalde gemeente Weerselo Weerselo
Historische Kring Weesp Weesp
Oudheidkundige Vereniging Wehl Wehl
Archief Broekhuizen Well
Vereniging Monumenten Belangen Winterswijk Winterswijk
Groene hart/Industrieel Erfgoed Woerden
Stichts-Hollandse Historische Vereniging Woerden
Historische Stichting De Cromme Leeck Wognum
Genootschap Oud Zandvoort Zandvoort
Stichting Gasthuis Vredenhof Zeist
Vereniging Stad en Lande Schouwen-Duiveland Zierikzee
Historisch Genootschap Oud Soetermeer Zoetermeer
Vincent van Gogh Huis Zundert
Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle Zwolle
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 Een succesvolle strijd tegen de bouw van een 

supermarkt in het schootsveld van de vesting 

Geertruidenberg. Deze actie slaagde mede 

dankzij de inzet van en samenwerking met

de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe 

en de stichting Menno van Coehoorn. 

 De stichting Therebint zet zich actief in

om het ruimen van de Rooms-katholieke 

begraafplaats van Naaldwijk te voorkomen. 

Hiermee werkt de stichting samen met 

Heemschut Zuid-Holland. 

 Bij onze zusterorganisatie Europa Nostra meldde 

Heemschut twee bedreigde erfgoedlocaties, te 

weten Fort Crèvecoeur en Doel, plaats en polder. 

Beiden drongen door tot de shortlist van

12 meest bedreigde erfgoederen van Europa. 

    Mede door de inzet van onder andere 

Natuurmonumenten kon een nieuwbouw- 

plan dat inbreuk doet op de ruïne van 

Brederode worden voorkomen. Heemschut 

Noord-Holland was een van de aangesloten 

organisaties die zich hiervoor lange tijd 

actief heeft ingezet en mede beroep heeft 

ingesteld bij de Raad van State.

    Heemschut onderhoudt op landelijk, regio- 

naal en lokaal niveau veel contacten met over- 

heden en overheidsorganisaties. Met de Rijks- 

dienst voor het Cultureel Erfgoed wordt samen- 

gewerkt in het project Kerkenvisies en wordt 

deelgenomen aan projecten rond het verdrag  

van Faro over vrijwilligersparticipatie en erf- 

goed. Met de erfgoedinspectie is regelmatig 

overleg over handhavingskwesties.

Heemschut strijdt samen met de 

Nederlandse Tuinenstichting voor

behoud van het pastoriebos in Voorthuizen. 

Hier dreigt een plan voor meerdere 

appartementen een uniek groen en

kerkelijk ensemble te vernietigen. 

 Dankzij een tip van een van onze leden

kwam Heemschut in actie voor het behoud 

van Thamerlaan 14 in Uithoorn. Uiteindelijk 

was het de vereniging Hendrick de Keijser die 

dit ontwerp van architect Michel de Klerk 

wist aan te kopen en heeft gerestaureerd. 

Heemschut participeert met andere

organisaties in de FIM, de Federatie Instand-

houding Monumenten en neemt deel aan

het Erfgoedplatform van Kunsten ’92. 

Heemschut is voorts vertegenwoordigd

in de council van Europa Nostra. 

   Samen met het Cuypers Genootschap heeft 

Heemschut zich ingezet tegen het verdere 

verval van de buitenplaats Ivicke in Wassenaar, 

waar verschillende rechtszaken lopen tussen 

gemeente en eigenaar en Heemschut en 

het Cuypers Genootschap aangifte hebben 

gedaan van moedwillige verwaarlozing.

VOORBEELDEN VAN SAMENWERKING



De Raad van Toezicht van onze mooie erfgoed-

vereniging Bond Heemschut bestaat uit afgevaardigden 

van de verschillende commissies en werkgroepen van de 

vereniging. De leden van de Raad van Toezicht zijn be-

noemd door de Algemene Vergadering van Leden (AVL). 

Bijna alle commissies en werkgroepen maken nu 

onderdeel uit van de Raad van Toezicht. Enkel de 

inbreng van Limburg wordt nog gemist. 

Naast de reguliere taken - het beoordelen van de 

beleidsmatige en financiële verantwoording, inclusief 

inschakelen van de accountant - en adviseren op de 

plannen zoals missie, visie, strategie, beleidsplan,

begroting en jaarverslag, heeft de Raad van Toezicht 

zich in 2021 vooral bezig gehouden om de samen-

werking met de Rekencommissie verder te ontwikkelen. 

Wat uiteindelijk heeft geleid tot het inrichten van 

een financiële (audit)commissie in ons midden.

Zo is ook het toezicht op de vereniging klaar voor 

de toekomst, met onder andere de verwachte fusie 

van het Hulpfonds medio 2022.

Nu de structuur van het toezicht en bestuur van onze 

erfgoedvereniging staat, richt de Raad van Toezicht 

zich weer op haar basistaken en op het geven van 

gevraagd en ongevraagd advies. Op afstand, en toch 

vanuit ons midden, met als doel een goede toekomst 

voor Heemschut. Al vraagt dit wel om ‘oefenen in 

terughoudendheid’, om met een van onze leden te 

spreken. Want ook wij, de leden van de Raad van 

Toezicht, zijn en blijven Heemschutters: een actief 

onderdeel van de bond van erfgoedbeschermers! 
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EEFJE VAN DUIN OVER
DE RAAD VAN TOEZICHT



REKENING VAN
BATEN EN LASTEN
De jaarrekening 2021 is vastgesteld tijdens de AVL op 24 juni 2021.

Hiernaast de staat van baten en lasten over het verslagjaar.

Heemschut is door de Belastingdienst 

aangemerkt als culturele Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). De verslag-

legging 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. De stichting draagt bij aan de 

exploitatie van de vereniging. 

In het verslagjaar is op basis van een 

evaluatie door het bestuur de wens 

uitgesproken dat de stichting Heemschut 

Hulpfonds onderdeel gaat uitmaken van 

de vereniging Heemschut. Het voor-

nemen is om het eigen vermogen van het 

Hulpfonds, dat voornamelijk is opge-

bouwd uit legaten van derden, over te 

hevelen naar de vereniging Heemschut. 

Dit voornemen is in 2021 door de 

belastingdienst geaccordeerd. In ver-

band hiermee worden vanaf het verslag-

jaar 2020 geen legaten meer door Bond 

Heemschut doorgestort naar stichting 

Heemschut Hulpfonds. Het ligt in de 

verwachting dat deze herstructurering in 

de loop van 2022 zal worden uitgewerkt 

en zo mogelijk afgerond.

Beloningsbeleid
De personeelsleden van Heemschut 

zijn ingeschaald via de CAO welzijn. De 

directeur is aangesteld met een directie-

statuut binnen de richtlijnen van de code 

cultural governance. De vrijwilligers van 

de vereniging (het bestuur, de raad van 

toezicht, de rekencommissie en de 

redactie) ontvangen voor hun werk geen 

financiële beloning. Zij kunnen gemaakte 

kosten, zoals reiskosten, declareren. 

FINANCIËN

ERFGOEDVERENIGING BOND HEEMSCHUT 2021 begroot 2021 2020 

BATEN 

Contributies en donaties 184.784 190.000 172.631
Giften en legaten 188.261 − 67.081
Advertenties − 6.000 −
Entreegelden 1.439 12.500 663
Overige baten 95.208 20.000 81.259
Bijdrage Heemschut Hulpfonds − − 264.000

469.692 228.500 585.634

LASTEN 

Kosten van werving van baten
Ledenwerving centraal 982 5.000 7.225
Overige wervingskosten 28.279 − −
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten 13.383 5.000 12.435
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten 10.129 − 10.665

52.773 10.000 30.325
Besteed aan de doelstellingen 
Publieke informatievoorziening 62.738 70.000 61.990
Henk en Henkfonds 932 − 12.556
Project FARO / Post 65 − − 6.776
Provinciale commissies 105.632 90.000 91.041
Giften en legaten in beheer gegeven bij Heemschut Hulpfonds − − −
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling 143.372 − 117.045
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling 86.642 − 95.990

399.316 160.000 385.398
Beheer en administratie 
Personeelskosten 197.826 195.000 159.939
Afschrijvingen 1.054 − 652
Bondsbureau 76.656 70.000 80.715
Administratiekosten en accountantscontrole 20.288 40.000 36.335
Bestuur 3.262 12.500 3.424
Jaarvergadering en jaarverslag 14.263 5.000 8.868
Onvoorzien − 5.000 2.373
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten -13.383 − -12.435
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten -10.129 − -10.665
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling -143.372 − -117.045
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling -86.642 − -95.990

59.823 327.500 56.171

TOTAAL LASTEN 511.912 497.500 471.894

RESULTAAT -42.220 -269.000 113.740

Voorstel resultaatbestemming
Henk en Henkfonds -932 – -12.555
Bestemmingsreserves 7.443 – 7.798
Onverdeeld resultaat -48.731 -269.000 118.497

-42.220 -269.000 113.740
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COMMISSIESORGANISATIE
Bestuur 
De heer H. A.G. (Henk) Hellegers, voorzitter
De heer H. (Henk) Dirkx, secretaris
De heer B. (Ben) van der Maat, penningmeester
De heer E. (Evert) de Iongh
De heer P. (Pieter) van Schravendijk

Raad van toezicht
Mevrouw E.A. (Eefje) van Duin, Groningen  
en werkgroep Energie en Landschap
De heer A. (Arjen) Drijgers, Zeeland
De heer D.J. (John) van Duren, Gelderland
De heer F.T. (Frans) van Gessel, Noord-Brabant 
De heer P. (Peter) Nijhof, Flevoland 
en werkgroep Post 65
De heer E. (Erik) Nijhof, Utrecht
De heer R. (Ruud) Kuipers, WMK 
De heer P.D. (Paul) Meijer, Amsterdam
De heer J.C. (Chris) van Oordt, Zuid-Holland 
De heer P.A.J. (Peter) Schat, Noord-Holland
De heer F. (Frans) Schouten, Drenthe
De heer A.W. (Arie) van der Spek, Overijssel
Mevrouw P.C.L. (Paula) Voorthuijsen, Friesland

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

Staf van het landelijke bureau
De heer K. (Karel) Loeff, directeur 
De heer C. (Christian) Pfeiffer, beleidsmedewerker
Mevrouw A. (Angelique) van Kampen,  
administratie, huismeester
Mevrouw E. (Elzemiek) Aalpoel, medewerker projecten

Groningen 

Secretariaat: de heer G. (Gijsbert) Boekschoten,
      groningen@heemschut.nl

De heer J. (Jan) Oomkes, voorzitter
De heer P.P. (Pier) Bosch
Mevrouw E.A. (Eefje) van Duin
Mevrouw T. (Trinet) Holtslag
De heer H. (Joop) Leffers
De heer B. (Ben) van der Maat
De heer B. (Bernhard) Stikfort
De heer M. (Maarten) Visser
De heer A. (Anne) Wieringa
De heer R.M.Th. (Reint) Wobbes
De heer P. (Pieter) Idenburg

Limburg 

Secretariaat: de heer Jac Neessen
      limburg@heemschut.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,  
adviseur erfgoed Huis voor de Kunsten Limburg 

Overijssel 

Secretariaat: de heer ir. J.J. (Jan Jaap) de Kroes 
      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 
De heer J. (Jan) Astrego 
De heer G. (Gijs) van Elk 
De heer C. (Cees) Kunkeler 
De heer M. (Marcel) Overbeek, 
De heer E.P.A.W. (Edy) Prick 
De heer P. (Peter) van Roosmalen 
De heer A. (Adriaan) Velsink 
Mevrouw H. (Hilde) van Werven
Mevrouw J. (Jeanny) Rouwet 

Zuid-Holland 

Secretariaat: vacature
      zuid-holland@heemschut.nl

De heer J.C. (Chris) van Oordt, voorzitter 
De heer G. (Gertjan) de Boer 
De heer L.W. (Leo) Dubbelaar 
Mevrouw A. (Anneke) de Gouw
Mevrouw A.C. (Annelies) Kronenberg-van der Loo
De heer G.C. (Geert) van Nieuwenhuizen
De heer M.R.M.M. (Marc) Scheidius
Mevrouw A. (Angela) Schoonderbeek
Mevrouw G.C. (Coralie) Stoop
De heer H. (Han) Timmer
Mevrouw A.W. (Annemiek) Tromp 
De heer B. (Bart) Vermeulen

Flevoland 

Secretariaat: de heer B. (Ben) te Raa
      flevoland@heemschut.nl

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

Drenthe 

Secretariaat: de heer G. A.(Gerard) de Vries
      drenthe@heemschut.nl

De heer F. (Frans) Schouten, voorzitter
De heer H. (Hessel) Hollema
De heer H. (Henk) Jeurink
De heer H. (Huib) Knottnerus
Mevrouw I. (Ingrid) Nijwening-Bos

In onderstaand overzicht worden de

commissieleden per ultimo 2021 genoemd.

Wat betreft het secretariaat wordt telkens

het meest recente adres vermeld.
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COMMISSIES WERKGROEPEN

Zeeland 

Secretariaat: mevrouw J.A. (Jacqueline) van Gelderen
      zeeland@heemschut.nl

De heer A. (Arjen) Drijgers, voorzitter, penningmeester
De heer P. W. (Peter) Sijnke, vicevoorzitter, secretaris
De heer W. (Willem) Heijbroek (overleden 24 juni 2021)
De heer O. (Oscar) Huiskamp 
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

Noord-Brabant 

Secretariaat: de heer A.W. (Ad) Spanjers
      noord-brabant@heemschut.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, 
afgevaardigde RvT
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 W.M. (Wouter) Kreike, 
De heer M.M.J (Maarten) Peerenboom
Mevrouw M.C. (Martje) Nuijten-Heuvelmans, 
Mevrouw S. (Sabine) Ticheloven
De heer H.H.V.M. (Harrie) Maas, externe adviseur

Noord-Holland 

Secretariaat: mevrouw G.A. (Elsa) Gorter 
      noord-holland@heemschut.nl 

Mevrouw A.M. (Anne Marie) ten Cate, voorzitter 
De heer H. (Henk) Dirkx, vicevoorzitter
De heer P.A.J. (Peter) Schat, pr adviseur, Amstelland 
De heer P. (Paul) Carree, regio Zaanstreek & Waterland
De heer F. (Finn) Dudok van Heel, regio NH-Zuid 
De heer P. (Peter) Koppen, Kennemerland, Haarlem 
De heer C.J.P. (Kees) Kwadijk, regio Alkmaar 
De heer D. (Dirk) Reitsma, regio Noordkop 
De heer J.J. (Hans) Schipper, regio West-Friesland
De heer W.A. (Willem) van der Spek, regio Gooi en Vechtstreek
De heer J. (Jan) Tiggelaar, regio Kennemerland en Kerkenvisie
Mevrouw M. (Monique) de Loos, regio Zaanstreek & Waterland
De heer V. (Vok) Kay, regio West-Friesland, energietransitie
De heer G. (Gerlof) Kloosterman, regio NH midden, Alkmaar 

Gelderland

Secretariaat: de heer J.L. (Han) van der Lans
      gelderland@heemschut.nl

Mevrouw M. (Maud) Arkensteijn-van Willigen, voorzitter
De heer M.W. (Meindert) van den Berg
De heer A.A.E.M. (Ton) Gijsbers
De heer H. (Henk) Hovenkamp
De heer B.C. (Bart) Korteweg
De heer G. (Gerrit) Lebbink
Mevrouw C. (Cristel) Paul 
De heer J.H. (Jan) Reijnen
De heer M. (Maarten) de Vletter

Amsterdam 

Secretariaat: de heer P.D. (Paul) Meijer 
      amsterdam@heemschut.nl  

De heer N.W.A. (Norman) Vervat, voorzitter, 
lid WMK 
Mevrouw E.J.A. (Elvira) Bertens, pr medewerker 
Mevrouw C.S. (Caroline) Koldeweij, 
pr en ledenwerving 
De heer W.M. (Wouter) van Elburg 
De heer R. (Rutger) Noorlander  
Mevrouw M. (Manon) Fonteijn 
De heer E.B.J. (Bene) Colenbrander 

Fryslân 

Secretariaat: vacature
      friesland@heemschut.nl

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

Utrecht 

Secretariaat: de heer G.W. (Gerhard) Eshuis
      utrecht@heemschut.nl

De heer 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 H.J. (Harm-Jan) Luth
De heer E. (Erik) Nijhof
De heer N. (Nico) Vink 
De heer P.G.D. (Paul) van Vliet, adviseur objecten

Hieronder worden de werkgroepleden per

ultimo 2021 genoemd. De contactgegevens

zijn de meest recente.

Werkgroep Monumentale Kunst 

Contactpersoon: mevrouw J. (Johanna) Jacobs, voorzitter
      wmk@heemschut.nl

De heer G. (Gerard) van den Berg
De heer W. (Willem) Heijbroek (overleden 24 juni 2021)
De heer P. (Patrick) Kruisdijk
De heer R. (Ruud) Kuipers
De heer N. (Norman) Vervat

Werkgroep Post 65 Architectuur

Contactpersoon: mevrouw K. (Karen) Heijne
      post65@heemschut.nl

De heer H. (Henk) Dirkx, voorzitter
De heer P. (Peter) Nijhof 
De heer P.P. (Pier) Bosch, groen erfgoed
De heer C. (Kees) Haafkens, architectuur, stedenbouw
Mevrouw J. (Jeanette) Oosthoek

Werkgroep Energie en Landschap

      energietransitie@heemschut.nl

De heer G. (Gertjan) de Boer
Mevrouw E.A. (Eefje) van Duin
De heer E. (Eric) Nijhof
De heer B. (Bernhard) Stikfort  
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Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam

020 622 52 92
info@heemschut.nl

www.heemschut.nl

Bussum, Regentesselaan 39, het 
woonhuis van Jo van Gogh-Bonger, 
architect Willem Cornelis Bauer. 
Sloop werd afgewend en het pand
is aangewezen als gemeentelijk 
monument. De eerste steen
werd gelegd door de zoon van
Jo van Gogh.

Coverfoto:
De ruïne van Brederode.
Zie pagina 46-47.


