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Organisatie 
Heemschut werd opgericht in 1911 en is daarmee de oudste 
particuliere vereniging voor behoud en bescherming van cul-
tuurmonumenten in Nederland en Saba. Per ultimo december 
2015 telde de vereniging 4.702 leden. 

Vrijwilligers
Heemschut is een vrijwilligersorganisatie. Ruim 130 vrijwil-
ligers in dertien commissies zijn actief op het gebied van 
bedreigd gebouwd en aangelegd erfgoed of onderdelen daar-
van. Leden van de commissies en de Werkgroep Monumentale 
Kunst komen in actie als cultuurhistorisch waardevolle gebou-
wen worden gesloopt, landschappen worden aangetast of 
nieuwbouwplannen niet passen in hun omgeving. Heemschut 
reageert op meldingen van leden, maar ook van niet leden en 
werkt tevens proactief. Dat betekent dat er wordt ingespro-
ken bij het opstellen van omgevingsplannen van gemeenten 
en provincies. En dat gemeenten worden benaderd en indien 
nodig ondersteund om zelf een goed monumentenbeleid op te 
zetten. Een compleet overzicht van alle activiteiten vindt u op 
de website www.heemschut.nl.

Landelijk bureau en personeel
De vrijwilligers worden ondersteund door een klein, professio-
neel bureau. Dit is gevestigd in het Korenmetershuis te Amster-
dam. Het landelijk bureau ondersteunt de vrijwilligers met hun 
expertises op verschillende terreinen. De directeur draagt, in 
overleg met en onder medeverantwoording van het bestuur, 
zorg voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van het 
beleid. Samen met een beleidsmedewerker is hij actief op het 
gebied van landelijke belangenbehartiging op erfgoedgebied, 
samenwerking met andere organisaties, het deelnemen aan 
nieuwe initiatieven en het ontplooien van nieuwe activiteiten, 
passend binnen de doelstellingen van Heemschut. 

Bestuur
Tijdens de bestuursvergadering op 10 april is het dagelijks 
bestuur van de vereniging teruggetreden. Het betreft de heren 
drs. P.M. Gijsbers, mr. K.R.G. Kuipers, M.A. Blom MBA, F.J. 

Goossen en ir. J.A.F.A. Timmermans. De taken van de afge-
treden leden van het dagelijks bestuur zijn daarop onder de 
overige leden van het bestuur verdeeld. Zij treden op als waar-
nemers tot het moment dat in de betreffende vacature(s) is 
voorzien. Tijdens de Algemene Vergadering van Leden op 29 
mei in Woerden zijn benoemd als waarnemend voorzitter de 
heer ir. J.A. van Gils, als waarnemend secretaris de heer dr. 
S.B. Ybema en als waarnemend penningmeester de heer 
mr. J.L.M. van Susante. Andere terugtredende leden van het 
bestuur waren in 2015: de heer T. V. van Dalfsen, de heer dr. 
R. Nijhof en de heer ir. P.M. Capelle. De heer ir. dr. F. Brugman 
en de heer ir. S. Baggelaar werden tijdens de AVL benoemd 
als bestuurslid op voordracht van respectievelijk Heemschut 
Noord-Holland en Amsterdam. 

De vaste kern van het Korenmetershuis. Van links naar rechts: 

Karel Loeff, Dolly Blok, Angelique van Kampen en 

Mathijs Witte. 

Inleiding en organisatie

Het jaarverslag 2015 van de erfgoedvereniging Bond Heemschut geeft een overzicht van de activiteiten van de 

vereniging. Conform de doelstelling zetten vrijwilligers en professionals zich in voor de bescherming en instandhouding 

van cultureel erfgoed in Nederland. De vereniging is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI. Conform de 

regelgeving is informatie zoals het beleidsplan via de website www.heemschut.nl te downloaden.
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Financiën
De staat van baten en lasten van de vereniging vindt u op 
pagina 26.
De jaarrekening 2015 is vastgesteld tijdens de AVL op 3 juni 
2016. 
Heemschut is door de Belastingdienst aangemerkt als cultu-
rele ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). De 
verslaglegging geschiedt, conform de hiertoe geldende richt-
lijnen, via www.heemschut.nl.

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 op 30 mei 2015 
door de leden vastgesteld. Het heeft een geldigheidsduur van 
vier jaar. Aan het beleidsplan worden jaarplannen gekoppeld. 
Het jaarplan bescherming over 2016 is vastgesteld in het 
bestuur. Het actieplan en het actieplan bescherming, gepre-
senteerd in de Algemene Vergadering van Leden, dienen als 
jaarplan 2016.

Statuten en reglementen
In 2015 werd in de Algemene Vergadering van Leden een aan-
passing van de Statuten goedgekeurd. Het betrof een kleine 
aanpassing naar aanleiding van een vereiste vanuit de ANBI-
regelgeving, ten aanzien van de doelbestemming in het geval 
van opheffing van de vereniging. De statuten zijn te downloa-
den van de website.

Ton Koot penning en erespelden
Op 1 juni werd op kasteel Sypesteijn in Nieuw-Loosdrecht de 
Ton Kootpenning uitgereikt aan de heer professor mr. Pieter 
van Vollenhoven. De penning is door het bestuur van de ver-
eniging aan de heer Van Vollenhoven toegekend vanwege zijn 
niet aflatende betrokkenheid en inzet gedurende de afgelopen 
decennia voor het behoud van het Nederlandse erfgoed.
In het verslagjaar werden geen erespelden uitgereikt.

Heemschut Young professionals 
De Young Professionals is een netwerk van jonge, nauw bij 
Heemschut betrokken, leden, dat werd opgericht in 2013. De 
jongeren organiseren verschillende activiteiten voor jongeren. 
In het verslagjaar kwamen zij een paar keer bijeen, vooral om 
kennis te maken en te discussiëren over plannen voor 2016.

Uitgelicht:

Laren NH
Uitnemen, restaureren en herbestemming van het 
glasmozaïek van Femmy Schilt in het Singer Theater te 
Laren. De Werkgroep Monumentale Kunst (WMK) heeft 
alles uit de kast gehaald om dit kunstwerk voor ver-
nietiging te behoeden. De werkgroep heeft Restaura-
tie Breda onderzoek laten verrichten op basis waarvan 
een plan van aanpak met financiële onderbouwing werd 
gemaakt. Nadat de werkgroep twee herbestemmingslo-
caties had gevonden, werd gelukkig in het najaar van 
2015 door Singer Laren besloten het kunstwerk in het 
kinderatelier van het museum te herplaatsen. In januari 
2016 vindt deze herplaatsing plaats.

Tijdens de Landelijke Open Monumenten Dagen heeft 
de WMK in Rotterdam twee panden bemand: het poort-
gebouw van het voormalige Zuiderziekenhuis, waar zich 
een wandschildering van Louis van Roode bevindt en 
een voormalige drukkerij in de Zomerhofstraat, waar 
zich een tegelmozaïek van Johan van Reede bevindt. 
In laatstgenoemd pand heeft de WMK power point pre-
sentaties vertoond over Bond Heemschut en de WMK 
en over de kunstenaar Louis van Roode. 
Willem Heijbroek heeft een monografie over Louis 
van Roode uitgebracht die op 29 oktober tijdens een 
grootse manifestatie van Z-Files in de hal van de Rot-
terdamse Schouwburg werd gepresenteerd. Heijbroek 
werd bovendien geïnterviewd over leven en werk van de 
wederopbouwkunstenaar. 



 |  JAARVERSLAG 20154

Jaarverslag 2015

Werkgroep Monumentale Kunst
In 2014 werd de Werkgroep Monumentale Kunst (WMK) inge-
steld. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die zich intensief 
inzetten voor behoud en herbestemming van kunst uit de peri-
ode van de wederopbouw (1940-1965). De werkgroep is actief 
in heel Nederland en heeft tot doel expertise te leveren aan 
de commissies van Heemschut en alle andere erfgoedorga-
nisaties die zich bezig houden met het redden, de conserve-
ring, restauratie en herplaatsing van architectuur gebonden 
of monumentale kunst uit de wederopbouwperiode. Behalve 
dat er wordt samengewerkt met erfgoedorganisaties, wordt er 
regelmatig een samenwerking aangegaan met wijk- en buurt-
bewoners. Dit zijn vaak degenen die alarm slaan. Door deze 
burgerparticipatie in het reddings- en herplaatsingstraject gaat 
monumentale kunst niet alleen meer leven, maar neemt vooral 
de waardering enorm toe. De WMK werkt volgens een vastge-
steld protocol en heeft een ‘gereedschapskist’ gemaakt met 
documenten die het werk van de werkgroep ondersteunen. 
Behalve een inventarisatieformulier bevat deze ‘kist’ informatie 
over de auteurswet en een lijst met wederopbouwkunstenaars 
en hun nazaten. 

De werkgroep stelt een eigen jaarverslag van haar activiteiten 
samen, dat op de website van Heemschut geplaatst wordt. 
Hierin staan tevens de 25 projecten waar de werkgroep zich in 
het verslagjaar voor heeft ingezet. 
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FIM
De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) vervult sinds 
haar oprichting in 2010 een belangrijke taak in de landelijke 
belangenbehartiging. De federatie telt inmiddels 45 instituti-
onele leden. Naast andere koepels, zoals de Federatie Grote 
Monumentengemeenten, komt FIM op voor de collectieve 
belangen van het particuliere monumentenveld. Het secreta-
riaat van FIM is ondergebracht bij Heemschut, directeur Karel 
Loeff is secretaris van de federatie. Meer informatie: www.
fimnederland.nl

Erfgoedstem 
Met een jaarlijkse financiële bijdrage ondersteunt Heemschut 
wekelijks de digitale nieuwsbrief de Erfgoedstem. Een groot aan-
tal belangstellenden volgt het nieuws intussen ook via Twitter.  
De Erfgoedstem is te ontvangen door aanmelding op www.
erfgoedstem.nl

Erfgoedplatform Kunsten ‘92
Heemschut participeert in het Erfgoedplatform van Kunsten 
’92, belangenvereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed. Dit 
platform kwam in het verslagjaar een aantal keren bijeen voor 
overleg over actuele beleidsonderwerpen in het Erfgoedplat-
form. Diverse erfgoedorganisaties, vanuit onder andere de 
archief- en museumwereld, het immaterieel erfgoed, erfgoed-
huizen enzovoorts, zijn hierin vertegenwoordigd.

Heemschut internationaal
In mei vond in Oslo het Europa Nostra Heritage Congres plaats. 
Heemschut is een van de founding fathers van Europa Nostra 
en is vertegenwoordigd in de Council van de Europese belan-
genorganisatie voor erfgoed. Vanwege de bestuurswisseling is 
de voordracht van een nieuw council-lid ingetrokken. Als repre-
sentative is de directeur van de vereniging afgevaardigd om de 
bijeenkomsten bij te wonen. Hierdoor is de betrokkenheid van 
Heemschut bij het Europees erfgoedbeleid gegarandeerd. 

Start Europees netwerkverband
Eind 2015 hebben organisaties uit Duitsland, Nederland, Ita-
lië, Polen en Zweden elkaar voor de eerste keer ontmoet in 
Bonn. De Bund Heimat und Umwelt, de koepelorganisatie voor 
Duitse erfgoedorganisaties, was gastheer van de bijeenkomst, 
samen met Civilscape. Directies en/of vertegenwoordigers van 
de Bund Heimat und Umwelt (Duitsland), Bond Heemschut 
(Nederland), Heimatpflegeverband Südtirol (Italië), Association 
for Protection of Heritage ‘Młyn Papiernia’ (Poland), Sveriges 
Hembygdsförbund (Zweden) en Civilscape gaven presentaties 
van hun werkzaamheden en betrokkenheid. Samen vertegen-
woordigen deze erfgoedorganisaties ongeveer 1.000.000 bur-
gers en bereiken zij 5.000 organisaties. Een aantal daarvan 
zijn al meer dan 100 jaar oud. De deelnemers bespraken onder 
meer het initiatief voor het Europees Jaar voor het Cultureel 
Erfgoed in 2018. De organisaties zien een dergelijk themajaar 
als een goede kans om erfgoed beter op de kaart te zetten. 

Samenwerking

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

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

op lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk niveau. Hieronder wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste 

samenwerkingsverbanden waarin Heemschut deelneemt.

Karel Loeff met vertegenwoordigers van internationale zuster-

organisaties in Bonn. 
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nisaties de lobby gevoerd richting het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu om het belang van cultuurhistorie zo goed moge-
lijk in de wetgeving geborgd te krijgen. De Tweede Kamer heeft 
in juni 2015 de Omgevingswet goedgekeurd. De Eerste Kamer 
heeft dat op 22 maart 2016 gedaan. De verdere uitwerking 
van de regelgeving ter beantwoording aan de doelstellingen 
van de Omgevingswet is voorzien in vier uitvoeringsbesluiten of 
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Gedurende de 
totstandkoming en tijdens verschillende sessies heeft Heem-
schut haar reactie kunnen geven op de inhoud van de AMvB’s. 
Heemschut wil een duidelijke handleiding hoe je in ruimtelijke 
projecten rekening kan houden met het behoud van cultureel 
erfgoed. Ze heeft naar analogie van de ‘Ladder voor Duurzame 
Verstedelijking’ gepleit voor een ladder voor behoud van cultu-
reel erfgoed. De ladder kan helpen om in een vroeg stadium 
inzicht te verschaffen in het desbetreffende gebied aanwezige 
culturele erfgoed en wat daarmee te doen. Ook vroegtijdige 
participatie en het maken van cultuurhistorische waardenkaar-
ten kunnen hierin geregeld worden.

Watererfgoed
In alle provincies onderhouden de commissies goede contac-
ten met de waterschappen. Ook op landelijk niveau zijn in het 
verslagjaar met de Unie van Waterschappen en de Stichting 
Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) contacten gelegd. 
Ook met Rijkswaterstaat onderhoudt Heemschut op landelijk 
niveau contacten. Heemschut participeert en levert input in de 
discussies rond het Deltaprogramma 2016 en de hoogwater-
beschermingsprogramma’s.
In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen ondersteun-
den wij een particulier initiatief van de Stichting Waterschap-
erfgoed door een folder ‘Erfgoedagenda Waterschapsverkie-
zingen 2015’ te laten drukken en breed te verspreiden onder 
waterschapspartijen. Hierin wordt aandacht gevraagd voor het 
belang van cultuurhistorie in wateropgaven. Strekking van de 
boodschap is dat een waterschap cultuurhistorie kan gebrui-
ken om haar eigen identiteit beter vorm te geven. Aan de hand 
van erfgoed kan de geschiedenis van het waterschap duidelijk 
gemaakt worden en kan getoond worden wat het waterschap 
doet en waarom het zo van belang is. Daarbij kan cultuur-
historie meer meegenomen worden in ontwikkelingsplannen. 
Onze aanbeveling is dat gekeken moet worden naar alterna-
tieve opties als cultuurhistorie dreigt te verdwijnen. Bij diverse 

Erfgoedwet 
De Erfgoedwet is de vervan-
ger van de Monumentenwet 
1988 en bundelt bestaande 
wet- en regelgeving voor 
behoud en beheer van het 
cultureel erfgoed, zoals 
museale objecten, rijksmo-
numenten en (onderwater)
archeologie in Nederland. 
Samen met de Omge-
vingswet zal de Erfgoedwet 
het erfgoed gaan bescher-
men. Heemschut heeft 
zich ingezet voor het dich-

ten van gaten in de wetgeving. Samen met de Stichting Neder-
landse Interieurs en Museum het Catharijneconvent is richting 
de Tweede Kamer ingezet op de waardering en bescherming 
van interieurensembles. Met de Federatie Mobiel Erfgoed is 
ingezet op de positie van het rijdend, varend en vliegend erf-
goed. Voorts is ingezet op het behoud van de terminologie van 
het beschermde stads- en dorpsgezicht.
Naast overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
participatie in dit traject met het ministerie van OCW is door 
Heemschut ook een publiekscampagne gevoerd, waarbij onder 
meer een folder is uitgegeven. Ten behoeve van de lobby zijn 
er gesprekken met Kamerleden gevoerd en artikelen in de pers 
verschenen. Een en ander heeft tot een amendement geleid bij 
de behandeling van de wet door de Tweede Kamer. Hierdoor is 
het nu mogelijk om rijksmonumenten en interieurs in samen-
hang aan te wijzen als ensemble. Deze top ensembles worden 
op een lijst gezet en in een informatiesysteem bijgehouden. 
Voor wat betreft het mobiel erfgoed heeft de regering toege-
zegd de eigenaren van mobiel erfgoed beter te zullen onder-
steunen. Samen met de Koninklijke Nederlandse Oudheidkun-
dig Bond (KNOB) is de instandhoudingsplicht in de wetgeving 
terecht gekomen. De Erfgoedwet gaat op 1 juli 2016 in.

Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels 
voor ruimtelijke projecten. Dat mag volgens Heemschut niet 
ten koste van de bescherming van het cultureel erfgoed gaan. 
Heemschut heeft samen met de elf natuur-en landschapsorga-

Landelijke belangenbehartiging 

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

verslagjaar speelden onder andere de volgende onderwerpen:

In 2016 zal de Erfgoedwet in werking treden. Met deze nieuwe wet bepaalt 

de Rijksoverheid hoe ze de komende jaren omgaat met haar taken en 

verantwoordelijkheden ten aanzien van de bescherming van cultureel 

erfgoed dat van nationaal belang is. Erfgoedvereniging Bond Heemschut 

is blij met deze wet, omdat het kabinet hiermee aangeeft dat zij belang 

hecht aan erfgoedbescherming, behoud en –instandhouding. Desondanks 

hebben we een wensenlijstje, omdat rond bepaalde categorieën erfgoederen 

onduidelijkheid heerst en er nu kansen liggen voor verbetering.

Een nieuwe erfgoedwet

MEER KANSEN VOOR ERKENNING
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Opgeslagen meubilair in het raadhuis 

van architect Kropholler te Arcen. Wat brengt 

de toekomst voor dit te koop staande pand en 

zijn zorgvuldig ontworpen interieur?
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bijeenkomsten van waterschapspartijen heeft Heemschut het 
belang van erfgoed ingebracht. Met Rijkswaterstaat is ten 
slotte overleg gevoerd over de verantwoordelijkheden en taken 
over onderhoud en beheer van rijkswaterwegen. Dit heeft tot 
aanpassingen in het programma geleid.

Instemmingsvereiste bij aanwijzing monumenten
Heemschut en het Cuypersgenootschap constateren dat er   
in een aantal gemeenten een tendens is om de eigenaar  
meer zeggenschap te geven in de aanwijzingsprocedure van 
gemeentelijke monumenten. Daartoe wordt in de nieuwe erf-
goedverordening geregeld dat een instemming van de eige-
naar nodig is om tot aanwijzing over te gaan. Dat betekent 
dat eigenaren uiteindelijk een zorgvuldig tot stand gekomen 
en afgewogen aanwijzingsbesluit door het college van B&W 
heel eenvoudig kunnen torpederen. Heemschut en het Cuy-
persgenootschap vinden een instemmingsvereiste als criterium 
onwenselijk en stellen zich op het standpunt dat dit juridisch 
gezien ook mogelijk is. Beiden raden het gemeenten dan ook 
sterk af om dit in hun erfgoedverordening op te nemen. Een 
instemmingsvereiste is in strijd met het systeem en de achter-
liggende gedachte van de monumentenbescherming in Neder-
land. Sommige gemeenten hebben zelfs de mogelijkheid om 
een verzoek tot aanwijzing door organisaties als Heemschut uit 
de erfgoedverordening geschrapt. Heemschut blijft hier uiter-

aard tegen ageren. Een groot artikel in Binnenlands Bestuur, 
door ons geëntameerd, heeft de discussie hierover flink aange-
wakkerd.

Handhaving bij verwaarlozing monumenten
In de nieuwe Erfgoedwet en straks in de Omgevingswet gaat 
voor eigenaren van rijksmonumenten een instandhoudings-
plicht gelden. Dat betekent dat eigenaren door gemeenten 
kunnen worden aangesproken en gesanctioneerd als ze nala-
ten duurzaam onderhoud te plegen, zoals aan een dak waar-
door de staat van een monument in gevaar wordt gebracht. 
Verwacht wordt dat een zelfde soort verbod op verwaarlozing 
door onderhoudsgebrek ook bij provinciale en gemeentelijke 
monumenten gaat gelden. Dit wordt geregeld in de gemeen-
telijke erfgoedverordening. Verschillende Heemschutcommis-
sies hebben bij gemeenten gepleit voor het opnemen van een 
instandhoudingsverplichting in hun verordening. Bovendien 
probeert Heemschut gemeenten ervan te overtuigen dat ze 
een taak hebben bij het voorkomen van al dan niet moedwillige 
verwaarlozing van monumenten binnen de gemeentegrenzen. 
Daartoe is in verschillende gevallen de gemeente aangeschre-
ven. In Wageningen is samen met Wageningen Monumentaal 
een rechtszaak gevoerd tegen een eigenaar die een rijksmo-
nument ernstig verwaarloosde. Deze rechtszaak werd door 
ons gewonnen, helaas is de staat van het pand te ver heen 
en moet het als verloren worden beschouwd. Ook in 2016 zal 
Heemschut veel aandacht besteden aan handhaving.

Dit jaar zijn er waterschapsverkiezingen. 

Daar gaat de onderstaande erfgoed-

agenda over. De opstellers roepen 

alle partijen die deelnemen aan de 

verkiezingen op om erfgoed mee te 

laten wegen in het beleid van het 

waterschap: krijg meer oog voor de 

kansen die deze bijzondere erfgoed-

collectie biedt. Veel inwoners hebben 

belangstelling voor erfgoed, maar 

zullen watererfgoed in de regel niet 

direct koppelen aan het waterschap. 

Door grotere bekendheid aan het 

erfgoed te geven, wordt daarmee het 

draagvlak vergroot voor het werk 

van de waterschappen. Daardoor 

zullen niet alleen meer mensen gaan 

stemmen, ook zal het waterbesef 

bij de Nederlander toenemen.

 

We geven graag de volgende vijf 

aanbevelingen mee:

Communiceer over  uw 
prachtige collectie 
 watererfgoed
Het belangrijke werk dat de water-

schappen doen blijft voor velen 

abstract. Maar juist uw fantastische 

verleden kunt u gebruiken naar de 

inwoners van uw beheergebied.

Bijvoorbeeld:

 Promoot uw bezit op een prikke-

lende manier in de voorlichtings-

brochure die meegestuurd wordt 

met de jaarlijkse belastingaan-

slag. Een object dat in het 

afgelopen jaar is gerestaureerd, 

kan mooi vermeld worden in die 

brief! Laat u door meer bekend 

zijn dan alleen de jaarlijkse envelop 

met belastingaanslag. Technische 

gegevens over besteding van geld 

is informatief, maar beklijft weinig. 

 Stel uw waterwerken open. Het 

geeft ons Nederlanders een goed 

gevoel als we zien wat we in de 

loop der eeuwen allemaal hebben 

aangelegd. 

 Veel waterschappen hebben hun 

erfgoed geïnventariseerd en dat via 

een publieksboek uitgegeven, zoals 

Amstel, Gooi en Vecht in het boek 

Water van niveau. 

Wateropgaven zijn ook 
erfgoedopgaven
De wateropgave laat zijn sporen na 

in het landschap, van kleine polder-

gemalen tot grootschalige dijkverzwa-

ringen. In feite zijn de waterschappen 

bezig met het ontwerpen en aanleg-

gen van wat over enkele decennia als 

erfgoed wordt gezien! Een zorgvuldig 

ontwerp binnen de kaders van veiligheid 

en het karakter van het cultuurland-

schap kan jaren mee. De hoeveelheid 

WATERSCHAPPEN ZIJN EEUWENOUD ÉN HEEL MODERN. HUN ERFGOED 
STAAT VOLOP IN DE BELANGSTELLING. DE KOMENDE DECENNIA STAAN WE 
OPNIEUW VOOR GROTE OPGAVEN, WANT WATERVEILIGHEID HEEFT ONZE 

VOORTDURENDE AANDACHT, AL EEUWEN LANG. 
Daarvan getuigen duizenden waterwerken. De meerderheid functioneert nog, soms aangepast 

aan nieuwe omstandigheden. Samen vertellen ze het verhaal van onze voortdurende omgang met 

het water. Ze bepalen mede de identiteit van ons ‘Nederlanderschap’; we zijn er wereld beroemd 

mee geworden. We koesteren niet alleen dit erfgoed, we kunnen en mogen het ook  gebruiken 

bij de waterveiligheidopgave. Erfgoed is geen last, het verbindt verleden, heden en toekomst en 

verdient derhalve aandacht in de grote opgaven van waterschappen.
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Samenwerking met provincies
Ten behoeve van de provinciale verkiezingen heeft Heemschut 
in een aantal provincies een overzicht gemaakt van de stand-
punten van verschillende partijen ten aanzien van cultureel 
erfgoed.
Heemschut denkt met provinciebesturen mee met het pro-
vinciale cultuur- en erfgoedbeleid, het ruimtelijke beleid, het 
klimaatbeleid, het duurzaamheids- en het landschapsbeleid. 
Gereageerd wordt op omgevingsvisies, provinciale verordenin-
gen en beleidsstukken. 

Agenda Toekomst Religieus erfgoed
In het verslagjaar zijn diverse bijeenkomsten belegd in het 
kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. Heem-
schut heeft deze in 2014 mede ondertekend. In een brede 
samenstelling worden discussies gevoerd over zaken die  
spelen ten aanzien van kerkelijke gebouwen zoals bescher-
ming, toegankelijkheid, voortgezet gebruik en herbestemming. 
De werkgroepen zullen in 2016 hun conclusies presenteren. 

Toegankelijkheid van erfgoed
Heemschut was zich tot voor kort niet bewust van de proble-
matiek van de toegankelijkheid voor bijvoorbeeld rolstoelge-
bruikers van monumenten en historische binnensteden, maar 
werd er op gewezen tijdens een gesprek met Heemschutlid 
Christiaan Zandstra. Hij schreef een scriptie over het onder-
werp met als uitgangspunt dat mensen met een beperking een 
waardig entree dienen te krijgen. Het gaat daarbij vaak niet 
om dure ingrijpende oplossingen, die de authenticiteit van een 
monument of plek aantasten, maar om simpele maatregelen 
om de toegankelijkheid te verbeteren. Heemschut vindt dat bij 
de beleving van ons erfgoed toegankelijkheid nog meer een rol 
behoort te spelen. Het erfgoedveld is daarom opgeroepen om 
in samenspraak met belangenverenigingen na te denken over 
de ontvangst van mensen met een beperking, bijvoorbeeld 
door een toegankelijkheidstoets te laten uitvoeren. In januari 
2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de ratificatie van 
het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Het is een 
formele taak van eigenaren om erfgoed zowel digitaal als fysiek 
meer toegankelijk te maken.
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verslagjaar namen leden van de commissie deel aan diverse 
werkgroepen, bijeenkomsten en besprekingen over de bedrei-
gingen en positie van de Groningse karakteristieke, beeldbepa-
lende en monumentwaardige gebouwen.
Heemschut heeft schriftelijk op de tekst van de provinciale 
ontwerp omgevingsvisie Groningen gereageerd. Daarnaast is 
ook enkele malen over dit onderwerp bij de Statencommissie 
ingesproken. Onderwerpen waren onder andere: de bezorgd-
heid om het teveel overdragen aan de gemeenten van pro-
vinciale taken op het gebied van landschap en erfgoed, onze 
zorg over de teloorgang van karakteristieke bebouwing in het 
aardbevingsgebied, het steeds meer met nieuwe bebouwing 
en beplanting dichtslibben van waardevolle open gebieden 
en ‘zichtlijnen’, de klacht over het gebrek aan handhaving van 
gemaakte afspraken en de behoefte aan een integrale en 
van elkaar onlosmakelijke behandeling en bescherming van 
landschap en erfgoed. Naar aanleiding van onze reactie en 
inspraak werden er vervolgafspraken gemaakt met gedepu-
teerden en ambtenaren. 
De commissie Groningen voert een actief PR-beleid. Dit heeft 
een tweeledig doel: bewustwording bij mensen van het belang 
van erfgoed, specifieke erfgoedkwesties en het verhogen van 
de naamsbekendheid van Heemschut. Met verschillende zaken 
hebben we de regionale pers gehaald: aardbevingen en het 
belang van gemeentelijke monumenten lijsten, Finse school, 
provinciaal landschapsbeleid, Oude Stadsweg, studentenpand 
Haddingestraat. 
Momenteel heeft Heemschut Groningen (@HeemschutGN) 81 
volgers op Twitter.

GRONINGEN

Gevolgen van de aardbevingen in het Groningse land.

Naast individuele beschermingszaken zette de commissie zich 
in 2015 in voor twee grote dossiers, te weten de problematiek 
rond erfgoed en aardbevingen en de ontwerp-Omgevingsvisie 
van de provincie Groningen.
Heemschut Groningen heeft bij het bevoegd gezag en de Nati-
onaal Coördinator Groningen, de heer Hans Alders, gepleit voor 
meer aandacht voor waardevol erfgoed. Het karakter van de 
provincie dreigt verloren te gaan. Hierdoor is er een uitgebreide 
paragraaf over monumenten in de startnotitie van de Nationaal 
Coördinator gekomen; gemeenten en provincie moeten aan de 
slag voor het opstellen van monumentenlijsten. Gedurende het 

Beschermingsactiviteiten van de commissies

Dit jaar is aan de vrijwilligers van de dertien commissies van Heemschut gevraagd zelf een jaarverslag aan te leveren met 

daarin de belangrijkste activiteiten. Onderstaand overzicht betreft slechts een bloemlezing uit de beschermingsactiviteiten 

van de verschillende commissies. Een selectie van actualiteiten wordt steeds gepubliceerd in onze digitale nieuwsbrief 

en is terug te vinden in de rubriek Actief in het kwartaaltijdschrift Heemschut. Op onze website www.heemschut.nl 

worden de meest actuele dossiers opgenomen. 

Omdat er dit jaar voor het eerst sprake is van een selectie uit de commissieverslagen, die allen een eigen wijze 

van aanleveren hebben, is onderstaande verslaglegging divers van aanpak. Een volledig overzicht van zaken die de 

provincies in het verslagjaar hebben bezig gehouden is op verzoek bij de betreffende provincie op te vragen. Zie hiervoor 

de adressenlijst aan het einde van het jaarverslag. 
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FRYSLÂN 

Leeuwarden, Hellingbaanflats.

Heemschut Fryslân maakt deel uit van het Platform Fryske 
Monuminte-organisaasjes, waarin alle op provinciale schaal 
opererende erfgoedverenigingen samenwerken. 
In 2015 heeft de commissie meerdere keren vanuit haar ken-
nis en ervaring steun verleend aan lokale groeperingen of 
bewoners in het streven naar bescherming van lokaal cultureel 
erfgoed. Daarnaast heeft de commissie bij gemeenten amb-
telijk en/of bestuurlijk aangedrongen op handhaving bij monu-
menten die in zeer slechte staat waren. Een en ander met 
wisselend succes. 
Het ging om de deels afgebrande boerderij Pietersbierum 
(intussen gesloopt), het rijksmonument De Streek 27 in Kims-
werd en het gemeentelijk monument De Hang in Laaxum. De 
gemeente Opsterland werd verzocht te handhaven ten aanzien 
van het pand Hoofstraat 116 te Beetsterzwaag. 
Veel tijd en energie zijn in het verslagjaar ook besteed om ten-
minste één van de Hellingbaanflats in Leeuwarden in de wijk 
Schieringen, als bijzonder voorbeeld van woningbouw in de 
jaren van de wederopbouw, te behouden. Eind 2015 ziet het 
ernaar uit dat deze energie tevergeefs is geweest. 
In september vond de feestelijke presentatie plaats van de 
resultaten rond de bescherming van de Pingjumer Gulden 
Halsband, waar de commissie haar steentje aan heeft bijge-
dragen. De gemeente werkt verder aan een beheerplan en 
mogelijke aanwijzing als gemeentelijk monument. 

DRENTHE 

De luchtwachttoren in Schoonebeek.

Heemschut Drenthe hield zich wat betreft beschermingsac-
tiviteiten in 2015 bezig met een aantal beschermingszaken.  
Zo zijn er te vermelden de beoogde nieuwbouw van Seubers 
in Aalden, de Steeg 3 in Norg, samen met het kerspel Norg. 
De ongeoorloofde ophoging van het erf van Lhee 10 in Lhee, 
gemeente Dwingeloo. De luchtwachttoren in Schoonebeek, 
samen met het Drents Monument en een plaatselijk comité. 
Het erf Wink in Ansen en de stalen trap in de vesting Coevor-
den. De drogisterij De Gaper in Assen en het Klokkenhuis en de 
Wheem in Meppel. In de gemeente Coevorden heeft de com-
missie zich ingezet tegen de windmolenturbines bij Weijers-
wold. Voorts aandacht voor de smederij in Valthermond, de 
Brink in Zuidlaren en een zandweg in Geelbroek nabij Assen.
De commissie maakt zich tevens zorgen over het landschap. 
Zij presenteerde in 2015 tijdens een drukbezochte leden-
bijeenkomst een manifest waarin betrokken organisaties opge-
roepen werden zorgvuldiger met het landschap om te gaan. De 
commissie wil daar zelf ook een rol in spelen en is in overleg 
met andere provinciale organisaties bezig om het thema breed 
onder de aandacht te brengen. Heemschut Drenthe liet tijdens 
bijeenkomsten zien hoe in hun ogen zonnepanelen en windmo-
lens ingepast moeten worden in het landschap. Tot slot namen 
aan de excursie naar Frederiksoord, waar de Maatschappij van 
Weldadigheid werd bezocht, veel geïnteresseerde leden uit het 
gehele land deel. 
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GELDERLAND

Groesbeek. De Zoma fabriek kon helaas niet gered worden.

Heemschut Gelderland zette zich in 2015 in voor diverse objec-
ten. Twee problemen waren voor de commissie onderwerp van 
extra inzet: de zorg voor herbestemming van te sluiten kerkge-
bouwen en de discussie rond kastelen en kasteelruïnes, waar-
onder De Nijenbeek met de openstelling na restauratie van de 
ruïne, Hernen, met de herbouw van de donjon en de mogelijke 
herbouw van de Valkhofburgt.
Het pand, voorheen drukkerij Jansen, aan de Pijkestraat 27 in 
Nijmegen staat op de aandachtslijst, die in maart 2015 door 
de Raad van Nijmegen is vastgesteld. Het plan hangt samen 
met de restauratie van het rijksmonument Parkweg 98-100, 
Nijmegen. Een financiële koppeling tussen de restauratie en 
de woningbouw is van belang. In de Commissie Beeldkwaliteit 
is het (nieuw)bouwplan tot genoegen van de commissie aange-
past. De nieuwbouw wordt nu twee bouwlagen hoog in plaats 
van vier. Heemschut Gelderland heeft gevraagd om een gede-
tailleerd bouwhistorisch onderzoek voor het rijksmonument 
aan de Parkweg. De kunstenaars die in het pand gehuisvest 
zijn, hielden in 2015 een actie tegen het besluit van B&W van 
Nijmegen om gebouwen van de gemeente aan de particuliere 
sector te verkopen. Door deze verkoop worden onderhouds-
kosten op de gemeentebegroting uitgespaard. Een zelfde actie 
wordt gevoerd voor het onderhavige pand.
Ten aanzien van het landgoed Rhederhof te Rheden ontving 
de commissie in het najaar via de rechtbank een uitvoerig ver-
weerschrift van de gemeente op haar bezwaarschrift betref-
fende het bestemmingsplan ten behoeve van nieuwbouw op 
het landgoed. Heemschut en andere belangenorganisaties 
voeren zelf pleidooi in deze zaak. De commissie is van mening 
dat door het toestaan van grote bouwpercelen het gebied rond 
de bouwlocatie, grenzend aan het rijksmonumentale landgoed 
Rhederhof, wordt aangetast. Het belang van instandhouding 
van deze cultuurhistorisch landschappelijke waarden werd 
nader toegelicht.

OVERIJSSEL 

Deventer, Alexander Hegius Lyceum.

In Overijssel stond in het verslagjaar het beschermen van erf-
goed uit de wederopbouwperiode in diverse plaatsen in de 
belangstelling. Het oude SNS-gebouw in Deventer kon niet 
worden gered, maar het Alexander Hegius Lyceum aan de 
Nieuwe Mark in Deventer is nu mede dankzij Heemschut een 
gemeentelijk monument. Het is in 1954 gebouwd naar een 
ontwerp van architect W.P.C. Knuttel. 
Regelmatig blijkt dat gemeenten wel willen meewerken aan 
behoud, maar zich dan toch weer terugtrekken. In Enschede 
kwamen in 2012 twaalf gebouwen uit de wederopbouw in aan-
merking voor een monumentenstatus. Maar na een onderzoek 
door Het Oversticht en het samenstellen van een cultuurhis-
torische waardenkaart, trok het gemeentebestuur zich terug. 
Het kwam niet tot een definitieve aanwijzing. Angst voor de 
kosten? De ervaring leert dat het vastleggen van monumentale 
waarden vernieuwingen juist niet in de weg hoeven te staan. 
Jammer dat angst en vooroordelen het keer op keer winnen 
van al het gedegen onderzoekswerk.
In Kampen heeft Heemschut Overijssel, samen met Het Over-
sticht en partijen in de stad, de waardevolle wederopbouw-
architectuur in kaart gebracht. Het voormalige stadhuis van 
Almelo dateert uit 1973 en is gebouwd naar een ontwerp van 
architect J.J.P. Oud. Heemschut strijdt samen met het Cuy-
persgenootschap voor het behoud van dit gebouw. Het heeft 
een grote architectuurhistorische waarde en is van betekenis 
voor het stadsgezicht. Enkele concrete en uitgewerkte plannen 
voor herbestemming onderstrepen het belang van behoud. De 
strijd is nog niet gestreden. We gaan voor een goede afloop! 
Woningcorporatie deltaWonen in Kampen geeft de voorkeur 
aan het slopen van het schoolgebouw achter de Van Heutsz-
kazerne (1874). Ze hebben nieuwbouw van woningen op het 
oog. Ondanks diverse pogingen om het proces te keren onder 
andere door Heemschut gaan (najaar 2015) deltaWonen en 
Stichting Stadsherstel Kampen voor de laatste keer samen aan 
de slag en op zoek naar concrete alternatieven waar ze zich 
beide in kunnen vinden. Er zijn maar heel weinig van dit soort 
schoolgebouwen met een militaire uitstraling in Nederland!
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woonwijk Jericho en Jeruzalem in Amersfoort, gebouwd vol-
gens het zogenaamde Airey-systeem, te behouden en te ver-
beteren tot energieniveau B. 
De uit 1857 daterende kerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart 
in De Meern verloor in 1935 haar functie, maar werd niet 
gesloopt. Er hebben zich tot voor kort verschillende metaalver-
werkende bedrijven gevestigd. In het pand is nu een culturele 
broedplaats ontstaan onder de naam ‘Metaalkathedraal.’ De 
ontwikkelingen zijn vanuit de commissie nauwlettend gevolgd 
en toen bleek dat er een doeltreffende herbestemming in zicht 
kwam, is aan dat initiatief adhesie betuigd.
De werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut heeft in 
samenwerking met Heemschut Utrecht en de vereniging Oud-
Utrecht gestreden voor het behoud van kunst aan bouwwerken 
uit de wederopbouwperiode. Een kunstwerk van Jan Elffers is 
van de sloop gered en voorlopig opgeslagen. Samen met de 
gemeente zoekt de werkgroep naar een nieuwe bestemming.
Ook is vanuit de commissie contact gelegd met de WMK over 
de mogelijkheden voor behoud van het omvangrijke natuur-
steen intarsia van Just Halbertsma, afkomstig van de voorma-
lige Lagere Technische School in Veenendaal. Dit werk kwam 
vrij door sloop van de vleugel met de praktijklokalen en waar-
voor nu een alternatieve nieuwe plek wordt gezocht elders in 
de gemeente. 

FLEVOLAND

Lelystad. De voormalige viskwekerij, achter nieuwbouw.

Heemschut Flevoland is actief in een gebied met vooral jonge, 
maar ook oude geschiedenis. Naast het eeuwenoude Urk dat 
een beschermd dorpsgezicht en Schokland dat Werelderf-
goed is, kent het gebied dat nu Flevoland heet een bijzondere 
archeologie, zowel terrestrisch als maritiem. Het heeft sporen 
van een eeuwenoude bewoningsgeschiedenis. Uitzonderlijk 
blijft het feit dat door het Zuiderzeeproject nieuw land is ont-
staan met dorpen en steden die we als new towns kunnen 
typeren. In de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 

De school Jan Verhoeven in Rozendaal van de architect Jan 
Verhoeven dateert uit de jaren ’70 van de twintigste eeuw en 
is een van de jongere monumenten waarvoor de commissie 
zich inzet. Het gebouw werd van de gemeentelijke monumen-
tenlijst gehaald om sloop mogelijk te maken. Najaar 2015 is 
door vertegenwoordigers van de commissie met de wethouder 
een overleg gevoerd over de mogelijkheden van handhaving en 
herbestemming. De school voldoet niet meer aan de huidige 
eisen van onderwijs volgens de gemeente. Met voorbeelden is 
aangegeven, dat dit gebouw een kans tot herbestemming meer 
dan waard is.
Naar aanleiding van het besluit van de gemeente Oost Gelre 
om de bouwactiviteiten ten aanzien van Kevelderstraat 22-24 
te Groenlo stil te leggen en niet over te gaan tot slopen, is een 
brief gestuurd aan het college waarin instemming is betuigd 
met deze beslissing. 
Helaas is de commissie na vijf jaar strijd er niet in geslaagd 
om de Zoma in Groesbeek van de slopershamer te redden. De 
Zoma bracht het zelfs tot rijksmonument, maar die aanwijzing 
werd door de gemeente aangevochten, evenals de aanwijzing 
tot gemeentelijk monument. De gemeente Groesbeek wilde 
het verloop van twee rechtbankprocedures en een beroep 
tegen de afwijzing van de gemeentelijke monumentenstatus 
niet afwachten en zag kans door de mazen van de wet te glip-
pen. Dat verdient geen schoonheidsprijs, maar de handeling 
was niet illegaal. De timing was perfect gekozen: aan het eind 
van de week van de Vierdaagse en aan de vooravond van de 
bouwvak. Jammer genoeg waren wij op dat moment niet alert 
genoeg om sloop te voorkomen.

UTRECHT

Kunstwerk van D. Elffers aan een schoolgebouw Winkelaarlaan, 

Utrecht.

Heemschut Utrecht kan in 2015 bogen op een aantal behaalde 
resultaten rond objecten die uiteindelijk werden beschermd of 
herbestemd. 
In samenwerking met het Cuypersgenootschap en de woning-
bouwvereniging De Alliantie is een plan ontwikkeld om de 
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NOORD-HOLLAND 

Halfweg. Het schip van de kerk wordt gehalveerd.

Het beschermingswerk van Heemschut Noord-Holland strekte 
zich weer uit over alle windstreken van de provincie. 
Instorten zullen ze niet van de ene op de andere dag, maar 
de commissie maakte zich in het verslagjaar ernstige zorgen 
over 23 monumenten in de gemeente Hollands Kroon, een 
fusie gemeenten met 22 kernen.  Het gaat om woningen, boer-
derijen en winkels, bijvoorbeeld het oude raadhuis van Winkel, 
dat nu het Parfumflessenmuseum herbergt; of basisschool De 
Snip en het voormalige café De Roode Eenhoorn in Nieuwe 
Niedorp. Het zijn monumenten die nu nog door de provincie 
Noord-Holland worden beschermd. Met Drenthe is deze pro-
vincie overigens de enige die provinciale monumenten kent. 
De provincie wil fors snijden in het provinciaal monumenten-
bestand en hevelt ze over naar de gemeenten. Dat wreekt zich 
bijvoorbeeld in de gemeente Hollands Kroon die het aantal 
monumenten op de gemeentelijke lijst om financiële redenen 
niet wil uitbreiden. De commissie vindt dit een drogredenering 
en schreef de gemeente een brief, waarin gewezen wordt op de 
kansen die erfgoed biedt voor de ontwikkeling van economie 
en toerisme. 
De markante R.K. kerk in Halfweg kwam in 1928-1929 tot 
stand naar een ontwerp van J. Kuyt, in rooms katholieke krin-
gen in die tijd een zeer bekend architect. De kerk is één van 
de weinige rooms-katholieke kerken die ontworpen zijn in een 
aan de Amsterdamse School verwante stijl. De hoge kwaliteit 
van het ontwerp, onderdeel van een groter ensemble en de 
zeldzaamheid geven het gebouw grote architectuur- en cultuur-
historische betekenis. Hiermee is het zonder meer monument-
waardig, wat ook onderkend is door de monumentencommis-
sie in haar advies aan het college van B&W van de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Omdat er andere belangen 
spelen heeft de kerk nooit de gemeentelijke monumentensta-
tus verworven. Inmiddels zijn er plannen ontwikkeld, waarbij 
er rondom de kerk woningen gebouwd worden en de kerk half 

krijgen nu ook relatief jonge gebouwen, vaak minder dan vijftig 
jaar oud, een emotionele dimensie, omdat ze nauw verbonden 
zijn met de bijzondere ontstaansgeschiedenis van Flevoland 
en daardoor cultuurhistorische waarde blijken te bezitten. De 
commissie spant zich in om alle objecten, archeologie en land-
schap met een architectonische, cultuurhistorische en monu-
mentale waarde te behouden en, indien nodig, via herbestem-
ming een andere functie te geven. 
Goede contacten zijn er met de Stichting Architectuur, Land-
schap en Stedenbouw (ALS) in Lelystad en instellingen die 
zich inzetten voor de architectonische kwaliteit in de Flevo-
landse nieuwe steden. Nauw verbonden is de commissie met 
medewerkers van Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad en 
het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland 
(SAMF). Nieuw Land wordt daarbij door de commissie gezien 
als bagagedrager die faciliteert en kennis en kunde inbrengt.
Veel aandacht ging uit naar de twee dienstwoningen van de 
voormalige viskwekerij bij Lelystad die ontworpen zijn door 
Romke de Vries. Beide woningen verkeren in deplorabele toe-
stand, hoewel de gemeente Lelystad ook zeer veel waarde aan 
deze objecten hecht. Eén woning is inmiddels uitgebrand en 
de andere is ingekapseld door het bedrijf 3D Metal Forming. 
Er is intussen een procedure opgestart voor het toekennen van 
de status van gemeentelijk monument voor de beide dienstwo-
ningen van de voormalige viskwekerij.
Verder was er aandacht voor de Havenmeesterwoning in Urk, 
waarvan de bestemming onduidelijk was. De commissie heeft 
als waakhond de ontwikkelingen rond het voormalige Werkei-
land Lelystad nauwlettend in de gaten gehouden. 
Heemschut Flevoland is verheugd over de ontwikkelingen in 
de gemeente Dronten. Deze gemeente is overgegaan tot het 
opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst. Voorts zal 
de pioniersbarak worden herbouwd en zullen de golf- en dijk-
woningen in het centrum van Dronten van architect Romke de 
Vries door Oost Flevoland Woondiensten (OFW) worden gere-
noveerd. Het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten 
van Flevoland heeft voor de gemeente Zeewolde een inventa-
risatie van monumenten gemaakt. 
Verheugend was verder dat de gemeente Noordoostpolder niet 
over is gegaan tot het slopen van verzorgingshuis De Golfslag 
in Emmeloord en dat het gebouw van de bibliotheek in Zee-
wolde een herbestemming heeft gekregen.  
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waarbij een overladen programma op het terrein gerealiseerd 
moet worden. Hiervoor moeten diverse onderdelen van het 
complex gesloopt worden, waaronder een uitbreiding uit de 
jaren vijftig, een karakteristieke dubbele villa en de voormalige 
concertzaal die deel uitmaakt van het rijksmonument. Heem-
schut werkte samen met de lokale historische kring Albertus 
Perk, Hilversum Pas Op!, het Cuypersgenootschap en twee 
bewonersverenigingen. Niettemin zet projectontwikkelaar Ste-
bru het maken van plannen door, sinds een grote meerder-
heid van de Hilversumse gemeenteraad (26 tegen 8 stemmen) 
voor sloop stemde. De gemeente redeneert dat men graag 
iets opgeeft, om het entreegebouw plus aanbouw overeind te 
kunnen houden. Tegen de sloopvergunning  van de concert-
studio wordt beroep aangetekend. Ook werd een voorlopige 
voorziening gevraagd, om de sloopkogel te weren. Wethouder 
Nicolien van Vroonhoven (monumenten) zei te 'balen' van het 
oponthoud dat de rechtsgang veroorzaakt. 

AMSTERDAM 

Restauratie van de schilderingen in het Joke Smit College.

Mede dankzij de inzet van Heemschut Amsterdam zijn in 
2015 diverse belangrijke naoorlogse panden aangewezen tot 
gemeentelijk monument. Zo is in Zuid op ons verzoek het Tur-
macgebouw aangewezen, een hoogtepunt in het oeuvre van 
architect Hein Salomonson. In Nieuw-West zijn diverse panden 
op de lijst gekomen zoals de bejaardenwoningen van Aldo van 
Eyck en Jan Rietveld, enkele bijzondere scholen, de Lucaskerk 
te Osdorp en een van de best bewaarde winkelpleintjes van 
Amsterdam. Ook is Heemschut in Nieuw-West betrokken bij de 
selectie van panden. In 2016 start het overleg over een nieuwe 
aanwijzingsronde.

afgebroken wordt. Heemschut verzet zich hier tegen en werkt 
samen met het Cuypersgenootschap.
Plannen om het in 1864 gebouwde voormalige hotel Bellevue in 
Purmerend te lopen stuit op breed verzet. Heemschut sluit zich 
aan bij het Cuypersgenootschap en de Vereniging Historisch 
Purmerend, die de gemeente hebben gevraagd het gebouw op 
de monumentenlijst te plaatsen, samen met het ernaast gele-
gen gebouw De Amsterdamsche Poort. Bellevue was herberg, 
stalhouderij en logement en uiteindelijk Chinees restaurant. 
Woningcorporatie Intermaris is eigenaar en wil het laten slopen 
voor de bouw van een zes verdiepingen hoog appartementen-
complex. De organisaties die het gebouw willen redden zijn een 
steun in de rug van de ruim 1200 inwoners van Purmerend, die 
in augustus 2015 de online petitie voor behoud van het pand 
hadden ondertekend. Bellevue is de entree van de stad en 
samen met het belendende De Amsterdamsche Poort hebben 
ze, ondanks aanpassingen, de karakteristieke uitstraling van 
strak 19de-eeuwse, wit gepleisterde panden behouden. Het 
ensemble is van grote stedenbouwkundige en cultuurhistori-
sche waarde voor Purmerend, vindt ook Heemschut. 
Het huis Vredenburgh, rijksmonument, in Haarlem stamt uit de 
18de eeuw en heeft een fraaie houten theekoepel uit 1801, 
gebouwd naar een ontwerp van A. van der Hart. De koepel kent 
een rijk gedecoreerd interieur met een mooi stucplafond en 
wanden voorzien van schilderwerk. Beide panden zijn helaas 
al jaren sterk in verval. Het interieur wordt bedreigd. Voor de 
theekoepel en het waardevolle interieur is nog geen restau-
ratieplan gemaakt. De commissie  volgt de plannen van de 
eigenaar kritisch. 
De 19de-eeuwse Rooms-Katholieke Laurentiuskerk in Weesp 
staat al geruime tijd leeg. Het is een gemeentelijk monument 
en vormt een zeer markant onderdeel van een rijks beschermd 
stadsgezicht. De gemeenteraad van Weesp is akkoord gegaan 
met stedenbouwkundige kaders die het mogelijk maken de 
kerk grotendeels te slopen: de kerktoren en twee traveeën 
van het schip moeten behouden blijven, de rest mag wor-
den gesloopt. Heemschut is van mening, dat de contour van 
de gehele kerk van essentieel belang is voor het beschermd 
stadsgezicht. Bovendien vindt Heemschut dat er veel te licht-
vaardig met het gemeentelijk monument wordt omgesprongen. 
Daarnaast is de hele besluitvorming rondom de stedenbouw-
kundig kaders op zijn minst ondoorzichtig, waardoor de raad de 
verdenking op zich laadt, gezwicht te zijn voor de belangen van 
het bisdom en een lokale projectontwikkelaar. Samen met het 
Cuypersgenootschap en lokale organisaties wordt getracht de 
kerk te behouden. 
Slecht nieuws kwam uit Hilversum. De gemeenteraad van Hil-
versum stemde daar voor sloop van de KRO-studio in de Emma-
straat. De voormalige studio, ontworpen door W.A. Maas, staat 
al jaren leeg en verpaupert. Het oudste deel van het studio-
complex is een rijksmonument. In de loop der jaren zijn diverse 
plannen voor het complex gesneuveld. Inmiddels zijn er door 
een nieuwe projectontwikkelaar nieuwe plannen gelanceerd, 
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schilderingen met prehistorische afbeeldingen in het Joke 
Smitcollege van de Amsterdamse Schoolarchitect Nicolaas 
Lansdorp waren hard aan restauratie toe.

ZUID-HOLLAND 

De voormalige ambachtschool in Leiden. Het tweede deel 

(1939) werd nu ook aangewezen als monument.

Standaard worden bij Heemschut Zuid-Holland nieuwe ontwik-
kelingen op rijks- en provinciaal niveau besproken, waaronder 
de (ontwerp) Erfgoedwet en (ontwerp) Omgevingswet met bij-
behorende ontwerp AMvB’s en het nieuwe collegeprogramma 
van de provincie. 
Veel tijd werd besteed aan ontwikkelingen op gemeentelijk 
niveau, in het bijzonder waar sprake was van nieuw erfgoedbe-
leid of bestemmingsplannen waarbij erfgoed in het geding is. 
De commissieleden zijn meestal ter plaatse gaan kijken, heb-
ben het nodige overleg gevoerd met eigenaren en gemeenten 
en hebben ook ingesproken in raads(commissie)vergaderingen 
waarbij het erfgoedbeleid en nieuwe bestemmingsplannen aan 
de orde waren. Het jaarverslag van de commissie, dat op ver-
zoek wordt toegezonden, verschaft nader inzicht in de speci-
fieke zaken. 
In het oog springend waren het plan voor een nieuw collec-
tiegebouw naast Museum Boijmans Van Beuningen en het 
meanderende erfgoedbeleid van Wassenaar. Er zijn in totaal 
vijftien zienswijzen en één beroepschrift verzonden. Helaas 
moet geconstateerd worden dat de zienswijzen op ontwerpbe-
stemmingsplannen niet tot het door Heemschut Zuid-Holland 
gewenste resultaat hebben geleid. Meer succes was er te 
behalen bij de zienswijzen die werden uitgebracht in het kader 
van nieuw erfgoedbeleid. 
Als positief punt kan ook genoemd worden de deelname van 
de commissie, samen met het Historisch Genootschap Rotero-
damum en het Cuypersgenootschap, aan het selectieproject 
van nieuwe gemeentelijke monumenten in Rotterdam. In 2015 
werden uit een lijst van ca. 180 voorgeselecteerde panden 

Na jarenlange strijd van onder meer Heemschut blijven de 
Airey-woningen in het Amsterdamse Slotermeer behouden. 
Deze woningen zijn een prachtig voorbeeld van naoorlogse 
systeembouw, ingevoerd in Nederland om snel de woning-
nood aan te kunnen pakken. De dertien blokken woningen aan 
de Burgemeester de Vlugtlaan zaten sinds 2008 in de geva-
renzone. Sloop zou een gevoelig verlies zijn geweest voor dit 
gedeelte van Slotermeer, dat een beschermde status heeft. 
Begin 2015 heeft woningcorporatie Eigen Haard besloten om 
af te zien van sloop en in 2016 te starten met de renovatie 
van de blokken.
De sierlijke begin 20ste-eeuwse serre van het voormalige café 
East of Eden was, voordat Heemschut bezwaar kon maken, al 
gesloopt en vervangen door een  nieuwe van metaal en glas. 
Verzoek om herbouw werd vervolgens niet ingewilligd. Het ging 
hier om een 113 jaar oude pui van een beeldbepalend zoge-
heten orde 2 pand aan de karakteristieke 19de-eeuwse Lin-
naeusstraat.
Behoud en herstel was hier geboden. Sfeer en beleving van 
het café zijn nu danig verpest. De Welstandscommissie beoor-
deelde de nieuwe serre uitsluitend op eigen merites zonder te 
letten op de monumentale omgeving. Volgens de commissie 
had dit te maken met de opdracht van het stadsdeel. Heem-
schut tekent hierbij aan, dat de commissie de eigen uitgangs-
punten in de nota Schoonheid van Amsterdam kennelijk niet 
serieus nam en aan de leiband loopt van opdrachtgevers.
Op dringend advies van Cuypersgenootschap en Heemschut 
is een deel van de Langhouthallen, de stelplaatshal uit 1929, 
op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De hallen, 
gebouwd door de architect W. Langhout, maken deel uit van 
het ensemble rond de Van Gendthallen die Rijksmonument 
zijn. Corporatie Stadgenoot wilde aanvankelijk de Langhouthal-
len slopen en vervangen door een appartementencomplex. Dat 
komt er wel, maar het meest interessante deel wordt nu herbe-
stemd. De hallen op Oostenburg weerspiegelen de belangrijke 
industriële geschiedenis van Oostenburg. Vanaf de VOC tijd, 
toen hier de eerste multinational ter wereld ontstond tot de 
vorige eeuw, toen hier treinstellen en dieselmotoren voor sche-
pen werden gebouwd.
Een deel van het wederopbouwwijkje Jeruzalem in de Water-
graafsmeer met de witte huisjes van betonplaat is destijds op 
ons aandringen Rijksmonument geworden. Een aantal blokken 
zou worden vervangen door nieuwbouw. De bewoners willen 
nu renovatie en hebben een wooncorporatie opgericht. Corpo-
ratie Rochdale wil nog steeds slopen maar Heemschut is met 
de bewoners bezig de stadsdeelpolitici en Rochdale alsnog te 
overtuigen van het belang van behoud. Rijksmonumentensta-
tus is hier niet meer haalbaar. De blokken op de hoek Hugo 
de Vrieslaan/Pasteurstraat vormen een zeer beeldbepalende 
entree van de buurt. 
In 2015 heeft Heemschut Amsterdam besloten om een finan-
ciële bijdrage te leveren aan de restauratie van de wandschil-
deringen van Maria Hubrecht (1865-1950). Deze educatieve 
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Aandacht is besteed aan de vereisten waar gemeenten aan 
moeten voldoen bij de introductie cultureel erfgoed in de ruim-
telijke ordening, zoals omschreven in de Omgevingswet. Enkele 
gemeenten hebben ons de cultuurwaardebepaling van monu-
menten en ensembles ter beoordeling verstrekt. Hierbij wordt, 
bijvoorbeeld op een schaal van 1-5, de betekenis aangeduid 
van alle bebouwing en overig erfgoed als parken, wallen, 
grachten en havens binnen en buiten de bebouwde kom. Deze 
beoordeling zal in de plaats komen van de aanwijzing gemeen-
telijke monumenten en mogelijk ook beschermde stads- en 
dorpsgezichten. Het is dan wel de bedoeling dat dit gekoppeld 
wordt aan een zekere vorm van bescherming, zoals een ver-
bod op slopen, in de zogenaamde dubbelbestemmingen. Het 
voordeel is dat bij restauraties en herbestemmingen de strakke 
voorschriften van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed moeten 
worden gevolgd, maar het motto van de nieuwe wet is behoud 
door ontwikkeling.
De gevolgen van de plannen voor het verzilten van Grevelin-
gen, Krammer en Volkerak zijn de revue gepasseerd, waar-
bij de vrees is geuit voor een hernieuwde aanpassing van het 
ecosysteem aan de veranderende omstandigheden, waardoor 
over een periode van minimaal vijf jaar er opnieuw milieubelas-
ting zou kunnen ontstaan. Er kan juist worden waargenomen 
dat de blauwalg in belangrijk mindere mate optreedt en weinig 
hinder meer veroorzaakt. In overleg met een aantal natuurver-
enigingen en milieugroeperingen is een stuk opgesteld, waarin 
tevens op de grote financiële risico’s, die verzilting met zich 
brengt, wordt gewezen. 
Hieronder wordt een selectie gegeven van de meldingen die bij 
Heemschut Zeeland zijn binnengekomen.
Samen met de vereniging van oud-leerlingen heeft Heemschut 
in 2000 de rijksmonumentenstatus voor de Zeevaartschool 
in Vlissingen aangevraagd bij de toenmalige RACM (nu RCE), 
mede naar aanleiding van een positief advies, uitgebracht 
door de Raad voor de Cultuur (RvC) in 1999. Hierop heeft de 
Rijksdienst in juni 2005 negatief beslist, met als argumenta-
tie dat de beide gebouwen Boulevard Bankert 154 en 156 
niet monumentwaardig zouden zijn. Zij laat ons weten dat deze 
gebouwen beter als gemeentelijk monument kunnen worden 
beschermd. Na het nemen van een aantal hindernissen is in 
2007 door de gemeenteraad van Vlissingen met miniem ver-
schil de gemeentelijke monumentenstatus voor Boulevard 
Bankert 156 goedgekeurd. Heemschut heeft daarna ook een 
beschermde status voor nummer 154 aangevraagd, die werd 
afgewezen. Vervolgens is door toenmalig minister Plasterk de 
Zeevaartschool het gedeelte Boulevard Bankert 156 opgeno-
men in de voorlopige lijst van 100 wederopbouw monumenten. 
De Hogeschool Zeeland heeft daarop bij monde van de toen-
malige directeur contact met Heemschut opgenomen om toe 
te stemmen in volledige afbraak van beide gebouwen, wat de 
commissie heeft geweigerd. Al in 2003 waren er plannen van 
bouwmeester Wytze Patijn om de Zeevaartschool ‘ in te lijsten’ 
met hoogbouw. Een nieuw plan is eveneens gebaseerd op het 

door de erfgoedpartijen gezamenlijk twintig panden gekozen 
die in procedure zijn gegaan om aangewezen te worden als 
gemeentelijk monument. Bedoeling is om ook in de komende 
jaren telkens twintig panden te kiezen.
Ook in 2015 ontving de commissie vele meldingen van betrok-
ken burgers. Het betrof meldingen die binnen kwamen via het 
centrale meldpunt van de website, maar ook gevallen die via 
het eigen e-mailadres van de commissie werden gemeld. In 
het jaarverslag van de commissie is een overzicht opgenomen 
van de meer dan 50 meldingen die werden besproken en van 
een reactie zijn voorzien richting melder en/of de betreffende 
gemeente. Het resultaat was wisselend. Soms achtte de com-
missie, gelet op de statutaire doelstelling van Heemschut, zich 
niet tot actie bevoegd of was actie toch niet (meer) nodig. In 
een beperkt aantal gevallen leidde de aandacht tot actie van 
de desbetreffende gemeente. 
Een veel voorkomend probleem blijft het achterstallig onder-
houd en de geringe bereidheid van gemeenten om handha-
vend op te treden (minimaal wind- en waterdicht maken). De 
commissie heeft, samen met het Cuypersgenootschap bereikt, 
dat de uit 1939 daterende uitbreiding van de voormalige 
ambachtsschool aan de Haagweg in Leiden, als gemeente-
lijke monument werd aangewezen, zoals dat al eerder met het 
gebouw zelf was geschied. 

ZEELAND 

Axel. Gregoriuskerk en pastorie.

Gedurende het verslagjaar is een vijftiental meldingen behan-
deld door Heemschut Zeeland. Voor het meldpunt bedreigd 
erfgoed Zeeland van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
(SCEZ) werden acht meldingen over 2015 en vier nog lopende 
zaken behandeld. Dit heeft onder andere geresulteerd in een 
reeks artikelen in de Provinciale Zeeuwse Courant, BN deStem 
en plaatselijke kranten. Alle activiteiten werden uitgevoerd met 
steun van de Stichting Cultureel Erfgoed (SCEZ) en de financi-
ele ondersteuning van de provincie Zeeland.
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financiering van onderzoek naar een mogelijke herbestem-
ming. Tevens zoekt men gegadigden. Afgelopen jaar heeft de 
eigenaar van de naburige pastorie, ook het gehele kerkgebouw 
gekocht om er horeca in te vestigen. Aanvankelijk was hierte-
gen verzet vanuit het bisdom, maar toen overeenstemming was 
bereikt met de parochianen om een deel van het gebouw voor 
de eredienst te behouden, is de kerk met deze bestemming 
verkocht en daarmee is het karakteristieke gebouw mogelijk 
gered. Wel zal een deel van de tuinen worden omgevormd in 
parkeerterrein voor het winkelcentrum, dat grotendeels in han-
den is van genoemde eigenaar.

NOORD-BRABANT 

De raadszaal in het stadhuis van Tilburg, een ontwerp van 

bureau Kraaijvanger uit 1971.

Heemschut Noord-Brabant hield zich naast individuele geval-
len rond aantasting en bescherming van waardevolle cultuur-
monumenten ook bezig met overstijgende zaken. Zo werd een 
beleidsstuk over boerderijen opgesteld en naar de Stichting 
Brabantse Boerderij gestuurd. Het stuk bevindt zich nog in con-
ceptfase en er wordt nu gewerkt aan een definitieve versie.
De problematiek rond handhaving bij monumenten, onder 
andere het zonder vergunning uitvoeren van vergunningsplich-
tige werkzaamheden is bij de commissie eveneens uitgebreid 
aan de orde geweest. Ook hier is gestart met een concept-
beleidsnotitie die in 2016 in breder verband zal worden 
besproken. 
Monumentencommissies zijn in iedere gemeente verplicht 
en behoren uit meerdere deskundigen te bestaan. Mocht 
een gemeente geen eigen commissie hebben, dan moet 
het advieswerk worden uitbesteed aan externe (deskundige) 
bureaus. In de praktijk loopt het vaak anders. Uit onderzoek 
van Heemschut in 2012 bleek al dat veel gemeenten geen of 
geen voltallige monumentencommissie hebben. Dit onderwerp 
heeft de zorg van de commissie en is in 2015 bij diverse orga-
nisaties, waaronder de provincie, aangekaart.
Hier volgt een selectie van de zaken waarvoor de commissie 
zich heeft ingezet. 

ontwerp van Patijn. Juist door afbraak van Boulevard Bankert 
154 en de plaatsing van een torengebouw op die plaats wordt 
de zichtlijn op het monument geweld gedaan. Dit druist ook 
in tegen de strekking van de nieuwe monumentenwet MoMo, 
waar het monument in zijn omgeving centraal wordt geplaatst. 
Evenals in 2003 stelt Heemschut in een zienswijze voor de 
nieuwbouw zodanig te situeren, dat genoemd probleem zich 
niet voordoet. Dit kan door de uitbreiding van Boulevard Ban-
kert 154 te projecteren op de aansluitende vrije grond aan de 
landzijde (Deltaweg), met behoud van de huidige voorgevel. 
Daarachter kan in beperkte mate hoogbouw plaatsvinden. Dit 
alternatief is met de gemeente Vlissingen overeengekomen. 
Dit jaar werden wij echter opnieuw benaderd met het bericht 
dat genoemde voorgevel toch gesloopt gaat worden, wat door 
de gemeente niet wordt ontkend. 
In de loop van de tijd zijn twee historische panden Plein 28 
en 29 te Zaamslag en achterliggend schoolgebouw zwaar 
verminkt door de vestiging van een garagebedrijf. Onder de 
moderne schil zitten echter nog restanten van de originele 
gevels en daken. De overige panden aan het centrale Plein van 
Zaamslag zijn nog in redelijke tot goede staat en vormen een 
karakteristiek ensemble, waar een aantal monumenten deel 
van uitmaakt. De gemeente Terneuzen heeft het voornemen 
beide panden en de voormalige school te slopen en daar hoog-
bouw voor een zorgcentrum te plegen, die sterk uit de toon valt 
bij de omringende bebouwing. 
Inwoners van Zaamslag hebben hun bezwaren daartegen 
gemeld en Heemschut heeft dit verwoord in een schrijven aan 
de gemeente. Daarin wordt gepleit om aan de hand van afbeel-
dingen van de oorspronkelijke panden aangepaste nieuwbouw 
te plegen en de nog aanwezige gevel- en kapdelen daarin terug 
te brengen. Van het schooltje aan de Veerstraat is de oor-
spronkelijke gevel nog aanwezig. Daarvoor staat een onder-
wijzerswoning uit de 19de eeuw. Het gebouw daarnaast, Plein 
29, is een oude herberg met als huisnaam 'De Vergulde Appel'. 
Deze herberg dateert uit de 18de eeuw, maar alleen de kap is 
nog origineel. Naast aangepaste nieuwbouw en gedeeltelijke 
reconstructie vragen wij ook uitvoering van een verplicht bouw-
historisch en archeologisch onderzoek.
Door de inkrimping en daarop volgende herschikking van 
de parochies in de gemeente Terneuzen zal de Gregorius in 
Axel haar religieuze functie verliezen. De kerk is een belang-
rijk regionaal voorbeeld van de vroege neogotiek, gebouwd in 
1862-63 door architect P. Soffers. Samen met de naastlig-
gende pastorie, kerkhof en park is dit complex beeldbepa-
lend voor het centrum van Axel. Met parochiebestuursleden 
is een inspectie uitgevoerd, waaruit bleek dat het schip en 
de geslaagde uitbreiding (1920) door Te Riele in goede staat 
verkeren. De bakstenen toren en de natuurstenen bekronin-
gen zijn echter behoorlijk vervallen, met uitzondering van de 
spits die al eens was vervangen. Met het parochiebestuur, dat 
het ensemble zo lang mogelijk in stand wil houden, de stads-
raad en de gemeente Terneuzen wordt overleg gevoerd over 



 |  JAARVERSLAG 201518

Jaarverslag 2015

Het Stadskantoor 1, Stadhuisplein 130 in Tilburg, is een ont-
werp uit 1971 van architectenbureau Kraaijvanger. Het heeft 
geen monumentale status en werd ontworpen in samenhang 
met het Paleis-Raadhuis en andere monumentale gebouwen 
zoals de Schouwburg, Kantongerecht en Heikese Kerk. Ook 
de ruimte rondom is doordacht ontworpen door Van den Broek 
en Bakema in samenspraak met Kraaijvanger. Het stadskan-
toor en omgeving worden bedreigd door nieuwe plannen. In de 
plint van het stadskantoor zijn winkels gepland en ook de func-
tie van het kantoor als stadswinkel komt te vervallen. Diverse 
partijen waaronder erfgoedverenigingen en ook Heemschut, 
heemkundekring, architecten, kunstenaars, stichting stads-
bomen, verzetten zich sterk tegen deze ontwikkelingen. Ook 
politiek is deze aantasting op de agenda gezet en wordt gedra-
gen door een politieke partij. Er is een petitie aangeboden en 
ondertussen is duidelijk geworden dat het referendum genoeg 
stemmen heeft opgeleverd (9000) om doorgang te vinden. Het 
referendum zal in 2016 plaatsvinden.
Landgoed Mattemburgh, Antwerpsestraatweg 181 in Hooger-
heid is een relatief gave 19de-eeuwse buitenplaats gelegen in 
gemeente Woensdrecht. In 2005 is de bestaande orangerie 
herbestemd tot horecagelegenheid. Nu, ruim tien jaar later 
wil de eigenaar, Brabants Landschap, uitbreiden. Het plan 
betreft de bouw van een nieuwe orangerie ten behoeve van 
winterstalling van de collectie kuipplanten. Bovendien wordt 
de bestaande bebouwing achter de bestaande orangerie in de 
rijksmonumentale moestuin vergroot en gemoderniseerd ten 
behoeve van de horecafunctie. Heemschut begrijpt dat er ont-
wikkelingen noodzakelijk zijn om het landgoed te bekostigen. 
Het is zaak dat bij de ontwikkelingen geen cultuurhistorische 
waarden verloren gaan. Om deze reden is de commissie met 
de eigenaar en architect om tafel gaan zitten. Hoewel er goed 
nagedacht werd over de plannen, is er een aantal punten die 
in de gaten gehouden moet worden. 
Het waterschap heeft plannen ontwikkeld om de loop van de 
Sterckelse Aa aan te passen. Dit heeft grote nadelige gevolgen 
op de waterhuishouding van de tuinen van het rijksmonument 
Kasteel Heeze. De eigenaar was te laat om bezwaar te maken. 
Heemschut heeft op verzoek van de eigenaar een zienswijze 
ingestuurd. 
Ook wordt ingezet op behoud en herbestemming van de 
naoorlogse Gymzaal, Herptsestraat 4 in Heusden. Er wordt 
niet de juiste procedure gevolgd en de sloopaanvraag wordt 
goedgekeurd. Dit terwijl het pand, geen rijksmonument, in het 
beschermd stadsgezicht ligt en er duidelijk Bossche school 
elementen in het gebouw zitten. Heemschut stuurde een brief 
en Heusdenaren dienden een zienswijze in. 
Het Oostenrijks huis aan de Warandelaan 43 in Oosterhout 
is in 2001 aangewezen als gemeentelijk monument als uniek 
voorbeeld van een chaletwoning uit de naoorlogse periode. 
Het is een huis dat wordt bewoond door de kunstenaar Niel 
Steenbergen. In 2014 heeft gemeente Oosterhout besloten 
de monumentenstatus in te trekken. Heemschut heeft samen 

met het Cuypersgenootschap bezwaar ingediend tegen deze 
beslissing. Het belang van de eigenaar om het huis te ver-
kopen weegt zwaarder dan de bescherming van het pand. 
Het bezwaar is ongegrond verklaard waarop beide partijen na 
nader onderzoek beroep hebben aangetekend. Heemschut en 
het Cuypersgenootschap hebben, gezien de vele belangen die 
er spelen en de vele onderzoeksresultaten, besloten een onaf-
hankelijke analyse laten maken. Deze analyse dient als onder-
bouwing van het beroep dat aanstaande is.
De herbestemde Sint Janskerk aan de Markt 2 te Roosendaal 
is een ‘unieke eventlocatie met de beste akoestiek van Neder-
land’ volgens de site van de nieuwe bewoners. De kerk is in 
eigendom van het Brabants Monumentenfonds. Echter…. door 
herbestemming, met harde muziek en huidig gebruik, wordt 
het interieur van de kerk ernstig bedreigd. In 2013 werd, met 
goedkeuring van de monumentencommissie, een biechtstoel 
omgebouwd tot bar. Heemschut volgt de zaak in samenwerking 
met Stichting Beeld. Nader onderzoek leert dat de monumen-
tencommissie onwettig blijkt en er wordt een bezwaar tegen 
de vergunning gemaakt. In 2015 oordeelt de rechter dat de 
monumentencommissie niet deskundig was. Alle verleende 
vergunningen moeten derhalve herzien worden! Dit is tot op 
heden nog steeds niet volledig uitgevoerd.
De gemeente Moerdijk wilde in 2012 de Johannes de Doper-
kerk, Markt 25, in Standaardbuiten transformeren tot wonin-
gen. Tegen het besluit de kerk geen gemeentelijk monument te 
maken is bezwaar ingediend. In 2014 wordt het bezwaar geho-
noreerd, maar er wordt ook een hoorzitting gepland. Hier blijkt 
dat de gemeente in de procedure fouten heeft gemaakt en het 
proces zal opnieuw moeten worden doorlopen. Zover komt het 
niet. De kerk wordt verkocht en de gemeente wijst op verzoek 
van Heemschut de kerk aan als gemeentelijk monument.
De Keenesluis aan de Barlaaksedijk is een voormalige schut-
sluis met aflaatkanaal. Het oudste deel dateert uit 1760, de 
sluis werd in de loop van de 19de eeuw verder uitgebreid. Mede 
dankzij Heemschut heeft de sluis de status van gemeentelijk 
monument verkregen. Er wordt nu gestreden voor restauratie 
en het beleefbaar maken van de sluis, onder andere door het 
terugplaatsen van het scheprad en de sluis weer doorvaarbaar 
te maken. Heemschut heeft hierin een prominente rol gespeelt 
door samen met bewoners en het waterschap tot restauratie 
te komen.
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LIMBURG

Arcen. De bouw van de MFA nabij het kasteel is omstreden.

De commissie nam aan verschillende bijeenkomsten van de 
provincie deel, onder andere over het nationaal landschap 
Zuid-Limburg. Heemschut Limburg maakt zich zorgen over de 
wijze waarop het nationaal landschap verder gestalte krijgt. Het 
dankt zijn ontstaan aan het voor Nederland bijzondere land-
schap in combinatie met de vele cultuurhistorische waarden 
in het gebied. De commissie vindt dat er te weinig aandacht 
voor de historische kwaliteiten van het landschap is. Ze zou 
graag zien dat de provincie een sterkere regierol vervult bij het 
veiligstellen van kwalitatieve uitgangspunten in het beheer van 
het nationale landschap. Ook ten aanzien van de maatregelen 
die in verband met het Deltaplan grote rivieren voor de Maas 
worden gehanteerd, mag een op heldere kwalitatieve uitgangs-
punten gebaseerde regierol van de provincie niet ontbreken. 
Heemschut Limburg maakt zich ook zorgen over de effecten 
van de Omgevingswet. De wet is sterk geënt op de normatieve 
benadering die in de milieuwetgeving is te vinden; voor minder 
operationele kwaliteitsaspecten heeft de wet te weinig aan-
dacht. Hoewel uiteindelijk de Raad van State in hoger beroep 
de bezwaren van Heemschut, de stichting Dorp en erfgoed 
Arcen en de Nederlandse Tuinenstichting tegen de bouw van 
een omvangrijke Multifunctionele Accommodatie in de directe 
omgeving van kasteel Arcen gegrond heeft verklaard, bleken 
onze kwalitatieve bezwaren niet voldoende om een voorlopige 
voorziening te krijgen tegen de al begonnen bouw. Die mag in 
stand blijven. 
De commissie is voorts nauw betrokken bij initiatieven van erf-
goedverenigingen in Limburg om intensiever samen te werken. 
Dat heeft inmiddels geleid tot instelling van een gezamenlijk 
platform voor overleg en afstemming. Heemschut constateert 
dat de economische crisis tot afblazen van initiatieven heeft 
geleid om de toekomst van kloosters en kerken veilig te stellen. 
In de afgelopen jaren heeft dat op veel plaatsen geresulteerd 

in verwaarlozing en neergang. Het zeer omvangrijke bezit aan 
kloosters dat Limburg kent, mede door het gedwongen vertrek 
van kloosterordes uit Pruisen en Frankrijk, zou naar het oordeel 
van onze commissie bij gemeentebesturen grotere aandacht 
voor initiatieven van hergebruik moeten geven. 
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Zowel op landelijk niveau als door de verschillende commissies 
worden activiteiten ontwikkeld voor leden en publiek. Steeds 
meer zijn de commissies actief in het verzorgen van publiciteit 
door bijvoorbeeld het maken van folders, het organiseren van 
ledenbijeenkomsten, of de aanwezigheid op sociale media als 
Twitter en Facebook. Het landelijk bureau verzorgt onder andere 
het tijdschrift, de website, nieuwsbrieven en de Heemschut-
accounts van Facebook en Twitter. Ook worden eigenstandig 
evenementen georganiseerd, al dan niet in samenwerking met 
de commissies. In 2015 was één van de grotere projecten de 
samenwerking met het Nationaal Muziekinstrumentenfonds, 
waarbij in heel Nederland met steun van Heemschut en de ver-
schillende commissies meer dan 30 concerten werden georga-
niseerd. De start van het weekend was in Museum Kranenburg 
in Bergen (NH); het slotconcert vond plaats in het stadhuis van 
’s-Hertogenbosch. Daarnaast werd een excursie georganiseerd 
naar Baarn, waar leden van de vereniging een exclusief kijkje 
kregen in een aantal monumentale villa’s. 

Publieksactiviteiten en media aandacht 

Huis Rijswijk te Groessen
De door de aanleg van de Rijksweg A15 sterk bedreigde mid-
deleeuwse havezate Huis Rijswijk is in het verslagjaar veel-
vuldig in het nieuws gekomen. Heemschut heeft samen met 
de Nederlandse Kastelenstichting Huis Rijswijk voorgedragen 
voor de lijst van meest bedreigde monumenten en sites in 
Europa van Europa Nostra en het Instituut van de Europese 
Investeringsbank. Uit honderd inzendingen is onze voordracht 
op de shortlist van veertien meest bedreigde monumenten en 
sites gekomen. De aandacht voor het bedreigde kasteel heeft 
gezorgd dat intussen maatregelen zijn genomen om de weg op 
twee meter van het kasteel verdiept aan te leggen. De mede-
deling van Rijkswaterstaat dat alleen inrichtingsmaatregelen 
kunnen worden uitgevoerd als er geld over is, klinkt weinig 
bemoedigend. Het behouds aspect wordt daarmee onderbe-
licht en niet sterk geformuleerd. Heemschut wil meer waarbor-
gen dat het rijks monumentale Huis Rijswijk fysiek en visueel 
beter in zijn context gehandhaafd c.q. geplaatst wordt. Dat 
betekent naar onze optiek dat een herstemming van het com-
plex aantrekkelijker wordt en meer kansen tot behoud geeft. In 
die zin is het ook belangrijk dat de aankleding en inrichting van 
het terrein ter hand wordt genomen. 

Landelijke media-aandacht
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De muur van Mussert
De muur van Mussert op de Goudsberg in Lunteren is vanaf 
begin 2015 landelijk in het nieuws. Het terrein met de muur 
is in opdracht van NSB leider Anton Mussert ontworpen en 
gebouwd. Het moest dienen als een plek waar de NSB bijeen-
komsten voor aanhangers kon houden; ook wel Hagespraken 
genoemd. D66-Wethouder Johan Weijland van de gemeente 
Ede vroeg aandacht voor de vervallen staat en wilde graag het 
terrein beschermd zien. Hij zocht met zijn standpunt de lande-
lijke pers. Ook Heemschut mengde zich in de discussie. Heem-
schut Gelderland deed samen met de Historische Kringen van 
Ede en Lunteren een suggestie bij de Minister van OCW om het 
terrein aan te wijzen als rijksmonument. Voor sommigen gaat 
deze bescherming veel te ver. Zij willen niet dat de muur een 
bedevaartsoord wordt. De Minister heeft daarop per brief laten 
weten vooralsnog geen beschermde status te willen opleg-
gen, omdat er geen aanwijzingsprogramma rond het thema is 
gestart. B
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Heemschut bezocht in het verslagjaar ook het pitoresque Baarn.
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Website
De website van Heemschut, www.heemschut.nl is dé infor-
matiebron voor leden en niet leden. In 2015 werd wederom 
een groot aantal dossiers aan de site toegevoegd. Alle evene-
menten en activiteiten werden opgenomen in de agenda. De 
programmatuur, look & feel en inhoud van de bestaande web-
site zijn na introductie in 2007, mede door de snelle digitale 
ontwikkelingen, aan vervanging toe. In 2015 is gewerkt aan de 
bouw van een nieuwe website. 
Tevens werd een project opgeleverd voor de digitalisering van 
ruim 40.000 dia’s, aanwezig in het archief van Heemschut. 
Beide zullen in 2016 gereed zijn voor online-publicatie.

Digitale nieuwsbrief
Ruim 2000 leden ontvingen in het verslagjaar vier keer een 
digitale nieuwsbrief met acties en activiteiten. 400 Ieden ont-
vingen de nieuwsbrief op verzoek via de reguliere post.
Behalve de Nieuwsbrief werd in 2015 onder meer twee 
keer een extra nieuwsbrief verzonden met een selectie van 
een tiental nieuw verschenen boeken op het gebied van 
erfgoed(bescherming), monumenten, architectuur en cultuur-
historie.

Tijdschrift
Het lidmaatschap van Heemschut houdt in dat de leden het 
tijdschrift Heemschut krijgen toegestuurd. Evenals de vorige 
jaren verscheen Heemschut vier maal. De redactie bestaat uit 
Anne-Marie ten Cate (eindredactie), Jephta Dullaart, Eric le 
Gras, Willem Heijbroek, Karel Loeff (hoofdredactie), Norman 
Vervat en Mathijs Witte. Het tijdschrift wordt zoals blijkt uit 
opmerkingen uit de vakwereld, leden en relaties zeer gewaar-
deerd om het brede aanbod, de inhoud en de uitstraling. 

De vier omslagen 

van Heemschut  

in 2015.

Tijdschrift, nieuwsbrief, website en social media
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Facebook
Heemschut heeft een actief beleid op Facebook, en dat werpt 
zijn vruchten af. Op 1 januari 2015 waren er 719 likes en eind 
2015 waren dat er 1323. Daarmee is de groep volgers op 
Facebook bijna verdubbeld. Per week was het bereik 500 per-
sonen, per 31 december maar liefst 1500. In 2015 is budget 
ingezet om het bereik van Heemschut op Facebook te vergro-
ten. Dit verklaart de groei van het aantal likes voor de Heem-
schutpagina. Het is de bedoeling bij de Facebookberichten, 
waarvan er meerdere per week worden geplaatst, alle provin-
cies aan bod te laten komen. Toch is te zien dat de ene provin-
cie meer in beeld is dan de ander. Dit heeft te maken met de 
beschikbaarheid van berichten via de website van Heemschut 
over dossiers en krantenberichten over beschermingsacties. 
Het bereik van de verschillende berichten per week is een ruw 
gemiddelde. De berichten over het Muziekweekend, de nomi-
natie van Aalten door vereniging de Therebinth, het Doolhof te 
Arcen en Landschap in Drenthe hadden de hoogste scores qua 
bereik, tot ruim 9.000 personen.

Twitter
Heemschut heeft per 31 december 2015 1485 volgers op 
Twitter. Het aantal tweets ligt maandelijks gemiddeld op 58. 
We proberen elke werkdag een tweet van een Heemschut-actie 
uit te sturen. Dus dat zijn vaak twee tweets per dag. Vaak 
retweeten we of liken we ook tweets van andere organisaties. 
Het aantal impressies ofwel het aantal keer dat een tweet van 
Heemschut in een twitterstream op een account te zien is, 
ligt gemiddeld op 20.056 keer per maand. Dat betekent dat 
deze mensen de Heemschut tweets gezien kunnen hebben. De 
tweets met de meeste impressies vorig jaar hadden te maken 
met de Erfgoedwet en Omgevingswet. 
Het aantal keer dat mensen op ons Twitterprofiel zijn geweest 
is gemiddeld 928 keer per maand. 
Heemschut bereikt veel soorten mensen op Twitter. De com-
municatie over en weer is ook hoog. De engagement rate, dus 
het aantal impressies gedeeld door het aantal kliks op een link, 
retweets, favorites en replies is met 2,1% erg hoog. In vergelij-
king, de 25 belangrijkste merken ter wereld met professionele 
social media teams hebben een score van 0,07%. 
Er is een community rond Heemschut aan het ontstaan en 
onze boodschap slaat aan en wordt gedeeld.
Het aantal vermeldingen betekent hoe vaak Heemschut 
genoemd is. Dat aantal bedraagt gemiddels 47 per maand. 
Dat laatste is nog niet zoveel, maar zou in een meer interac-
tieve omgeving met twitteraars flink kunnen stijgen. 
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Dagblad publiceerde vier maal over het belang van wederop-
bouwkunst voor Rotterdam en de noodzaak om beleid te ont-
wikkelen.
In BN/De Stem verschenen diverse artikelen over de kunstwer-
ken van Hugo Brouwer en Peter Struycken.
In de Rozenburgse Courant werd zes maal aandacht besteed 
aan het keramisch tegeltableau van Leo van Oudheusden in 
zwembad ‘De Zeehond’ in Rozenburg. 
Radio Rijnmond besteedde op 10 december 2015 aandacht 
aan bovengenoemd keramisch tegeltableau.
Het Parool schreef over de redding van kunstwerken en de 
werkzaamheden van de WMK. In het blad Monumenten stond 
een artikel van Norman Vervat over de werkzaamheden van 
de werkgroep. Voorts heeft Willem Heijbroek een concept-bro-
chure van de WMK samen gesteld om uit te reiken tijdens de 
Landelijke Open Monumentendagen in Rotterdam en de pre-
sentatie van de monografie over Louis van Roode. 

Evenementen
De PR-adviseurs zijn de spil in het organiseren van excursies. 
In 2015 namen honderden mensen deel aan een rijke scha-
kering aan erfgoedexcursies in bijna alle provincies. Zo waren 
er excursies naar een werkend stoomgemaal in Halfweg, een 
bezoek aan erfgoed in de gemeente Drachten, een bezoek aan 
Frederiksoord, het kloosterdorp Steyl, Artis in Amsterdam en 
het Boerenbontmuseum in Gemert. In Enschede stonden jon-
gere monumenten centraal en in Schiedam was er volop aan-
dacht voor herbestemming. In Zeeland werden twee plekken 
bezocht die tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal stonden 
in de Slag om de Schelde. 

Werkgroep PR
Het beschermingswerk van Heemschut wordt uitgevoerd door 
de commissies in de provincies en in Amsterdam. In iedere 
commissie is in principe een PR-adviseur actief. Helaas moes-
ten de provincies Gelderland en Flevoland het in 2015 zonder 
PR-adviseur stellen. De PR-adviseurs vergaderen twee keer per 
jaar over landelijke en provinciale PR-activiteiten en de onder-
linge afstemming. In de bijeenkomsten staan de inhoudelijke 
kanten van het beschermingswerk door Heemschut als vast 
punt op de agenda. Behalve de themadossiers van Heem-
schut, waren de landelijke onderwerpen die in 2015 aan bod 
kwamen de nieuwe Erfgoedwet, de provinciale verkiezingen 
en de waterschapsverkiezingen, de nieuwe Omgevingswet, de 
nieuwe structuurvisie, kwaliteit van restaureren, het Deltapro-
gramma en de zienswijze op de Afsluitdijk. 

PR-beleid in de provincies 
De commissies voeren in hun werkgebied een eigen PR-beleid, 
dat er enerzijds op gericht is om het beschermingswerk onder 
de aandacht te brengen. Anderzijds is het PR-werk gericht op 
ledenbinding en -werving. Diverse commissies hebben in 2015 
een brochure ontwikkeld over de activiteiten van Heemschut in 
de eigen provincie. In 2015 verzorgden de PR-adviseurs enkele 
tientallen persberichten. Beschermingsacties door het hele 
land zijn zeer regelmatig opgepikt door lokale media, zowel 
door kranten als door radio- en televisiestations. 
De PR-adviseurs leveren teksten aan voor de rubriek Actief 
in het tijdschrift Heemschut, voor de dossiers op de website 
www.heemschut.nl en voor berichtgeving op Facebook. 
Het merendeel van de commissies is actief op Twitter: Amster-
dam (423 volgers), Drenthe (307 volgers), Friesland (292 
volgers), Groningen (92 volgers), Noord-Brabant (260 vol-
gers), Noord-Holland (58 volgers), Overijssel (185 volgers) en 
Zuid-Holland (317 volgers). Op Facebook heeft de commissie 
Noord-Holland een eigen pagina met 95 volgers. Voor Face-
book is afgesproken alleen een landelijke pagina te beheren.

Persberichten en publicaties
Behalve berichten op de website en de social media van Bond 
Heemschut kwam de Bond via de werkzaamheden van de 
Werkgroep Monumentale Kunst regelmatig in de krant. Leidsch 
Dagblad publiceerde vier keer over het sgraffito van Lex Horn 
en twee maal over het stalen U-profielen kunstwerk van Peter 
Struycken. 
In de Gooi en Eemlander werd twee keer geschreven over het 
glasmozaïek van Femmy Schilt in Theater Singer in Laren. 
Twentse Courant/ Tubantia schreef over het sgraffito van Alf-
red van Werven in Vroomshoop en maar liefst vijf maal over 
het wandplastiek van Hans Morselt in Hengelo. Het Algemeen 

Public relations
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Heemschut Noord-Holland nam het initiatief om in januari 2015 
een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Het geslaagde eve-
nement vond plaats in Teylers Museum in Haarlem. 
Tijdens Open Monumentendag 2015 verzorgden diverse 
commissies activiteiten zoals rondleidingen in monumen-
ten, stads- of dorpswandelingen, informatiestands en zelfs 
een bierproeverij. In Amsterdam trok de openstelling van het 
Korenmetershuis, het landelijk bureau van de vereniging, meer 
dan 1.000 bezoekers.
De PR-adviseurs werkten mee aan diverse landelijke evene-
menten zoals de Erfgoedfair op landgoed Mattemburgh, de 
uitreiking van de Ton Kootpenning en de vele concerten in 
monumenten in samenwerking met het Nationaal Muziekin-
strumentenfonds. 
Daarnaast waren de PR-adviseurs actief in het verzorgen van 
bijdragen aan studiedagen, waren met stands aanwezig op 
evenementen of organiseerden andere activiteiten.
In een aantal jaarverslagen van de verschillende commissies 
van Heemschut wordt hiervan uitgebreider verslag gedaan. Op 
verzoek zijn deze verslagen beschikbaar. 

Druk bezochte excursie aan het stoomgemaal in Halfweg.

Open Monumentendag in het Korenmetershuis.

Het Boerenbondmuseum in Gemert was het startpunt van de 

excursie. 



 |  JAARVERSLAG 201526

Jaarverslag 2015

Rekening van baten en lasten
SALDO BEGROOT SALDO

2015 2015 2014
Baten
Bond Heemschut
Contributies en donaties 191.579 210.000 198.899
Giften en legaten 117.865 80.000 107.322
Advertenties 19.188 15.000 20.266
Henk en Henkfonds 45.000 - 45.000
Entree gelden - 5.000 2.857
Ontvangen rente 1.390 - 3.098
Overige baten 33.841 20.000 12.077
Bijdrage Heemschut Hulpfonds 160.000 160.000 180.000

Totaal baten 568.863 490.000 569.519

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Ledenwerving centraal - 20.000 -
Overige wervingskosten 5.140 5.000 5.742

5.140 25.500 5.742

Besteed aan de doelstellingen
Publieke informatievoorzieningen 73.819 60.000 69.869
Henk en Henkfonds 40.057 - 16.686
Publieksactiviteiten - 5.000 2.309
Provinciale commissies 71.330 95.000 48.102
Giften en legaten in beheer
gegeven bij Heemschut Hulpfonds 98.646 - -

283.852 160.000 136.966

Beheer en administratie
Personeelskosten 176.396 180.000 189.611
Afschrijvingen 3.921 - 3.921
Bondsbureau 73.057 60.000 68.204
Administratiekosten en accountantscontrole 29.855 40.000 47.319
Bestuur 20.361 10.000 16.061
Jaarvergadering en jaarverslag 8.997 5.000 9.921
Onvoorzien 12.876 10.000 19.631

325.463 330.000 354.668

Totaal lasten 614.885 490.000 497.376

Resultaat -45.592 - 72.143
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Beloningsbeleid
De personeelsleden van Heemschut zijn ingeschaald via de 
Cao welzijn. De directeur is aangesteld binnen de richtlijnen 
van de code cultural governance, met een salaris onder de 
Balkenende-norm, zoals blijkt uit de totale personeelskosten 
in de jaarrekening.
Het bestuur van de vereniging ontvangt voor zijn werk geen 
financiële beloning. Een bescheiden waarderingsvergoeding, 
ruim vallend binnen de wettelijke vrijstelling van de belasting-
dienst, is beschikbaar voor de vrijwilligers. Van deze uitkering 
wordt jaarlijks binnen de geldende wetgeving opgave gedaan 
bij de belastingdienst.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2015 uit:
De heer ir. J.A. van Gils  
(voorzitter a.i., vanaf juni 2015, Noord-Brabant)
De heer mr. J.L.M. van Susante  
(penningmeester a.i., vanaf juni 2015, Limburg)
De heer dr. S.B. Ybema  
(secretaris a.i., vanaf juni 2015, Drenthe)
De heer ir. S. Baggelaar  
(Amsterdam)
De heer dr. ir. F. Brugman  
(Noord-Holland)
Mevrouw E.A. van Duin  
(Groningen)
De heer A.A.E.M. Gijsbers  
(waarnemend, Gelderland)
De heer drs. W. Heijbroek  
(waarnemend, Zeeland)
De heer Y. Meihuizen  
(Utrecht)
De heer drs. P. Nijhof  
(Flevoland, vanaf najaar 2015)
De heer G.K. Vos  
(Zuid-Holland)

Staf van het landelijke bureau
Drs. Karel Loeff, directeur 
Mathijs Witte MA MSc, beleidsmedewerker 
Angelique van Kampen, directie assistent
Dolly Blok-Hartman administratief medewerker
 
Op freelancebasis wordt ingehuurd:
Els Arends, pr-coördinatie en Facebook 
 
Tijdschrift redactie
Mevrouw drs. A.M. ten Cate, eindredactie
De heer drs. J. Dullaart (vanaf medio 2015)
De heer drs. E. le Gras
De heer drs. W. Heijbroek
De heer drs. G. Kozijn (tot medio 2015)
De heer drs. K. Loeff, hoofdredactie
De heer drs. N. Vervat
De heer M. Witte MA MSc

Organisatie
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