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Het jaarverslag 2014 van de erfvereniging Bond 

Heemschut geeft een beknopt 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. In de Algemene Vergadering van Leden 

op 20 juni zijn de nieuwe statuten aangenomen. Deze 

zijn via onze website te downloaden, evenals het 

uitgebreide financiële jaarverslag en het beleidsplan van 

de vereniging. De vereniging is door de belastingdienst 

erkend als culturele ANBI.

ORGANISATIE 
Heemschut werd opgericht in 1911 en is daarmee de oud-
ste particuliere vereniging voor behoud en bescherming van 
cultuurmonumenten in Nederland. Per ultimo december 2014 
telde de vereniging 4.976 leden. 

Vrijwilligers
Heemschut is een vrijwilligersorganisatie. Ruim 130 vrijwil-
ligers in dertien commissies zijn actief op het gebied van 
bedreigd gebouwd en aangelegd erfgoed. Zij komen in actie 
als cultuurhistorisch waardevolle gebouwen 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 ook proactief. 
Dat betekent dat er wordt ingesproken bij het opstellen van 
streek- en bestemmingsplannen en dat gemeenten worden 
benaderd om zelf een goed monumentenbeleid op te zetten. 
Een compleet overzicht 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, 

Inleiding en organisatie

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

Karel Loeff, Dolly Blok, Angelique van Kampen en 

Mathijs Witte. 

samenwerking met andere organisaties, het deelnemen aan 
nieuwe initiatieven en het ontplooien van nieuwe activiteiten, 
passend binnen de doelstellingen van Heemschut. 

Bestuur
De heer Pieter-Matthijs Gijsbers is op 20 juni in de Algemene 
Vergadering van Leden benoemd als nieuwe voorzitter van de 
vereniging. Daarmee volgt hij ir. Evert de Iongh op, die ad-
interim de eerste helft van het verslagjaar de voorzittersrol 
op zich nam. De heer Ir. E. de Iong trad tevens terug als lid 
van het Algemeen en Dagelijks bestuur. Andere terugtredende 
leden van het Algemeen Bestuur in dit jaar waren de heren  
Th. Rongen, W. Schagen en mr. C.A. Raas.

Met de aanname van de nieuwe statuten is er sprake van een 
bestuur. Een dagelijks bestuur, voortkomend uit en zitting heb-
bend als onderdeel van het bestuur, is belast met de dagelijkse 
leiding van de organisatie.
Conform de statuten werden benoemd in het bestuur de heren 
ir. P.M. Capelle (Noord-Holland) en mr. J.M. van Susante 
(Limburg). In een extra Algemene Vergadering van Leden op 
28 november zijn drie leden conform de reglementen herbe-
noemd. Het betreft de penningmeester de heer M.A. Blom 
MBA, de heren ing. L.J. Eelman, (Amsterdam) en ir. J.A. van 
Gils, (Noord-Brabant). De heer G.K. Vos (Zuid-Holland) werd 
benoemd als opvolger van de heer mr. J.C. van Oordt.
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- De heer ir. Rob Onel, oud-lid commissie Zuid-Holland.
- De heer Ewout van der Dussen, oud-lid commissie Zuid-

Holland.

Heemschut Young professionals 
De Young Professionals is een netwerk van jonge, nauw bij 
Heemschut betrokken, leden. Opgericht in 2013, worden door 
de jongeren zelf verschillende activiteiten georganiseerd. Zo 
bezochten 25 deelnemers op zaterdag 14 juni het Hembrug-
terrein in Zaanstad, waar ze uitleg kregen over het terrein en 
de herontwikkelingen. 

Werkgroep Monumentale Kunst
In 2014 werd de Werkgroep Monumentale kunst ingesteld. De 
werkgroep bestaat uit vrijwilligers, die zich intensief inzetten 
voor behoud en herbestemming van kunst uit de periode van 
de Wederopbouw (1940-1965). De werkgroep is actief in heel 
Nederland en werkt op afroep en op eigen initiatief, maar altijd 
samen met de commissies van de vereniging.

Financiën
De staat van baten en lasten van de vereniging vindt u op 
pagina 17.
De jaarrekening 2014 is vastgesteld tijdens de AVL op 29 mei 
2015. 
Heemschut is door de Belastingdienst aangemerkt als cultu-
rele ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). De 
verslaglegging geschiedt conform de hiertoe geldende richtlij-
nen via de website 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 in juni 2014 met 
een jaar verlengd.

Statuten en reglementen
In 2014 zijn in de Algemene Vergadering van Leden de ver-
nieuwde statuten vastgesteld. In het verslagjaar werd tevens 
gewerkt aan voorstellen voor nieuwe reglementen. De statuten 
zijn te downloaden van de website.

Ton Koot penning
Op 2 februari werd in Amsterdam de Ton Kootpenning uitge-
reikt aan de heer drs. René W. Chr. Dessing. De heer Dessing 
was initiatiefnemer en voorzitter van het Themajaar Historische 
Buitenplaatsen 2012. In die hoedanigheid heeft hij zich bui-
tengewoon ingezet voor dit type erfgoed en daarmee is hij een 
gewaardeerd pleitbezorger voor het behoud van ons erfgoed 
in Nederland.

Erespeld
Erespelden werden in het verslagjaar toegekend aan de vol-
gende Heemschut-leden:
- De heer ing. Chris Scharten, lid commissie Gelderland.
- De heer drs. Frank IJsselmuiden, oud-voorzitter commissie 

Noord-Holland.

René Dessing en voorzitter ad interim Evert de Iongh.

Karel Loeff in Volendam om Frank IJsselmuiden de erespeld te 

overhandigen. 

Heemschuts Young Proffesionals op excursie. 
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Heemschut werkt in een uitgebreid netwerk met andere 

organisaties samen om erfgoed te beschermen en het 

onderwerp meer op de (bestuurlijke en politieke) agenda 

te krijgen en te houden. Deze samenwerking gebeurt 

zowel op lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk niveau. 

Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste 

nationale samenwerkingsverbanden waarin Heemschut 

deelneemt.

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 secre-
tariaat van FIM is ondergebracht bij Heemschut, directeur 
Karel Loeff is secretaris van de vereniging. Meer informatie:  
www.fimnederland.nl

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

Erfgoedprijs
In 2014 werd voor de vijfde keer de BNG-Erfgoedprijs uitge-
reikt. Winnaar werd de gemeente Bergen op Zoom. De jury 
bestond uit James van Lidt de Jeude (voorzitter), Liesbeth van 
der Pol, Jan van der Voorde, Paul Spies, Andries Ponsteen en 
Heemschut-directeur Karel Loeff. 

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.

Heemschut internationaal
In mei vond in Athene 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 
belangenorganisatie voor erfgoed. Council-lid namens Heem-
schut is de heer Evert de Iongh. Hij woonde de bijeenkomst bij. 
Hierdoor is de betrokkenheid van Heemschut bij het Europees 
erfgoedbeleid gegarandeerd.

Samenwerking
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Samen met andere partijen maar ook zelfstandig is 

Heemschut betrokken bij landelijke beleidsonderwerpen. 

In het verslagjaar speelden onder andere de volgende 

onderwerpen.

Grote Monumenten Gemeentetest
Naar aanleiding van de Grote Monumenten Gemeentetest 
werden door de commissies gesprekken aangeknoopt met 
gemeenten in Nederland. Centraal stond de mate van aan-
dacht (of het ontbreken daarvan) voor Erfgoed in het beleid van 
de 403 Nederlandse gemeenten. De test zorgde ervoor dat we 
op landelijk niveau aan tafel werden genodigd voor inbreng in 
de ErfgoedMonitor, de door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed gestarte digitale omgeving, waarop statistische gege-
vens over erfgoed online worden gebracht. 

Gasbesluit Groningen
De aardbevingen in Groningen zijn desastreus voor het voort-
bestaan van het daar aanwezige cultureel erfgoed. De eige-
naren van 350 van de in totaal 1300 rijksmonumenten heb-
ben begin 2014 in het gebied (en dat is 25%) bij de NAM 
aardbevingsschade gemeld! Over schade bij gemeentelijke 
monumenten en karakteristieke gebouwen is nog nauwelijks 
iets bekend. Heemschut heeft bij minister Kamp en de Tweede 
Kamer gepleit om de gaswinning in alle putten te verminde-
ren om de schade voor monumenten te beperken. Heemschut 
heeft gewezen op een snelle aanpak van herstel van schade en 
preventie via een monumentenprotocol. Bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed dient volgens Heemschut meer kennis 
en mankracht aanwezig te zijn om eigenaren en overheden te 
adviseren. Dat is door de Tweede Kamer en de minister daarop 
toegezegd. Heemschut is in overleg met de NAM en maakt 
onderdeel uit van het Groninger Erfgoedberaad. Hierbij heeft zij 
de NAM gewezen op het inhuren van gespecialiseerde restau-
ratiebedrijven en op het doen van onderzoek naar hoe schade 
bij rijksmonumenten op een juiste en zorgvuldige manier her-
steld kan worden, zonder dat ze verder aangetast worden. 

Deltaprogramma
Met het Nationale Deltaprogramma 2015 wil de overheid 
maatregelen nemen om de waterveiligheid en waterkwaliteit 
in Nederland te verbeteren en om de bewustwording van de 
risico’s van overstromingen bij bewoners te vergroten. Het 
Deltaprogramma 2015, dat op Prinsjesdag 2014 door de 
Tweede Kamer is goedgekeurd, biedt het beleidsmatige kader 

voor verdere uitwerking en uitvoering van de plannen vanaf 
2015. Heemschut heeft in het overleg met het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, met de Deltacommissaris en met de 
Tweede Kamer er op gehamerd, dat ook het versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit en identiteit een doelstelling op zich wordt. 
Daarin zou ook de borging van cultureel erfgoed moeten zitten. 
Dat is helaas niet gelukt. De rijksoverheid wil zich daar niet 
mee bezig houden en verwijst naar de provincies om hiervoor 
te zorgen. 
Heemschut juicht het gebruik van ruimtelijke kwaliteitsteams, 
zoals op de Afsluitdijk en bij kust gebeurd is, toe. Het is van 
belang om cultuurhistorische waarden in een zo vroeg mogelijk 
stadium te inventariseren en mee te nemen bij nieuwe ruim-
telijke ontwikkelingen. Om deze vervolgens zo veel mogelijk als 
inspiratiebron te gebruiken. Dit is een ontwerp-opgave. Verder 
vindt Heemschut dat meer duidelijk moet worden hoe, bij een 
eventuele ramp, ons cultureel erfgoed als onderdeel van de 
vitale infrastructuur voldoende beschermd kan worden.

Krimp
Krimp is een thema dat de komende jaren blijft spelen in veel 
regio’s van Nederland. Gebieden zullen minder inwoners krijgen 
en er zal leegstand ontstaan, onder andere bij monumenten 
en in beschermde dorpsgezichten. De vraag is wat kansrijke 
strategieën zijn om deze leegstand het hoofd te bieden en een 
nieuwe toekomst voor veel erfgoed te vinden. Heemschut heeft 
om zichzelf en haar commissieleden beter te informeren een 
kennisbijeenkomst rond het thema georganiseerd. Daarnaast 
werden in het hele land bijeenkomsten over dit thema bijge-
woond. Heemschut vindt dat investeren in behoud van cultureel 
erfgoed en het voorkomen van verwaarlozing in beschermde 
dorpsgezichten in deze strategie prioriteit moet hebben.

Agenda Toekomst Religieus erfgoed
Heemschut is een van de partners in de Agenda Toekomst 
Religieus Erfgoed. Met deze agenda proberen verschillende 
partijen de problemen en mogelijke oplossingen voor het 
behoudsvraagstuk in kaart te brengen. Aanleiding vormt de 
desastreuze en al maar groeiende leegstand van kerken en 
kloosters, onder andere als gevolg van teruglopend kerkbezoek 
in combinatie met economische en demografische omstandig-
heden. Dat kerken leegkomen te staan en zelfs moeten verdwij-
nen, leeft sterk in onze maatschappij. Heemschut participeert 
in verschillende werkgroepen, waar verschillende onderwerpen 
worden besproken en concreet gemaakt.

Bodemdaling
De bodem in Nederland daalt in het westen en stijgt in het 
zuidoosten. Dat is een natuurlijk proces. Tegelijkertijd stijgt de 

Landelijke belangenbehartiging
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zeespiegel. Menselijke ingrepen versterken dit door bijvoor-
beeld het proces van ontwatering van veengebieden, waarbij 
inklinking van de veenbodem plaats vindt. Dit geeft onder 
andere problemen voor veendijken en funderingen. De oude 
bebouwing daalt vaak mee. Zonder ingrijpen op termijn zal 
het bijzondere karakter van het westelijke veenweidegebied 
verdwijnen. Heemschut is met onder andere waterschappen 
betrokken bij een onderzoek naar de toekomst van de veenwei-
degebieden en de effecten van bodemdaling. 

Hoogspanningsnet
Het Rijk maakt plannen om het hoogspanningsnet in Neder-
land uit te breiden en te verzwaren met als doel om grotere 
(plaatselijke) pieken op te kunnen vangen en meer duurzame 
elektriciteit over het net te transporteren. Heemschut heeft op 
de verschillende deelplannen gereageerd en wijst het Ministe-
rie van Infrastructuur erop om het belang van cultuurhistorie en 
landschap goed mee te nemen. En om afwegingen te maken 
in haar besluitvorming ten aanzien van de 380 kV hoogspan-
ningslijnen. Heemschut heeft in Friesland zo een aantal rijks-

monumenten op het tracé kunnen redden. In het oosten bij 
Doetinchem wordt het tracé ingepast in het landschap naar 
aanleiding van de inbreng van Heemschut. Ook in het zuiden 
zet Heemschut in op bundeling van het tracé met de bestaande 
infrastructuur om het landschap te behoeden voor verdere en 
onnodige horizonvervuiling.

Architectuur 1965-1990
Heemschut heeft in het verslagjaar met een aantal geïnteres-
seerden gesproken, die zich bezig houdt met de Nederlandse 
architectuurgeschiedenis van na 1965. Deze periode kenmerkt 
zich door een strijd tussen het modernisme en de zoektocht 
naar een meer menselijke en organische architectuurvorm. 
Deze werd vooral gevonden in het structuralisme. Ruimtelijk 
vond dit nieuwe denken in de zogenaamde ‘bloemkoolwijken’ 
zijn weerslag. Met een strak ruimtelijk beleid wist de overheid 
de ontwikkelingen te beheersen. Heemschut wil de belangrijk-
ste gebouwen inventariseren en zo de kwaliteit en de mogelijk-
heden voor hergebruik onder ieders aandacht brengen.

Op 26 juni werd in Amersfoort door vertegenwoordigers van diverse organisaties de Nationale Agenda Religieus Erfgoed getekend. 
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Wetgeving

Erfgoedwet
Een nieuwe Erfgoedwet zal in 2016 de Monumentenwet 1988 
vervangen. Ook de Wet tot behoud van het Cultuurbezit en 
enkele andere regelingen voor musea en teruggave van gesto-
len cultuurgoederen worden ondergebracht in de nieuwe wet. 
Heemschut is voor een integrale wetgeving op het gebied 
van cultureel erfgoed en ziet kansen om de bescherming van 
interieurs, mobiel erfgoed en wederopbouwerfgoed beter te 
regelen. Heemschut is op een aantal informatiebijeenkom-
sten en overlegrondes geweest bij zowel de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed als het Ministerie van OCW. Heemschut 
heeft bovendien met Tweede Kamerleden gesproken over onze 
standpunten ten aanzien van de Erfgoedwet.

Omgevingswet
Het kabinet is in 2011 gestart met de stelselherziening van 
het omgevingsrecht. Met deze herziening wil het kabinet een 
stelsel opbouwen met eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen 
regels voor de fysieke leefomgeving. Op 17 juni 2014 is het 
wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. 
De Tweede Kamerleden hebben de standpunten en zorgen van 
Heemschut zorgvuldig in de vragen naar de Minister verwerkt. 
Een en ander heeft geleid tot een motie tot het verplicht stel-
len van een gemeentelijke structuurvisie. Lobbywerk van onder 
andere Heemschut heeft gezorgd voor de mogelijkheid tot het 
instellen van een integrale adviescommissie voor Ruimtelijke 
Kwaliteit. 
Voorst is Heemschut betrokken bij de totstandkoming van 
de achterliggende uitwerking in AMVB’s via het Overleg I&M 
(ministerie van Infrastructuur en Milieu). Met een Kamerlid van 
de VVD heeft Heemschut een werkbezoek gebracht aan Ber-
gen op Zoom.

Spoorvervoer Oost-Nederland
Het vracht- en personenvervoer per spoor neemt in Nederland 
sterk toe. Het Rijk heeft aangegeven dat er meer vrachtvervoer 
over de Betuwelijn moet plaatsvinden en wil ook het spoor tus-
sen Elst en Oldenzaal geschikt maken hiervoor. De beoogde 
nieuwe route gaat door Arnhem, en/of Zutphen en Deven-
ter naar Twente. Heemschut is al vanaf voorjaar 2012 bezig 
geweest met de problematiek rond de toename van de overlast 
van het groeiende treinverkeer en de ruimtelijke, landschap-
pelijke en cultuurhistorische effecten van extra voorzieningen. 
Er is gewezen op de schadelijke gevolgen voor de gebouwen 
langs de spoorbaan en de landschappelijke en cultuurhistori-
sche waarden ter plaatse. Ze heeft gevraagd om extra onder-
zoek naar schade aan gebouwen door trillingen. Dat onder-
zoek is er gekomen. Ook wees Heemschut op de effecten op 
het landschap van de variantroutes ten westen en oosten van 
Bathmen. Uiteindelijk heeft de Staatssecretaris in juli 2014 
besloten tot uitstel van een besluit over de nieuwe goederen-
route tot het jaar 2021.
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Beschermingsactiviteiten in de provincies

Ook dit jaar wordt in het jaarverslag slechts een selectie 

van provinciale acties en werkzaamheden gemeld. Op 

de website www.heemschut.nl, onder bedreigd erfgoed, 

worden zoveel mogelijk van de dossiers ingevoerd en 

geactualiseerd. Op de site zijn ze direct te raadplegen en 

kan men een reactie geven. De gegevens worden door 

de provinciale commissieleden aangeleverd en door de 

webmaster op het Korenmeterhuis verwerkt. Een tweede 

overzicht wordt gepubliceerd in onze digitale nieuwsbrief 

en in ons kwartaaltijdschrift Heemschut, in de rubriek 

Heemschut Actief.

GRONINGEN 

Bescherming binnenstad Groningen
Via het Platform Cultureel Erfgoed Groningen heeft Heemschut 
zich de afgelopen jaren ingezet voor de bescherming van de 
binnenstad van Groningen. De commissie heeft geijverd voor 
het aanwijzen van monumenten, de borging van cultuurhistori-
sche waarden in het nieuwe bestemmingsplan en het actueel 
maken en houden van het welstandskader. Heemschut heeft 
telkens haar zorg geuit over de verharding van de binnenter-
reinen in de binnenstad. De gemeente gaat beter toezien op 
bescherming van tuinen. Ook het daklandschap verdient meer 
bescherming. Heemschut ziet ook graag dat alle mogelijk-
heden om gebouwen op te toppen uit het bestemmingsplan 
wordt gehaald. Dit is ook een ambitie van de gemeente. In het 
kader van de welstandsnota ziet Heemschut graag nog richt-
lijnen en voorbeelden van hoe je eigentijds conformerend en 
confronterend kunt bouwen, daarbij rekening houdend met de 
historische waarden van de directe omgeving.

FRYSLÂN 

Monumentenbeleid de Friese Meren
De Friese Meren is sinds 1 januari 2014 een nieuwe fusie-
gemeente bestaande uit Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Skar-
sterlân en delen van Boarnsterhim. De nieuwe gemeente heeft 
de ambitie geuit om een nieuw gemeentelijk monumentenbe-
leid te gaan ontwikkelen voor het hele grondgebied. Heem-

schut krijgt echter steeds meer signalen dat dit harmonisatie-
proces gestopt is en maakt zich grote zorgen over de toekomst 
van het monumentenbeleid. Tenminste ¾ (!) van de beschik-
bare financiële middelen en menskracht wordt wegbezuinigd, 
waarmee er feitelijk sprake is van een marginalisering van het 
gemeentelijke erfgoedbeleid, dat ongetwijfeld zeer negatief 
zal gaan uitwerken op het cultuurhistorisch zeer waardevolle 
karakter van de gemeente. 
De aanwijzing van gemeentelijke monumenten in de voor-
malige gemeente Gaasterlân-Sleat is net klaar of er wordt al 
weer gekeken of de monumentenlijst niet kleiner kan. Er zijn 
namelijk veel bezwaren van eigenaren. In Lemsterland bestaat 
onduidelijkheid over wat wel en niet aangewezen wordt en vol-
gens welke beleidsregels. Skarsterlân en de delen van Boarn-
sterhim die bij de nieuwe gemeente zijn gevoegd kennen geen 
monumentenlijst. Heemschut vraagt daadkracht en duidelijk-
heid van de gemeente.

DRENTHE 

Smederij Valthermond
In Valthermond stonden ooit twintig smederijen. Die van J. Klok 
was een van de grotere. Er konden treinwagonnetjes voor het 
vervoer bij de vervening en brugonderdelen worden gemaakt. 
De smederij is daardoor van meer dan lokaal belang. Het com-
plex verkeerde in een vervallen staat. Eigenaar Frans van Kuik 
probeerde lang een goede bestemming te vinden, maar zag 
zich genoodzaakt om te gaan slopen. Hij vroeg bij Heemschut 
om hulp. Heemschut heeft eind 2013 de provinciale monu-
mentenstatus aangevraagd voor de woning uit 1912 en de 

De provinciale monumentenstatus van de smederij geeft de 

mogelijkheid van een lage rente lening.
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smederij uit 1921. Na lang lobbyen is dit uiteindelijk gelukt. 
Deze aanwijzing stelt de eigenaar in staat geld tegen lage rente 
te lenen om het complex te restaureren. 

OVERIJSSEL 

Almelo Stadhuis
De gemeente Almelo heeft een nieuw stadhuis betrokken. 
Daarmee komt het oude stadhuis van architect J.J.P. Oud leeg 
te staan. Na aanvankelijk op herbestemming in te zetten wil het 
gemeentebestuur nu voor sloop gaan. Heemschut en Stichting 
Cuypersgenootschap zijn voor behoud. Hergebruik is van groot 
belang om het gebouw te kunnen behouden. Het stadhuis is 
van landelijk belang als voorbeeld van wederopbouwerfgoed. 
Eventuele sloop is zeer onwenselijk. Dit laatste ontwerp van 
Oud, gebouwd in 1972 behoort tot zijn belangrijkste late wer-
ken en is bovendien van waarde als goed voorbeeld van naoor-
logse stadhuisbouw. Ook is het karakter van het gebouw tot op 
heden goed behouden. Heemschut en Cuypersgenootschap 
hebben de monumentenstatus aangevraagd en willen dat een 
waardebepaling gericht op transformatie uit wordt gevoerd.

GELDERLAND

Loopgraven Montferland
In de Eerste Wereldoorlog is door de Duitsers op de stuwwal 
bij Elten, aan de grens met Nederland, een loopgravenstelsel 
met bunkers aangelegd, omdat men bang was dat er vanuit 
Nederland een aanval zou kunnen plaatsvinden. Na de Tweede 
Wereldoorlog is het deel ten noorden van de snelweg Arnhem 
Oberhausen Nederlands gebied geworden. Bij de verwerving 
van het Bergherbos is het in bezit gekomen van Natuurmo-
numenten. De afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten de 
belangrijkste loopgraaf beter zichtbaar gemaakt en een deel 

ervan gereconstrueerd in het kader van het Interregproject 
‘Speuren naar bosgeschiedenis’. De route van het recent ver-
schenen boekje ‘Bergherbos, een cultuurhistorische wande-
ling’ voert langs de loopgraaf. In aanwezigheid van een aantal 
genodigden heeft de burgemeester van Montferland, mevrouw 
Lepping-Schuitema op 25 mei jl., door de onthulling van een 
bescheiden markeringszuil, de openstelling voor het publiek 
verricht. De plaats van samenkomst was bij de uitspanning het 
Peeske en het gezelschap werd naar de locatie vervoerd met 
een aantal legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Heel 
bijzonder was het om een amfibisch voertuig ‘DUKW’ op de 
bospaden van het Montferland te zien. Heemschut, mede-aan-
vrager van een status als Rijksmonument, was ook aanwezig.

UTRECHT

Duivendorp Den Dolder
Het Duivendorp aan de Pleineslaan in Den Dolder is een karak-
teristiek voorbeeld van typische woningbouw ten behoeve van 
de werknemers van Zeepfabriek ‘de Duif’. Een aantal panden 
hiervan is door de gemeente Zeist op de gemeentelijke monu-

Het stadhuis is een belangrijk ontwerp in het oeuvre van de 

architect Oud. 

Fo
to

: N
at

uu
rm

on
um

en
te

n

Een stuk van de Duitse loopgraven werd door Natuurmonu-

menten in de bossen bij Montferland zichtbaar gemaakt. 

Ondanks verwaarlozing, blijft de monumentenstatus van het 

wijkje De Duif gehandhaafd en worden de woningen opgeknapt. 
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mentenlijst geplaatst. De onderhoudstoestand van de panden 
is matig tot slecht te noemen. Er is sprake van achterstallig 
onderhoud. Bladderend schilderwerk, doorgerotte kozijnen, 
beschadigd voegwerk. Er is de laatste jaren door de eigenaar 
duidelijk geen enkele poging ondernomen om de warmte-
isolatie te verbeteren zoals door het Bouwbesluit 2003 geëist 
wordt. Reden te over voor de woningbouwvereniging om de 
gemeente te verzoeken de monumentale status van de panden 
af te halen! De bewoners vreesden voor sloop. Zij schakelden 
daarom Heemschut in om dit te voorkomen. Heemschut heeft 
de bewoners ondersteund met uiteindelijk gevolg, dat het Col-
lege van B&W van Zeist de monumentale status van het Dui-
vendorp/Pleineslaan gelukkig handhaaft en Duivendorp een nu 
opknapbeurt krijgt. 

FLEVOLAND 

Monumentenzorg in Flevoland 
Uit de Grote Monumenten Gemeentetest van Heemschut 
kwamen de Flevolandse gemeenten Almere en Zeewolde min-
der goed uit de bus. Reden voor Heemschut Flevoland om in 
gesprek te gaan met de provincie en beide gemeenten. Doel 
is om in Flevoland een betere bewustwording te bewerkstel-
ligen voor de zorg om het jonge erfgoed. In Zeewolde is al 
voor de test gesproken met burgemeester Gorter. Na de test is 
meegedaan met een discussie over de verwaarlozing van het 
lokale culturele erfgoed in de gemeente. Daarbij was ook de 
wethouder, die monumenten in haar portefeuille heeft, aan-
wezig. De avond was één positieve oproep aan de gemeente 
om het roer om te gooien en beter toe te zien op het culturele 
erfgoed. In Almere heeft de monumententest gezorgd dat de 
gemeente gaat werken aan een monumentenbeleid. Almere 

heeft op dit moment geen monumentenverordening noch 
een monumentencommissie. Heemschut Flevoland neemt 
deel aan een breed opgezet inventariserend onderzoek om te 
komen tot een nieuw, provinciaal monumentenbeleid op lange 
termijn. Positief is dat daar alle partijen voor uitgenodigd zijn, 
die zich op een of ander wijze bezig houden met cultureel erf-
goed. Daarbij zijn gemeenten betrokken, evenals landschaps-
beheer, scheepsarcheologie en museum Nieuwland. Een veel-
belovende ontwikkeling.

NOORD-HOLLAND 

KRO-studio uit 1954 gemeentelijk monument
Een succes kan Heemschut Noord-Holland bijtekenen, sinds 
de gemeente Hilversum halverwege dit jaar heeft besloten 
de onbeschermde delen van het KRO-studiocomplex aan de 
Emmastraat op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. 
Heemschut had die status samen met het Cuypersgenoot-
schap en de historische kring Albertus Perk aangevraagd. De 
Hilversummer gemeenteraad voelde niets voor de plannen van 
de projectontwikkelaars met het complex, waartoe ook de dub-
bele villa van architect Slot aan de Julianalaan behoort. De 
ontwikkelaars hadden een sloopvergunning aangevraagd, maar 
de wethouder had de raad al beloofd daartegen nee te zullen 
zeggen. De KRO-studio stamt uit 1954 en is vast gebouwd aan 
het rijksmonumentale deel, dat overigens ook werd bedreigd. 
Tegen de plannen was verzet gerezen en vele namen van (oud) 
omroepmedewerkers prijkten onder een internetpetitie. Inmid-
dels wordt gewerkt aan een aangepast bouwplan.

In Flevoland wordt gewerkt aan een breed opgezet provinciaal 

monumentenbeleid.
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Het KRO-studiocomplex is in zijn geheel beschermd. Nu moe-

ten er nog passende herbestemmingen gevonden worden. 
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AMSTERDAM 

Monumenten Nieuw-West 
Het stadsdeel Nieuw-West is goed bezig om de gemeentelijke 
monumentenlijst met panden uit de wederopbouwperiode uit 
te breiden. Toch dreigt nog sloop voor een aantal (zeer) belang-
rijke objecten door vernieuwing. Daarbij gaat het om het Cal-
vijncollege van architect J.B. Ingwersen, de zaagtandwoningen 
van architect Fr. van Gool, de Goeman Borgesiusschool met 
het wederopbouwkunstwerk van Frieda Hunziker en de Airey-
woningen van architect H. Klarenbeek. Dankzij goed lobbywerk 
is bereikt dat het Calvijncollege en de Aireywoningen behou-
den blijven. Heemschut Amsterdam heeft geprobeerd sloop 
en nieuwbouw van de Kerk de Ark van architect Zanstra te 
voorkomen. Het beroep bij de Rechtbank is verloren. Bij de 
KAV-garage aan de Johan Huizingalaan is de eigenaar tegen 
plaatsing op de monumentenlijst. Hier is Heemschut derde-
belanghebbende in een rechtszaak. Ze ondersteunt het stads-
deel in het voornemen tot aanwijzing. 

ZUID-HOLLAND 

Watertorens Zwijndrecht en Naaldwijk
In verschillende gemeenten worden plannen ontwikkeld voor 
de herontwikkeling van leegstaande watertorens. Heemschut 
Zuid-Holland heeft in twee gevallen aanleiding gezien om te 
reageren. Zij vinden dat bij de plannen die worden ontwik-
keld in de gemeenten Zwijndrecht en Naaldwijk teveel de 
monumentale waarden van de watertoren evenals de groene 
omgeving worden aangetast. In Zwijndrecht zal de watertoren 
structureel gewijzigd worden en wordt een aanbouw mogelijk 
gemaakt. De bijzondere kwaliteit van de watertoren wordt door 
dit plan tenietgedaan. Daarnaast is Heemschut van mening dat 
sprake is van een verstening van de omgeving van de water-
toren. Dit is naar onze mening het gevolg van een situatie-
vreemd, niet passend, veel te groot programma van eisen dat 
op het gebiedje rond de watertoren wordt ontwikkeld. In Naald-
wijk vindt de commissie vooral de aanbouw aan de watertoren 
te massief, waardoor de uitstraling van de toren te niet wordt 
gedaan. De toren heeft met zijn vorm, gedetailleerde metsel-
werk en horizontale lijnen een totaal andere uitstraling. Die uit-
straling gaat door de voorgestelde aanbouw volledig verloren, 
is de mening. Heemschut pleit om meer te kijken naar goede 
voorbeelden van herbestemming van watertorens zoals in Dor-
drecht en Hazerswoude.

ZEELAND 

Het veerhuis in Wolphaartsdijk, gemeente Goes, stamt uit 
1890 en wordt met sloop bedreigd. Ondanks het feit dat na 
twee jaar leegstand de huidige staat van het pand niet slecht 
is, wil de eigenaar het slopen en er een belangrijk groter hotel 
annex restaurant met een dakterras bouwen. De gemeente 
Goes beseft dat het een gebouw is met hoge cultuurhistori-
sche waarde, maar zegt een sloopvergunning niet te kunnen 
weigeren, omdat er geen bescherming op rust. Het veerhuis 
vormt een ensemble met het voormalige station uit 1927 van 
de spoorwegmaatschappij Zuid-Beveland en een muraltmuur 
(Rijksmonument) op de dijk. Dit ensemble bepaalt het karak-
ter van de omgeving. Afbraak van het veerhuis en nieuwbouw 
zou de aantrekkelijkheid voor de watersporter sterk verminde-
ren en verlies betekenen van maritiem erfgoed. Het is heel 
goed mogelijk het veerhuis te restaureren en uit te breiden 
met appartementen of hotelunits. Een dergelijk herstel zou 
belangrijk minder kostbaar zijn en heeft als bijkomend voordeel 
dat een uitbreiding fasegewijs kan worden gerealiseerd. Deze 
zienswijze is bij de gemeente Goes ingediend. Die is daarop in 
overleg gegaan met de projectontwikkelaar om het oorspron-
kelijke veerhuis te behouden en een uitbreiding te realiseren, 
zoals door de commissie Zeeland is voorgesteld.

Moet het Oude Veerhuis plaats maken voor een enorm appar-

tementencomplex? 
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NOORD-BRABANT 

Heemschut ondersteunt de Stichting Beeld Roosendaal in haar 
streven om een goed en passend gebruik van de rijksmonu-
mentale St. Jan aan de Markt 2 te Roosendaal te bewerkstelli-
gen. Helaas gaat de eigenaar, het Monumentenfonds Brabant, 
niet goed om met de kerk en haar interieur. De biechtstoel 
wordt gebruikt als kast voor glazen, de communie banken zijn 
gedemonteerd, de preekstoel is beschadigd, biechtstoelen zijn 
aan het zicht onttrokken, het orgel wordt verwaarloosd en door 
trillingen laten de medaillons los. Men besteedt onvoldoende 
zorg aan bescherming van het interieur. Heemschut en Stich-
ting Beeld vragen om een oplossing en zijn in gesprek met 
gemeente en eigenaar. Zeer tegen onze zin heeft de eigenaar 
allerlei aanpassingen aan het interieur gedaan zonder vergun-
ning aan te vragen. De gemeente Roosendaal heeft vervolgens 
gekozen om de aanpassingen met een omgevingsvergunning 
achteraf te legaliseren. Stichting Beeld heeft met ondersteu-
ning bezwaar aangetekend en is na afwijzing naar de rechtbank 
gegaan. 

LIMBURG

Heemschut Limburg, Stichting Dorp en Erfgoed Arcen en de 
Nederlandse Tuinenstichting strijden al jaren voor behoud van 
de historische entree van het dorp Arcen. De open ruimte 
tussen kasteel Arcen en het oude centrum van Arcen moet 
blijven. Heemschut is in beroep en in hoger beroep gegaan 
bij de Raad van State en heeft uitgelegd waarom de door de 
gemeente Venlo verleende omgevingsvergunning voor de bouw 
van de multifunctionele accommodatie aan het Ovaal in Arcen 
in strijd is met visies en het ruimtelijk beleid van diezelfde 
gemeente. Uiteindelijk heeft de Raad van State in een tussen-
vonnis bepaald dat de gemeente Venlo haar besluit niet zorg-
vuldig en onvoldoende gemotiveerd heeft genomen. Ze heeft 
niet aan kunnen tonen dat het bouwplan niet zal leiden tot 
een onaanvaardbare aantasting van de cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden van het gebied. De gemeente Venlo 
wordt in de gelegenheid gesteld tot reparatie van haar besluit. 
Daarna zal de Raad van State met een eindoordeel komen.

Het kasteel Arcen nabij de entree van het dorp. 

Met in het interieur van de Sint Jan wordt onzorgvuldig omge-

sprongen.  
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Publieksactiviteiten

De excursies naar bijzondere erfgoedlocaties zijn bij menig 
Heemschutlid geliefd. Ook in 2014 is van 6 tot 15 juni een 
groep leden onder deskundige leiding van bestuurslid A.A.E.M. 
Gijsbers op reis geweest naar Saksen in Duitsland.
Heemschut was voorts op 21 juni 2014 aanwezig met een 
stand op de Erfgoedfair in Hoevelaken. Dit leverde een aantal 
nieuwe leden op.
Er werd een aantal lezingen verzorgd voor serviceclubs en 
andere organisaties. Het Korenmetershuis was geopend tij-
dens de Open Monumentendag in september.
Hieronder volgt een overzicht van de overige evenementen.

Evenementen georganiseerd door de commissies
Ledenbijeenkomst Groningen 9 april
Bergen op Zoom 19 april
Flevoland - kunstwerken nieuwe land 6 juni
Veenendaal, in samenwerking met Usine 7 juni
Zaanstad-Hembrug (Young Professionals) 14 juni
Harlingen 24 juni
Vaals en Aken 30 augustus
Geertruidenberg 10 september
Amsterdam-Noord 20 september
Amsterdam-debat fiets parkeren 23 oktober
Rotterdam-Katendrecht 15 november
Kustversterking Petten 21 november

Landelijke publieksevenementen
Zwolle 28 maart 
 en 4 april
Haarlem, Provinciehuis 20 juni
Bodegraven, samen met Stichting 
Het Groene Hart 22 juni 
Laren NH 29 augustus
Maassluis 24 september
Weesp, samen met Stichting 
Het Groene Hart 5 oktober
Amsterdam, Museum Geelvinck-Hinlopen 28 november

Laren.

Zwolle.

Haarlem.
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Tijdschrift, nieuwsbrief, website en social media

De vier omslagen van Heemschut in 2014.

Tijdschrift

Jaargang 91 | nr. 1 | maart 2014 | prijs in losse verkoop € 5,95

voor de betrokken erfgoedliefhebber

Toekomstige  

professionals
Boomschors -

huis herbouwd?Het Groningse 

Scholentype

Jaargang 91 | nr. 2 | juni 2014 | prijs in losse verkoop € 5,95

voor de betrokken erfgoedliefhebber

Boerderijen 
bedreigd

Voor den 
Burgemeester

‘Unspoiled’ 
Saba? 

Jaargang 91 | nr. 3 | september 2014 | prijs in losse verkoop € 5,95

voor de betrokken erfgoedliefhebber

Studenten 
uit Delft

Mobiel 
erfgoed

Koninklijke 
wachtkamers

Jaargang 91 | nr. 4 | december 2014 | prijs in losse verkoop € 5,95

voor de betrokken erfgoedliefhebber

Monumentale 

kunstErfgoedwet 

in aantochtNieuwe 

voorzitter

Extra: 
alles over 
de sKBL

Ook in 2014 kregen alle leden van de vereniging het tijdschrift 
automatisch toegestuurd. De redactie bestaat uit Anne-Marie 
ten Cate (eindredactie), Eric le Gras, Willem Heijbroek, Gábor 
Kozijn, Karel Loeff (hoofdredactie), Norman Vervat en Mathijs 
Witte. Ruud Kuipers assisteerde vanuit het Dagelijks Bestuur.

Website

De website van Heemschut, www.heemschut.nl is dé infor-
matiebron voor leden en niet leden. In 2014 werd een groot 
aantal dossiers aan de site toegevoegd. Alle evenementen en 
activiteiten werden opgenomen in de agenda. In het archief 
op de website zijn bovendien alle afgesloten dossiers terug te 
vinden. 
De programmatuur, look&feel en inhoud van de bestaande 
website zijn na introductie in 2007, mede door de snelle digi-
tale ontwikkelingen, aan vervanging toe. In 2014 werd een 
start gemaakt met de bouw van een nieuwe website. Tevens 
werd een project gestart voor de digitalisering van ruim 40.000 
dia’s, aanwezig in het archief van Heemschut. Beide zijn naar 
verwachting in 2015 gereed 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 2014 onder meer twee keer 
een extra nieuwsbrief verzonden met een selectie van nieuw 
verschenen boeken op het gebied van erfgoed(bescherming), 
monumenten en cultuurhistorie.
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Twitter en Facebook 
@heemschut is de Twitter accountnaam van Heemschut. Aan 
het eind van verslagjaar waren er 1117 volgers (een groei van 
383) en werden meer dan 1.000 tweets verzonden. Het aantal 
tweets bedroeg op 1 januari 2015 3.213 stuks. Ze zijn geïn-
tegreerd in de website van de vereniging en gedurende een 
bepaalde tijd op de homepage zichtbaar.

Het aantal mensen dat Heemschut's fanpage op Facebook 
volgt is gestegen van 222 op 1 januari 2014 tot 716 per 31 
december 2014. In 2014 heeft Heemschut zowel de fanpage 
als een aantal individuele berichten gepromoot om het bereik 
te vergroten. Dat verklaart de groei in het aantal mensen dat 
de Heemschut fanpage volgt. Het bereik van ieder individu-
eel bericht schommelt rond de 200 met uitschieters naar 
500 tot zelfs 1.000 mensen. Bij promotie van losse berichten 
groeit het bereik tot gemiddeld 4.500 met een uitschieter tot 
10.000. Per week worden gemiddeld drie berichten geplaatst. 
In totaal komt dat in 2014 neer op circa 150 berichten. Twee 
derde van de berichten gaat over het werk van Heemschut. De 
overige berichten betreffen (leuk) erfgoednieuws.
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Rekening van baten en lasten

SALDO BEGROOT SALDO

2014 2014 2013
Baten
Bond Heemschut
Contributies en donaties 198.899 205.000 216.670
Giften en legaten 107.322 60.000 97.787
Advertenties 20.266 20.000 25.781
Henk en Henkfonds 28.314 - 25.693
Entree gelden 2.857 5.000 3.965
Ontvangen rente 3.098 - 2.449
Overige baten 11.367 20.000 16.733

Totaal baten 372.123 310.000 389.078

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Publieke informatievoorziening 69.781 50.000 68.627
Publieksactiviteiten 2.309 25.000 3.923
Provinciale commissies 47.392 92.500 40.739

119.482 167.500 113.289

Beheer en administratie
Personeelskosten 189.611 180.000 183.597
Afschrijvingen 3.921 - 4.137
Administratiekosten 35.829 40.000 46.416
Bondsbureau 68.292 60.000 74.470
Accountantskosten 11.490 10.000 9.017
Ledenadministratie 5.742 5.000 7.047
Ledenwerving centraal - 7.500 1.401
Bestuur 16.061 10.000 15.533
Jaarvergadering en jaarverslag 9.921 5.000 4.080
Onvoorzien 19.631 5.000 39.302

360.498 322.500 385.000

Totaal lasten 479.977 490.000 498.289

-107.857 -180.000 -109.211

Bijdrage Heemschut Hulpfonds 180.000 180.000 180.000
72.143 - 70.789

Voorstel resultaatbestemming
Henk en Henkfonds 28.314 - 29.517
Dekking afschrijving vaste activa gefinancierd uit Henk en 
Henkfonds

- - -3.823

Bestemmingsreserves 2.617 - 40.000
Onverdeeld resultaat 41.212 - 5.095

72.143 - 70.789
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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 geen financiële belo-
ning. Een bescheiden waarderingsvergoeding, ruim vallend bin-
nen de wettelijke vrijstelling van de belastingdienst, is beschik-
baar voor de vrijwilligers. Van deze uitkering wordt jaarlijks 
binnen de geldende wetgeving opgave gedaan bij de belas-
tingdienst.



 |  JAARVERSLAG 201418

Jaarverslag 2014

Organisatie

Bestuur
In 2014 vond een statutenwijziging plaats. Sinds de AVL van 
juni in het verslagjaar is er een bestuur. Daarvoor was er sprake 
van een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur maakt onder-
deel uit van het bestuur. De zittende bestuursleden waren in 
het verslag jaar:

De heer P.M. Gijsbers, voorzitter
De heer M.A. Blom MBA, penningmeester
De heer mr. K.R.G. Kuipers, secretaris
De heer ing. L.J. Eelman, commissie Amsterdam
De heer dr. S.B. Ybema, commissie Drenthe
De heer P.R. Nijhof, commissie Flevoland
De heer ir. J.A.F.A. Timmermans, commissie Friesland
De heer A.A.E.M. Gijsbers, commissie Gelderland
Mevrouw E.A. van Duin, commissie Groningen
De heer mr. J.L.M. van Susante, commissie Limburg
De heer ir. J.A. van Gils, commissie Noord-Brabant
De heer ir. P.M. Capelle, commissie Noord-Holland
De heer T.V. van Dalfsen, commissie Overijssel
De heer Y. Meihuizen, commissie Utrecht
De heer F.J. Goossen, commissie Zeeland
De heer G.K. Vos, commissie Zuid-Holland

De heer Dekker, commissie Utrecht, is teruggetreden in ver-
band met zijn gezondheid.

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
Drs. E. le Gras
Drs. W. Heijbroek
Drs. Gábor Kozijn
Drs. Karel Loeff, hoofdredactie
Drs. N. Vervat
Mathijs Witte MA MSc
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Groningen 

Mevrouw Marije Kamphuijs,
Oosterbadstraat 36, 9726 CM Groningen
Telefoon 06-20127063
secretarisheemschutgroningen@gmail.com

Friesland 

Mevrouw C. Duim
Zaailand 2b, 8911 BL Leeuwarden
Telefoon 058-2895336
c.duim@hetnet.nl

Drenthe

Cie. Drenthe
p/a Het Drents Landschap
Postbus 83
9400 AB Assen
heemschutdrenthe@xs4all.nl

Overijssel

Mevrouw H. de Nekker-van den Berg.
Haarbeek 16, 8033 BH Zwolle
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