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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 2016 
telde de vereniging 4687 leden. Ten opzichte van de 4.702 
leden in 2015 is dit een kleine daling.

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 steeds meer proactief. Dat betekent dat er wordt 
ingesproken bij het opstellen van omgevingsplannen en dat 
gemeenten worden benaderd om zelf een goed monumenten-
beleid 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 al jaren gevestigd in het Korenmetershuis 
te Amsterdam. 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 uitvoe-
ring van het beleid. Samen met een beleidsmedewerker is hij 
actief op het gebied van landelijke belangenbehartiging op erf-
goedgebied, samenwerking met andere organisaties, het deel-
nemen aan nieuwe initiatieven en het ontplooien van nieuwe 
activiteiten, passend binnen de doelstellingen van Heemschut. 

Bestuur
Tijdens de vergadering van het bestuur van 22 april zijn twee 
bestuursleden teruggetreden. Het betreft de waarnemende 
secretaris de heer dr. S.B. Ybema en de waarnemende pen-

ningmeester de heer mr. J.L.M. van Susante. Met de ALV van 3 
juni zijn teruggetreden de heer G. Vos (Zuid-Holland) en de heer 
Y. Meihuizen (Utrecht). Tijdens deze ALV is op voordracht van 
de Flevoland conform artikel 5, lid 4 van de statuten benoemd 
tot lid van het Bestuur de heer P. Nijhof. Op voordracht van de 
Overijssel is conform artikel 5, lid 4 van de statuten benoemd 
tot lid van het Bestuur de heer A. van der Spek. Op grond van 
artikel 5, lid 2 is de heer P. Bosch benoemd als secretaris ad 
interim van het Bestuur.

Financiën
De staat van baten en lasten van de vereniging vindt u op 
pagina 27. 

Inleiding en organisatie

Het jaarverslag 2016 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.

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

Mathijs Witte, Angelique van Kampen, Dolly Blok en Karel Loeff.



 |  JAARVERSLAG 2016 3

Heemschut Young professionals 
De Young Professionals (HYP) is een netwerk van jonge, nauw 
bij Heemschut betrokken, leden. Opgericht in 2013 worden 
door de jongeren zelf verschillende activiteiten georganiseerd. 
In het verslagjaar kwamen zij een aantal keren bijeen. Naast 
eigen (netwerk)bijeenkomsten werden activiteiten georgani-
seerd voor geïnteresseerden. In Amersfoort was er op 30 juni 
een bijeenkomst over de Erfgoedwet en Omgevingswet. Op 
19 november vond een bijeenkomst plaats over de toepas-
sing van virtual reality en erfgoed onder het motto ‘erfgoed 
komt tot leven’. Deze gratis toegankelijke middag vond plaats 
op Fort Vechten bij Bunnik en werd door ruim zestig deelne-
mers bezocht. 

Werkgroep Monumentale Kunst
Op grote schaal worden gebouwen uit de wederopbouwperi-
ode (circa 1946 tot 1970) gerevitaliseerd, maar ook gesloopt. 
In die gebouwen is veel architectuur gebonden of monumen-
tale kunst aanwezig. Deze kunstwerken zijn indertijd veelal in 
het kader van de 1,5%-regeling gerealiseerd. De geringe waar-
dering in deze tijd voor de kunstwerken uit de wederopbouw-
periode is onterecht. Allereerst hebben de werken een eigen 
beeld- en vormentaal waaruit vooral het optimisme van die tijd 
spreekt. Ten tweede worden tot dan toe weinig gebruikte tech-
nieken toegepast, zoals het sgraffito, een (gekleurde) lijnteke-
ning in cement of stuc, en de toepassing op grote schaal van 
keramische tegeltableaus en mozaïeken in alle variaties en 
uitvoeringen. En ook de materiaalkeuze is eigenzinnig: beton, 
bitumenverf, cortenstaal en aluminium. 
Uiteraard kunnen niet alle kunstwerken uit de wederopbouw 
die met sloop bedreigd worden, gered te worden. Cultuur- en 
kunsthistorische, sociaal-maatschappelijke en esthetische 
kwaliteiten en wegingen gaan aan een traject voor behoud 
(lees: redding) vooraf. Maar ook maatschappelijk draagvlak 
voor het handhaven van een kunstwerk kan aanleiding zijn om 
voor behoud te pleiten. 
Behoud is niet voldoende en heeft alleen zin als er een locatie 
voor herbestemming voorhanden is. 

De jaarrekening 2016 is vastgesteld tijdens de AVL op 16 juni 
2017. 
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 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, gepresenteerd in de Algemene Verga-
dering van Leden, dient als jaarplan 2016. 

Statuten en huishoudelijke reglementen
De statuten zijn te downloaden van de website.

Ton Koot penning en erespelden
In 2016 is geen Ton Kootpenning uitgereikt. Aan Tineke Vooijs, 
lid van Heemschut Groningen is bij haar afscheid de Erespeld 
van Heemschut uitgereikt vanwege haar jarenlange inzet voor 
het erfgoed in haar provincie. Wil Schagen ontving eveneens 
een erespeld voor zijn verdienste en inzet voor erfgoedbehoud 
in Noord-Holland Noord. 
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De werkgroep Monumentale Kunst (WMK) van Heemschut 
heeft in 2016 opnieuw een groot aantal projecten onder han-
den gehad. De leden van de werkgroep moeten in hun con-
tacten steeds voorzichtig opereren en zien dat zij gemeenten, 
instellingen en organisaties weten te overtuigen van het belang 
van het bedreigde kunstwerk. Ondersteuning en samenwer-
king met provinciale Heemschut commissies, plaatselijke 
of regionale organisaties zijn daarbij van groot belang. Veel 
trajecten starten pas wanneer dreiging zeer nabij is en dan 
nog. Een dergelijk proces vergt veel tijd en een lange adem... 

De WMK kan alleen ageren tegen de bedreiging en haar exper-
tise en netwerk van deskundigen aanbieden. De ‘tegenpartij’ 
denkt helaas maar al te vaak dat Heemschut over een goed 
gevulde buidel met geld beschikt. Immers of een redding nu 
is restauratie, uitnemen en tijdelijk opslaan en herplaatsen, al 
deze acties moeten worden betaald.

Het jaarverslag van Heemschut biedt geen plaats om alle 49 
projecten van WMK te noemen. Voor een uitvoerige beschrij-
ving van alle projecten wordt verwezen naar het jaarverslag 
2016 van de WMK dat te vinden is op de website van Heem-
schut.
Bij veel projecten kunnen we gelukkig zeggen dat het kunst-
werk wordt gered, zelfs al is het uitgenomen en opgeslagen en 
er nog gezocht wordt naar een goede herbestemming. 
De meeste tijd en energie zijn in 2016 gestoken in de pogingen 
tot redding van het baksteenmozaïek van Berend Hendriks en 
twee sgraffiti van Gerrit de Morée en Wim Klijn in de voor-
malige scholengemeenschap Walewyc in Waalwijk. De WMK 
heeft hier - bijgestaan door Heemschut Noord-Brabant - tot 
het uiterste gestreden. Dit traject is een echte zwarte bladzijde 
in de geschiedenis van de WMK. Gelukkig zijn er ook projecten 
die zich positief ontwikkelen en projecten die met succes zijn 
afgerond. Voorbeelden hiervan zijn:

Breda: herplaatsing van het keramisch wandreliëf van Hugo 
Brouwer.
Breda: restauratie van twee kiosken van Peter Struycken in NS 
station Breda.
Etten-Leur: verwijdering en opslag van het glasmozaïek van 
Gerrit de Morée.
Laren: herplaatsing van het glasmozaïek van Femmy Schilt.
Leeuwarden:  demontage en opslag van het keramisch wand-
plastiek van Ybe van der Wielen.
Rozenburg: uitname en opslag van het keramisch tegeltableau 
van Leo van Oudheusden.
Rotterdam: herplaatsing van het mozaïek Sint Clara van Louis 
van Roode. 

Keramische wand [1959] Hugo Brouwer. Locatie: Graaf Engelbrecht Scholengemeenschap, Breda.
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Europees netwerkverband
In 2016 hebben erfgoedorganisaties uit Duitsland, Nederland, 
Italië, Polen en Zweden elkaar opnieuw 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 is 
al meer dan 100 jaar oud. De deelnemers bespraken onder 
andere 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.  

FIM
De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) vervult sinds 
haar oprichting in 2010 een belangrijke taak in de lande-
lijke belangenbehartiging. De federatie telt nu 45 institutio-
nele 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

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 zogenaamde 
Erfgoedplatform. Diverse erfgoedorganisaties vanuit onder 
andere de archief-, museumwereld, het immaterieel erfgoed, 
erfgoedhuizen enzovoort zijn hierin vertegenwoordigd.

Heemschut internationaal
In mei vond in Madrid het Europa Nostra Heritage Congres 
plaats. Heemschut is één van de founding fathers van Europa 
Nostra en is vertegenwoordigd in de Council van de Europese 
belangenorganisatie voor erfgoed. Vanwege de bestuurswisse-
ling is de voordracht van een nieuw council-lid ingetrokken. Als 
representative is de directeur van de vereniging afgevaardigd 
om de bijeenkomsten bij te wonen. Hierdoor is de betrokken-
heid van Heemschut bij het Europees erfgoedbeleid gegaran-
deerd. 

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 te krijgen en te houden. Deze samenwerking gebeurt zowel op 

lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk niveau. Hieronder bevindt zich een opsomming van de belangrijkste nationale 

samenwerkingsverbanden waarin Heemschut participeert. 
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Erfgoedwet
De Erfgoedwet is de vervanger van de Monumentenwet 
1988 en bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud 
en beheer van het cultureel erfgoed, zoals museale objec-
ten, rijksmonumenten en (onderwater)archeologie in Neder-
land. Samen met de Omgevingswet zal de Erfgoedwet het 
erfgoed gaan beschermen. Heemschut heeft zich ingezet 
voor het dichten van gaten in de wetgeving. Samen met de 
Stichting Het Nederlandse Interieur (SHNI) en Museum het 
Catharijneconvent is richting de Tweede Kamer ingezet op 
de waardering en bescherming van interieurensembles. En 
met de Federatie Mobiel Erfgoed op de positie van het rij-
dend, varend en vliegend erfgoed. 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 waar-
bij onder meer een folder is uitgegeven. Ten behoeve van 
de lobby zijn gesprekken met Kamerleden gevoerd en arti-
kelen in de pers verschenen. Een en ander heeft tot een 
amendement geleid bij behandeling van de wet door de 
Tweede Kamer. Hierdoor is het nu mogelijk om rijksmonu-
menten en interieurs in samenhang aan te wijzen als een 
ensemble. Deze top-ensembles worden op een lijst gezet en 
in een informatiesysteem bijgehouden. Voor wat betreft het 
mobiel erfgoed heeft de regering toegezegd de eigenaren 
van mobiel erfgoed beter te ondersteunen. Samen met de 
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) is de 
instandhoudingsplicht in de wetgeving terecht gekomen. De 
Erfgoedwet is op 1 juli 2016 ingegaan.

Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels 
voor ruimtelijke projecten. Dat mag volgens Heemschut niet 
ten koste gaan van de bescherming van het cultureel erfgoed. 
Heemschut heeft samen met de elf natuur- en landschaps-
organisaties de lobby gevoerd richting het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu om het belang van cultuurhistorie zo 
goed mogelijk 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 ver-
dere uitwerking van de regelgeving ter beantwoording aan de 
doelstellingen van de Omgevingswet is voorzien in vier uitvoe-
ringsbesluiten of Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). 
In de totstandkoming en 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 kunt houden met het behoud van cultu-
reel erfgoed. Ze heeft naar analogie van de Ladder voor Duur-
zame Verstedelijking gepleit voor een Ladder voor Behoud van  
Cultureel Erfgoed. Deze ladder kan helpen om in een vroeg 
stadium inzicht te verschaffen in de in het desbetreffende 
gebied aanwezige culturele erfgoed. Ook vroegtijdige participa-
tie en het maken van cultuurhistorische waardenkaarten kan 
bijvoorbeeld hierin geregeld worden. 
Heemschut heeft gereageerd op het omgevingsplan van het bui-
tengebied van Boekel, waar voor het eerst de nieuwe methodiek 
van de Omgevingswet vertaald is naar de praktijk. 

Fiscale aftrek
Met Prinsjesdag maakte het kabinet het voornemen bekend 
om in de begroting 25 miljoen euro voor de instandhouding 
van monumenten te schrappen. Tevens werd de fiscale aftrek 
voor onderhoud aan rijksmonumenten vervangen door een 
soberdere en meer doelmatige subsidieregeling in afwachting 
op een algehele stelselherziening van de financiering van de 
monumentenzorg in 2019. Meer dan 30.000 eigenaren van 
woonhuizen, maar ook honderden boerderijen, buitenplaatsen, 
molens, landgoederen, tuinen en parken zouden worden gedu-
peerd. 
Door samen te werken, zowel met andere erfgoedorganisa-
ties, als met eigenaren van monumenten, de burger en poli-
tieke partijen, hebben we in onze lobby om de plannen tegen 
te houden een mooi resultaat bereikt. De fiscale aftrek voor 

Landelijke belangenbehartiging

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

verslagjaar speelden onder andere de volgende onderwerpen.
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Lokale en regionale samenwerking
In verschillende regio’s en steden werken leden van de provin-
ciale commissies met andere belangenorganisaties samen in 
een erfgoedplatform. In Enschede en Venlo zijn deze erfgoed-
platforms in het afgelopen jaar ontstaan. Het doel van een der-
gelijk platform is het versterken van het door de organisaties 
gevormde netwerk, afstemming en coördinatie van activiteiten, 
samenwerking en bundeling van krachten die zijn gericht op de 
hiervoor genoemde doelen.
In Rotterdam en Utrecht zijn succesvolle samenwerkingsver-
banden ontstaan bij de aanwijzing van nieuwe monumenten. 
In Drenthe is samenwerking gezocht met andere regionale erf-
goedorganisaties.
Heemschut Noord-Holland probeert actief meer banden aan te 
halen met lokale historische verenigingen.

Post 1965 architectuur
Heemschut probeert meer aandacht te krijgen en bewustwor-
ding te creëren voor architectuur van na 1965. In Amsterdam 
hebben we aanvragen gedaan voor de gemeentelijke monu-
menstatus voor het voormalige NMB gebouw in de Bijlmer 
van de architecten Alberts & van Huut, voor het Pand Oudhof 
aan het Rokin van Mart van Schijndel en voor het Mozeshuis 
van Siert van Rhijn. Het is niet gelukt om Rivierstaete aan de 
Amstel van Huug Maaskant te behouden. In Hilversum pro-
beert Heemschut de waarde van het structuralistische gebouw 
van Onno Greiner te duiden. In Rotterdam wordt geprobeerd 
om het Museumpark van Rem Koolhaas te behouden. 

NMB gebouw in de Bijlmer.

Meerjarige restauraties grote monumenten
Even dreigde afgelopen jaar dat de restauratie van de Eusebi-
uskerk in Arnhem werd stopgezet. Daarnaast bleek onderhoud 
aan de Domtoren in Utrecht zeer dringend te zijn. Heemschut 
vroeg aandacht voor de problematiek van het financieringsge-
brek voor langdurige, meerjarige restauraties van grote monu-
menten. In een brief aan de minister pleitte Heemschut voor 
een nieuwe kanjerregeling zoals die tot voor kort voor grote 
monumenten gold. Rijk en provincie moeten daarin afspre-

onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd 
en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW 
is teruggedraaid. Ook in 2017 blijft 57 miljoen op de balans 
staan voor de aftrekregeling. De Tweede Kamer heeft duidelijk 
gezegd: Minister, doe eerst gedegen onderzoek en ga met het 
veld en eigenaren praten over alternatieven voordat je een suc-
cesvolle regeling afschaft.

Handhaving bij verwaarlozing monumenten
Via het overgangsrecht van de Erfgoedwet is bepaald dat het 
een eigenaar niet is toegestaan om een rijksmonument te ver-
nielen. Daarnaast dient een eigenaar noodzakelijk onderhoud 
te plegen aan het monument. De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed heeft hierover een brochure gemaakt. De instandhou-
dingsplicht kan ook voor gemeentelijke monumenten gelden 
via de gemeentelijke erfgoedverordening. Heemschut heeft 
bij veel gemeenten en in de media aandacht gevraagd voor 
actieve en passieve verwaarlozing van panden. Soms werd om 
handhaving gevraagd. Soms werd kennis en kunde aangebo-
den aan eigenaren. Heemschut heeft vanwege haar media-
campagnes veel meer meldingen gekregen van verwaarloosde 
panden en de problematiek onder de aandacht gebracht van 
een breed publiek. 

Voormalige smederij in Lage Vuursche die wordt verwaarloosd.
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ken hoe een meerjarige restauratie wordt bekostigd. Minister  
Bussemaker heeft in september 2016 enkele miljoenen euro’s 
vrijgemaakt voor beide bouwwerken mede naar aanleiding van 
onze lobby.

Agenda Toekomst Religieus erfgoed
In het verslagjaar zijn diverse bijeenkomsten belegd in het 
kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. Heemschut 
heeft in 2014 deze Agenda mede ondertekend. In een brede 
samenstelling worden discussies gevoerd over zaken die spe-
len ten aanzien van kerkelijke gebouwen zoals bescherming, 
toegankelijkheid, voortgezet gebruik, herbestemming. Met een 
bijeenkomst in Naarden werd in december 2016 het project 
officieel afgesloten. Organisaties hebben echter aangegeven, 
dat vanwege de actuele problematiek het project voortgezet 
zou moeten worden. 

Interieurensembles
In de Erfgoedwet is mede dankzij de lobby van Heemschut de 
mogelijkheid opgenomen om interieurensembles te bescher-
men. Dit dankzij een amendement dat door de meerderheid 
van de Tweede Kamer werd gesteund. Aanwijzing als ensemble 
van roerende en onroerende zaken is mogelijk als er sprake 
is van een onderlinge samenhang van bijzondere cultuurhis-
torische of wetenschappelijke waarden. Met andere organisa-
ties, waaronder museum Het Catharijneconvent en de RCE is 
overleg gevoerd over de wijze waarop invulling moet worden 
gegeven aan het amendement.

Bescherm de kust
Medio 2016 startte de Vereniging Natuurmonumenten een 
campagne onder het motto ‘Bescherm de kust’. Aandacht 
werd gevraagd voor de deregulering van beleid, het groei-
ende aantal vakantieparken en het toestaan van meer perma-
nente bebouwing in de kustzone. Meer dan 100.000 mensen 
ondertekenden de petitie. Heemschut heeft contact gezocht 
met Natuurmonumenten en is partner geworden in de lobby. 
Daarbij zet onze vereniging zich vooral in op de kennis over de 
cultuurhistorische kwaliteiten van het kustlandschap, evenals 
ondersteuning van het pleidooi voor een meer centrale regie 
op de Ruimtelijke Ordening in de gebieden. 

Arnhem, Eusebiuskerk.
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het beschermde stadsgezicht van Leeuwarden aan de kaak 
gesteld. Inmiddels heeft de gemeente alsnog een omge-
vingsvergunning voor de forse opbouw in procedure gebracht 
en de voorgestelde aanpassingen voorgelegd om advies.  
In 2016 is nog een laatste poging gedaan om één van de Hel-
lingbaanflats in Leeuwarden te behouden. Tevergeefs. Wel 
zijn twee kunstwerken van Ybe van der Wielen, die op de flats 
waren aangebracht, behouden mede door activiteit van de 
Werkgroep Monumentale Kunst. 

Omgeving en groen
De zienswijze die de commissie heeft ingediend tegen het ont-
werpbestemmingsplan van het zorgcomplex De Wissel te Beet-
sterzwaag is niet gehonoreerd. Naar onze mening verdienen de 
cultuurhistorisch zeer waardevolle lanen achter de Hoofdstraat 
een duurzamer bescherming. Een gemiste kans voor Opsterland 
om de bekende landgoederenzone van Beetsterzwaag te ver-
sterken. 
Na intensief lobbywerk bij provincie en gemeente Súdwest-
Fryslân lukte het de commissie om de historische havendam 
en het voormalige sluisje bij Molkwar op de kaart te krijgen van 
het project ‘Koppelkansen IJsselmeerkust’. Wij blijven alert op 
waardering en behoud van het buitendijks erfgoed. Iets zuide-
lijker aan de IJsselmeerkust ligt bij het haventje van Laaxum 
de oude vissersschuur De Hang, die mede door aandringen 
van onze commissie een opknapbeurt en nieuwe bestemming 
zal krijgen. 

Samenwerking en PR
Heemschut Fryslân maakt deel uit van het Platform Fryske 
Monuminte-organisaasjes. Vanuit dit platform denkt de com-
missie mee met onder andere het tot stand komen van de 
nieuwe provinciale Omgevingsvisie. 

FRYSLÂN 

Technische opbouw op De Neushoorn in Leeuwarden zonder 

vergunning geplaatst.

De commissie kwam in het verslag jaar zeven maal bijeen. 
Naast de afhandeling van een aantal kleinere meldingen van 
verontruste bewoners, heeft de commissie bij diverse gemeen-
ten ambtelijk en/of bestuurlijk aangedrongen op handhaving bij 
bedreigde monumenten of cultuurhistorisch waardevol groen. 

Leeuwarden
In de gemeente Leeuwarden waren dat bijvoorbeeld het in het 
oog springende monumentale (kraak)pand aan het Stations-
plein en de vervallen boerderij Buma-state bij het in aanbouw 
zijnde Hotel Leeuwarden. Ook heeft de commissie aangedron-
gen op totaal behoud van de unieke monumentale perronkap 
van het station. Met succes heeft Heemschut de uitgeschoten 
technische opbouw op het nieuwe gebouw De Neushoorn in 

Beschermingsactiviteiten van de commissies

Ook dit jaar is aan de vrijwilligers van de dertien commissies van Heemschut gevraagd een jaarverslag samen te stellen 

van de activiteiten waarmee de commissies zich in het verslagjaar hebben bezig gehouden. Wat waren de acties, waar 

was er sprake van ‘winst’ en waar van ‘verlies’ voor ons cultureel erfgoed. Er werd tevens verzocht een aantal highlights 

te noemen. Onderstaand verslag betreft slechts een bloemlezing uit de beschermingsactiviteiten. Een selectie van 

actualiteiten wordt gepubliceerd in de digitale nieuwsbrief en is terug te vinden in ons kwartaaltijdschrift Heemschut, 

in de rubriek Heemschut Actief. Voor meer informatie over activiteiten en al dan niet afgesloten acties is het archief op 

onze website www.heemschut.nl te raadplegen. 
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De commissie hield zich op de gebruikelijke wijze met PR bezig 
en was vertegenwoordigd op de Monumentenmarkt in Leeu-
warden en bij de organisatie van de Open Monumentendag 
in Tytsjerksteradiel. Medio 2016 kwam de eigen Friese folder 
gereed. 
Aan het eind van het verslagjaar heeft PR-medewerker Marloes 
Eskens de commissie verlaten. De commissie is op zoek naar 
een nieuwe voorzitter en een PR-medewerker. 

GRONINGEN

Een belangrijke gebeurtenis binnen de commissie was het 
afscheid van Tineke Vooijs. Tineke was jaren lang onze rots 
in de branding. Bij menig casus was zij degene die het voor-
touw nam. Zij was de expert op het gebied van procedures. In 
de commissie zal haar trouw en doorzettingsvermogen gemist 
worden. Gelukkig wil ze een aantal lopende zaken nog af ron-
den. Voor haar werk heeft ze uit handen van Karel Loeff de 
erespeld van Heemschut mogen ontvangen.

Tineke Vooijs ontvangt de erespeld van Heemschut uit handen 

van Karel Loeff. 

Provinciaal
Cultuurhistorische, landschappelijke en archeologische waar-
den zijn integraal opgenomen in de nieuwe Provinciale Omge-
vingsvisie. Heemschut heeft hier jaren aan gewerkt. Waar 
mogelijk werd ingesproken en werden interviews gegeven. De 
commissie is met Statenleden op excursie geweest. 
Intensief houdt Heemschut zich ook bezig met het probleem 
van de gaswinning en aardbevingen. De bescherming van 
monumenten en karakteristieke gebouwen in het aardbe-
vingsgebied moet beter. Veel gemeenten hebben nog geen 
gemeentelijke monumentenlijst. Hierdoor vallen veel monu-
mentale panden ten prooi aan opkoop en sloop door de NAM. 
Heemschut heeft met succes gepleit voor gemeentelijke 
monumentenlijsten. 

PR & Media
Op 20 april vond een ledenbijeenkomst plaats in de Markt-
pleinkerk in Winschoten, waar we 35 deelnemers ontvingen. 
Op de Open Monumentendag op 10 september had de com-
missie een stand in de Martinikerk in Groningen en werden 
er twee rondleidingen gehouden in het Hinckaertshuis. Op 8 
oktober hadden we een stand op de Dag van de Groninger 
geschiedenis in de Groninger archieven. Onze informatie over 
het tekenen van de petitie, tegen het voorstel de subsidie voor 
monumenten eigenaren af te schaffen, had veel succes. 
Heemschut Groningen heeft op Twitter 127 volgers. In het 
verslagjaar heeft de commissie vier persberichten verstuurd. 
Deze hadden betrekking op de aardbevingsschade en de nood-
zaak tot het opstellen van gemeentelijke monumentenlijsten, 
het behoud van het zeldzame ensemble van Finse schooltjes, 
de landelijke petitie voor behoud van het subsidiebedrag (al 
dan niet als fiscale aftrek) en de spoorzone. Ze hebben geleid 
tot divers en veel media-aandacht. Op 17 oktober 2016 ver-
stuurde Heemschut een brief aan alle monumenteigenaren in 
Groningen met het verzoek de petitie te ondertekenen tegen 
het afschaffen van de subsidie voor monumenteneigenaren. 
Dit heeft circa vijftig nieuwe leden opgeleverd en extra handte-
keningen bij de petitie! 

Garnwerd
Bestuurlijke onwil en laissez-faire politiek is een terugkerend 
refrein, dat de commissie Groningen steeds weer moet aan-
horen. Garnwerd is een beschermd dorpsgezicht aan het Reit-
diep. Sinds enige jaren ligt bij binnenkomst van het dorp links 
van de ophaalburg een enorme zandbak van ca 140 vierkante 
meter naast een nieuwerwetse horecagelegenheid. De horeca-
ondernemer is van het type: eerst doen en dan vergunning vra-
gen. Dat ging tot een paar jaar geleden steeds goed. Maar nu 
heeft een aantal dorpsbewoners zich gekant tegen de aanleg 
van de zandbak en Heemschut gevraagd actie te ondernemen. 
Ondanks ons bezwaarschrift en steun van zowel de monumen-
tencommissie als de bezwarencommissie, heeft de gemeente 
de zandbak gelegaliseerd. Wij zijn hiertegen in beroep gegaan.

Garnwerd: de horecagelegenheid Garnwerd aan Zee, met 

onder de molen, achter de boot, de omstreden zandbak.
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Uitgelicht acties
Aan de Steeg 3 in Norg waar, naar de mening van een aantal 
bewoners, een te grote boerderij is gepland. In de gemeente 
Westerveld zet de commissie zich in tegen de ongeoorloofde 
ophoging van het erf Lhee 10. De cultuurhistorische waarde 
van het gebied is hierdoor aangetast. 
De commissie heeft zich ingezet voor het behoud van Het Klok-
kenhuis te Meppel. Na de niet bevredigende antwoorden op de 
zienswijze op het plan voor de plaatsing van vijftig windturbines 
in De Monden heeft de commissie een beroep ingesteld bij de 
Raad van State. 

Groen
Op het gebied van groen hield Heemschut Drenthe zich bezig 
met de bomenkap in Ruinen, waartegen de bewoners in 
opstand zijn gekomen. De gemeente De Wolden overweegt 
de aanleg van een fietspad waarvoor een aantal oude bomen 
moet verdwijnen. De noodzaak van het pad is niet duidelijk. 
Het plan voor het oude gemeentehuis in Havelte is aangepast 
dankzij de commissie. Recentelijk zijn we benaderd door de 
eigenaar van een boerderij in een buurtschap bij Assen. Er zijn 
plannen om een schuur achter zijn woning af te breken en er 
een woonhuis te bouwen. Hiervoor moet het bestemmingsplan 
worden gewijzigd. Heemschut Drenthe volgt deze zaak. Een 
middeleeuwse zandweg in Geelbroek bij Assen dreigde te wor-
den geasfalteerd. Dit was een belangrijke marke grens. Mede 
dankzij de commissie blijft de zandweg nu behouden. 

PR activiteiten 
Met regelmaat werd een nieuwsbrief onder de leden verspreid. 
Op 24 november werd mede door Heemschut Drenthe een 
symposium georganiseerd over de achteruitgang van kleine 
landschapselementen in de provincie. 
Drie commissieleden waren betrokken bij de Open Monumen-
ten Dag in Assen, Aa en Hunze. Commissielid Theo Wortel 
werkt namens Heemschut aan een boek over Littekens in het 
Drentse landschap. Dit is een samenwerking met het Drents 
Landschap en het Drents Archief. Een aantal leden van de 
commissie woonde de kennisbijeenkomsten bij. Eveneens 
werd een aantal bijeenkomsten van gelieerde organisaties in 
de provincie bezocht. 

OVERIJSSEL

Bescherming van naoorlogs erfgoed
Voor het behoud en de bescherming van erfgoed uit de weder-
opbouwperiode maakt Heemschut Overijssel zich op diverse 
plaatsen in de provincie sterk. In 2016 zijn de commissieleden 
actief geweest onder andere in Zwolle, Kampen, Almelo, Hen-
gelo, Enschede en Deventer. Naast de formele route: aanvragen 
van een (gemeentelijke) monumentenstatus en bezwaar maken 
tegen een afwijzing, worden veel meer middelen ingezet. 

Finse school in Groningen
Het gaat hier om een ensemble, een gemeentelijk monument, 
van twee van Fins hout gebouwde schooltjes. De gemeente 
heeft toestemming gegeven een van de schooltjes te slopen; 
het is eigendom van de gemeente en nogal verwaarloosd. 
Heemschut heeft samen met het Cuypersgenootschap met 
succes bezwaar aangetekend bij de rechtbank: de gemeente 
mag zichzelf niet anders behandelen dan een willekeurige 
monumenteigenaar. Ook moet de gemeente de erfgoedveror-
dening voorzien van een artikel over hoe om te gaan met sloop. 
De verordening is inmiddels aangepast, de gemeente blijft bij 
sloop van één van de Finse schooltjes. 

Kerkepaden in Warffum
Door het wierdedorp Warffum loopt een aantal kerkepaden, 
welke onderdeel zijn van het beschermd dorpsgezicht. Som-
mige aanwonenden hebben, tot ongenoegen van anderen, drie 
meter hoge schuttingen opgetrokken ter afscherming van hun 
privédomein. Heemschut heeft geconstateerd dat niet alleen 
de hoogte strijdig is met het bestemmingsplan, maar ook dat 
de schuttingen op publieke grond staan. Ondanks ons aandrin-
gen, weigert de gemeente Eemsmond te handhaven. De zaak 
is nu voor de rechter. Een extra overlegronde tussen belang-
hebbenden heeft geen resultaat opgeleverd. 

Pluimerstraat 3-5, Groningen
De commissie heeft bezwaar gemaakt tegen de verleende 
omgevingsvergunning voor de verbouwing van een 17de-
eeuwse, dubbele arbeiderswoning in de Pluimerstraat. Volgens 
de tekeningen bij de omgevingsvergunning zouden monumen-
tale waarden worden aangetast. Na bezwaar van Heemschut 
tegen de vergunning, zijn de plannen aangepast en blijven de 
woningen behouden. 

DRENTHE

De commissie vergaderde in het verslagjaar acht maal, waar-
van twee maal met stichting Drents Monument. De commissie 
hield zich met een aantal projecten intensief bezig. 
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Wat doet de commissie? 
Inventariseren van waardevolle panden, gesprekken voeren 
met partnerorganisaties en gemeenten, maar ook het orga-
niseren van discussieavonden. Te vaak blijkt het bij inwoners 
toch te gaan over mooi of niet mooi. Heemschut Overijssel 
maakt zich daarom graag sterk voor de bewustwording van de 
waarde van het naoorlogs erfgoed. 

Lange adem
In Enschede blijkt het een kwestie van lange adem te zijn. In 
2009 inventariseerde de Overijsselse welstandscommissie Het 
Oversticht in opdracht van de gemeente Enschede 54 naoor-
logse gebouwen in de stad. Het advies luidt: wijs twaalf gebou-
wen aan als gemeentelijk monument. Na lang wachten besluit 
de gemeente in 2012 het eigen beleid niet om te zetten in 
daden. Dat betekent dat het tijd wordt voor actie. Vanaf die tijd 
volgen procedures. Ook bij de Enschedese bevolking leeft deze 
zaak zo blijkt ook tijdens een drukbezocht symposium over het 
belang van naoorlogs erfgoed, inclusief deze twaalf panden. 
Pas als in 2016 het negatieve besluit definitief doorklinkt, 
tekenen Heemschut Overijssel en het Cuypersgenootschap 
bezwaar aan. Een monumentenstatus is geen luxe. Zeker in 
2016 kent een aantal panden een onzekere toekomst. Ver-
minking of sloop liggen op de loer, omdat ook subsidiemoge-
lijkheden lijken te slinken. Het gemeentebestuur erkent wel de 
architectuurhistorische en/of cultuurhistorische waarden maar 
laat de bezwaren van eigenaren zwaarder wegen. Een beroep 
bij de rechtbank is onvermijdelijk. De erfgoedorganisaties wor-
den in het gelijk gesteld. Via het bestemmingsplan kunnen de 
gebouwen niet voldoende beschermd worden. De gemeente 
heeft de panden over één kam geschoren. Na deze uitspraak 
gaat de gemeente Enschede nu iedere eigenaar afzonderlijk 
raadplegen. 

Twaalf panden
De panden waar de strijd om gevoerd wordt zijn: de Bethel-
kerk (J.H. Boschstraat 30), Detakerk (H.B. Blijdensteinlaan 
30), Maranathakerk (2e Emmastraat 60), Apostolisch genoot-
schap (Van der Waalslaan 25), gebouwen van Vitens (Weer-
seloseweg 183), voormalig kantoor Menko (Voortsweg 131), 
hoofdgebouw waterzuivering (Lonnekerbrugstraat 175) en de 
appartementencomplexen Laaressingel 1-23, Kortenaerstraat.

Samen sta je sterker!
Natuurlijk trekken Heemschut en het Cuypersgenootschap bij 
bezwaren en beroepsprocedures samen op. Dat geeft de zaak 
inhoudelijk meer gewicht. Maar juist ook ‘in het veld’, bij de 
mensen in Enschede die een passie hebben voor het behoud 
van erfgoed is kennis en draagvlak belangrijk.
Het Forum Enschedees Erfgoed (FEE) is opgericht om de krach-
ten te bundelen en zo gemeente en inwoners van Enschede te 
informeren en draagvlak te creëren. FEE omvat de Stichting 
Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL), het Archi-

tectuurcentrum, de Menno van Coehoornstichting, Heemschut 
Overijssel en het Cuypersgenootschap. De FEE blijft inwoners 
en geïnteresseerden actief betrekken via Facebook. 

Door alle aandacht blijkt het etiket potentieel gemeentelijk 
monument effect te hebben! Begin januari (2017) meldt de 
regionale krant Tubantia dat sloop is afgewend voor de Deta-
kerk. Een van de gebouwen is verkocht en wordt omgetoverd 
tot appartementen. 

GELDERLAND

De R.K. kerk in Afferden is in 2016 onttrokken aan de eredienst.

Sinds oktober is er in Gelderland een nieuwe commissie aan 
het werk. Heemschut Gelderland heeft in het verslagjaar gead-
viseerd aan gemeenten, bezwaarschriften ingediend, gesprek-
ken met diverse instanties gevoerd en aangespoord tot het 
opstellen van redengevende omschrijvingen. 

In het kort
Samen met Vereniging Stadsschoon Arnhem is bij de gemeente 
Arnhem bezwaar gemaakt tegen het afbreken van een deel van 
de fundering van de middeleeuwse stadsmuur. 
Gesprekken werden gevoerd met de gemeente Rozendaal over 
de mogelijkheden tot renovatie van de huidige basisschool aan 
de Steenhoek.
In Ubbergen werd advies gegeven aan de gemeenteraad over 
vaststelling van het bestemmingsplan voormalig gemeentehuis 
in verband met het vergroten van de functies van het gebouw.

Nijmegen
Omdat het gezien de uiteenlopende meningen binnen de com-
missie niet mogelijk is gebleken met een gezamenlijk stand-
punt naar buiten te treden ten aanzien van de voorgenomen 
herbouw van de Donjon op het Valkhof, onthoudt Heemschut 
Gelderland zich in deze van adhesie aan de Vereniging Stads-
schoon Nijmegen Lent. 
Wel wil Heemschut steun betuigen aan de zorg die VSNL uit-
spreekt voor het behoud en de herwaardering van het Nij-



 |  JAARVERSLAG 2016 13

derwijk heeft ondertussen besloten om bij de herinrichting van 
de boulevard het fundament van een oude zeetoren, iets ver-
derop bij Papa Beer, goed zichtbaar te maken. De toekomstige 
ophaalbrug naar het Dolfinarium is in het voorlopig ontwerp 
iets verlegd, zodat de archeologische resten bewaard blijven. 

UTRECHT

Boerderij het Leeuwenhuis in Cabauw.

In 2016 is de commissie vier maal bijeengekomen in plenaire 
samenstelling. Secretaris mevrouw C. Schoenmakers trad af 
en is per 21 november opgevolgd door de heer G.W. Eshuis. 
Als aspirant-leden hebben zich aan gemeld N. Vink, C. Schoon-
hoven en E. Dorleijn. 
Op 27 mei vond een discussiedag plaats in de Ansfriduskerk 
in Amersfoort. 

Waar hield de commissie zich in 2016 mee bezig?
Allereerst is dat de boerderij het Leeuwenhuis, Cabauwse 
Kade 89 in Cabauw. Het is een heel bijzondere 17de-eeuwse 
dwarshuisboerderij, die vroeger waarschijnlijk werd gebruikt 
als rechthuis van de heerlijkheid Zevender. Al dertig jaar was 
onderhoud nagenoeg achterwege gelaten, waardoor de boer-
derij behoorlijk in verval raakte. Heemschut Utrecht heeft con-
tact opgenomen met de eigenaar en zijn familie. Deze staat 
positief tegenover het behoud van het complex en gezamenlijk 
wordt naar een financieel haalbare oplossing gezocht. 

Breukelen
De steen- en dakpannenfabriek Vecht en Rhijn is de enige over-
gebleven steenfabriek aan de Vecht. Het is een gemeentelijk 
monument en een vrij gaaf bewaard complex, bestaande uit een 
villa, fabriek en arbeiderswoningen. De fabriek staat leeg en de 
eigenaar zoekt een nieuwe huurder. In overleg met de eigenaar 
heeft Heemschut Utrecht een plan van aanpak gemaakt voor 
een mogelijke herbestemming van het monumentale complex.  
Al in 1975 is het eerste serieuze plan voor een tweede brug 
over de Vecht in Breukelen ingediend. Het onderwerp staat 

meegse erfgoed in algemene zin en aan de doelstellingen van 
de stichting in het bijzonder. Het lijkt nuttig in voorkomende 
gevallen met elkaar contact op te nemen.

Groen en landschap
Bij de aanvraag voor de vestiging van een megastal en embryo-
kwekerij bij Wichmond, midden in het nationale landschap De 
Graafschap, naast landgoed Hackfort van Natuurmonumen-
ten, hebben we nauw samengewerkt met Natuurmonumenten, 
omwonenden, de Geldersche Natuur- en Milieufederatie en 
enkele lokale politici. 
De bedreiging met grootschalige nieuwbouw op Landgoed 
Rhederhof in Rheden is in een cruciale fase gekomen door het 
beroep bij de Raad van State door de gezamenlijke organisa-
ties, waaronder Heemschut. Dit is het gevolg van de afwijzing 
van het bezwaarschrift door de Rechtbank Arnhem. In oktober 
heeft een gesprek plaatsgevonden met de projectontwikkelaar 
om te zoeken naar alternatieven, echter zonder resultaat.
In Geldermalsen zetten we ons in tegen het vervangen van 
een deklaag op een historische zanddijk in de oude Hollandse 
Waterlinie die een asfalt deklaag krijgt in plaats van een 
gemengde zand-grint laag.
Er werd in verslagjaar samenwerking gezocht met de Neder-
landse Tuinenstichting en de Milieuwerkgroep Oude IJssel-
streek over de bedreiging van de cultuurhistorisch landschap-
pelijke waarden van de locatiekeuze voor het nieuwe ziekenhuis 
Slingeland te Doetinchem. Tevens is er de bedreiging van het 
gemeentelijk monument boerderij Mentingsslag ter plaatse.
De monumentale boerderij De Welsker uit 1825 in De Heurne 
verdient beter! Het pand staat al jaren leeg. De staat van 
het rijksmonument gaat hard achteruit. Heemschut heeft de 
gemeente Aalten verzocht om in te grijpen.
De RCE zal in de toekomst een onderzoek starten naar ‘beladen’ 
erfgoed, waaronder de muur van Mussert in Lunteren. Hierna zal 
een beslissing volgen tot al dan niet aanwijzing van de histori-
sche muur tot monument. Recentelijk is het terrein aangewezen 
voor de vestiging van een AZC, waardoor het terrein voor vijf jaar 
‘veilig’ is. Hiertegen is overigens nog beroep ingesteld.

Herinrichting strandboulevard
Heemschut maakt zich zorgen over de manier waarop de 
gemeente Harderwijk omgaat met de toekomst van archeo-
logische vondsten. Het historisch belang van bodemschatten 
is groot en zou binnen de diverse belangenafwegingen zwaar-
der gewogen moeten worden binnen gemeentelijke ruimtelijke 
ontwikkelingen. De herinrichting van de historische strandbou-
levard in Harderwijk verdient meer respect en aandacht. Het 
stemt Heemschut weinig hoopvol dat bij de aanleg van riole-
ring op de boulevard met een enorme pneumatische drilboor 
enorme schade is aangericht aan de fundamenten van een 
historische verdedigingsmuur, de Kiekemuur. Deze muur maakt 
deel uit van de fundamenten van een groot kasteel, die vanaf 
de boulevard doorloopt tot aan het stadhuis. De gemeente Har-
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nu opnieuw op de agenda van de gemeente Stichtse Vecht. 
Alle mogelijke varianten betekenen een aanslag op de langs 
de Vecht gelegen landgoederen en het aansluitende hoog-
waardige Vechtlandschap. Heemschut is van mening dat de 
bestaande verkeersdruk een dergelijke tweede brug niet recht-
vaardigt. In overleg met de Historische Kring Breukelen is een 
nadere waardestelling voor het gebied opgesteld. Deze waar-
destelling toont aan, waarom de cultuurhistorische waarden 
niet opgeofferd moeten worden voor de aanleg van een tweede 
brug. Bovendien is het belang onvoldoende aangetoond. 

Dorpskern Maarsbergen
In verband met de verdere ontwikkeling van de spoorlijn 
Utrecht-Arnhem moeten alle gelijkvloerse overwegen op 
de lijn verdwijnen. Dat betekent dat er een onderdoorgang 
moet worden gemaakt voor de provinciale weg midden in het 
dorp. In het oorspronkelijke plan was voorzien in een tunnel-
bak door het dorpscentrum. Inmiddels liggen er twee andere 
plannen met een tunnelbak ten westen van de dorpskern, 
maar waarbij wel historisch groen moet verdwijnen. Vanuit de 
dorpsgemeenschap is een nieuw tracé ontworpen, dat zowel 
de dorpskern als het groen spaart, maar aanzienlijk duurder 
uit zal vallen dan de eerdere voorstellen. Na overleg met 
betrokkenen uit het dorp en de provincie heeft Heemschut 
een soberder variant van dit laatste plan ontworpen en aan 
alle betrokkenen voorgelegd. Verdere besluitvorming vindt 
plaats begin 2017. 

Utrechts groen
Heemschut Utrecht heeft het initiatief genomen om het Sjang-
haipark, een smalle strook groen die de aanwonenden scheidt 
van de Noordelijke Randweg N230, aan te wijzen als groen 
monument. Door de opwaardering van de N230 tot autoweg 
als volwaardige schakel in de verkeerscirculatie rond Utrecht, 
dreigt het park juist op het smalste stuk te worden opgeof-
ferd aan het verkeer. De inrichting is geïnspireerd op de ont-
werpen van Louis le Roy, die ook advies heeft gegeven. De 
commissie heeft voor haar initiatief steun gekregen van de 
vereniging Oud Utrecht, het Bewonersplatforms Overvecht, de 
Milieugroep Overvecht en de Wijkraad. De gemeente Utrecht 
is op dit moment bezig met een inventarisatie van groenaan-
leg uit de wederopbouwperiode, staat positief tegenover een 
beschermde status en zal hierover in 2017 rapporteren. 

FLEVOLAND

In 2016 vergaderde Heemschut Flevoland zes keer waarin 
een keur aan onderwerpen ter sprake kwam. In het kader van 
verduurzaming en energiebesparing van de bemaling door het 
Waterschap Zuiderzeeland zal gemaal Vissering bij Urk worden 
geëlektrificeerd en geautomatiseerd, gemaal Wortman in Lely-
stad blijft in reservegebruik als dieselgemaal. 

Door het Genootschap Flevo is een symposium Erfgoed, een 
last of een lust? gehouden, waarbij Heemschut Flevoland over 
zijn activiteiten vertelde. 
Heemschut heeft de provincie Flevoland voorts geadviseerd 
over de actualisatie van het cultuurbeleid voor de periode 
2017-2020 en de omgevingsvisie Flevoland 2050. Aanbevolen 
is de lopende prioriteiten te behouden, maar vooral in te zet-
ten op daadwerkelijke (lokale) uitvoering van het beleid en bij 
de planvorming meer gebruik te maken van de erfgoedkennis 
binnen de provincie. 

Almere
In 2016 is aandacht besteed aan het bestemmingsplan Oos-
terwold dat door de gemeente is gemaakt in lijn met het omge-
vingsplan, waardoor het geldt als model voor andere plannen.
In de Regenboogbuurt liepen de emoties van bewoners hoog 
op naar aanleiding van het gemeentebesluit om niet langer 
vast te houden aan het kleurenpalet voor de woningen. Er werd 
een actiegroep opgericht en velen schaarden zich achter het 
standpunt van de groep. De gemeente draaide daarop het 
besluit terug. Heemschut Flevoland ondertekende het mani-
fest tot behoud van het oorspronkelijke kleurenpalet van de 
woningen. 

Dronten en Lelystad
Heemschut werd door bewoners verzocht stelling te nemen 
tegen de bouw van appartementen en verplaatsing van het 
monument De Polderpioniers. Helaas was de termijn om te 
reageren verstreken. 
De commissie was verheugd over de wijze van renoveren van 
de monumentale golf- en dijkwoningen in Dronten.
De commissie heeft zich geschaard achter het advies van de 
erfgoedcommissie Lelystad om de dienstwoningen van de 
voormalige viskwekerij niet als gemeentelijk monument aan te 
wijzen, maar mogelijkheden van restauratie te onderzoeken.

Toestand van één der viskwekerijwoningen.

Noordoostpolder
Een punt van zorg voor Heemschut Flevoland zijn de niet gebruikte 
kerkgebouwen in de Noordoostpolder. In Nagele is het oudste 
hofje met huurwoningen overgedragen aan Vereniging Hendrick 
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NOORD-HOLLAND

Nieuwe folder Heemschut Noord-Holland
Heemschut Noord-Holland heeft een druk jaar achter de rug. 
In alle drie de regio’s waren veel activiteiten. Naast de gebrui-
kelijke zaken: het nauwlettend volgen van ontwikkelingen op 
het gebied van cultureel erfgoed, heeft de commissie dit jaar 
ingezet op intensivering van de contacten met diverse erfgoed-
organisaties, belangen- en historische verenigingen. 
Aan verbetering van de naamsbekendheid van Heemschut is 
dit jaar intensief gewerkt, onder andere met de uitgave van de 
nieuwe informatiefolder Noord-Holland en aan de organisatie 
van een drietal excursies.

Noord
In Purmerend speelt sloop van het voormalig hotel café  
restaurant Bellevue en nieuwbouw aan het Tramplein. Heem-
schut Noord-Holland houdt in de gaten dat aan het voormalige 
hotel Bellevue een goede invulling wordt gegeven. 
In Edam heeft de commissie samen met voormalig rijksbouw-
meester Tjeerd Dijkstra beroep aangetekend tegen de uitspraak 
van de rechtbank inzake het Gemeenlandshuis, waarin wijziging 
van de uitbreiding van het rijksmonument goedgekeurd werd.
Samen met vijf lokale erfgoed organisaties tracht Heemschut 
te bereiken, dat er gedegen cultuurhistorisch onderzoek gedaan 
wordt voordat er met de onderhoudswerkzaamheden aan de dij-
ken in de Schermer begonnen wordt. Door wijziging van het dijk-
profiel dreigen cultuurhistorisch belangrijke elementen te verdwij-
nen. De zes samenwerkende organisaties pleiten voor specifieke 
oplossingen die recht doen aan het cultuurhistorisch erfgoed.
Ondanks aandringen van de Vereniging Oud Enkhuizen, Stadsher-
stel en Heemschut heeft de gemeente Enkhuizen de karakteristieke 
weeshuizen toch verkocht. Heemschut heeft nu ondersteuning toe-
gezegd aan de Vereniging Oud Enkhuizen om via de projectontwik-
kelaar nog enige invloed uit te oefenen op verdere aanpak.
Op een perceel aan de Haven bevindt zich in een pand nog 
de enige resterende rokerij van Monnickendam. De commissie 
ondersteunt de plannen om herbestemming van het pand een 
goede wending te geven.

de Keyser, die dit in oorspronkelijke staat zal terugbrengen.  
Het voormalige verzorgingshuis De Golfslag in Emmeloord 
stond op de nominatie om gesloopt te worden. Hiertegen kwam 
verzet vanuit de bewoners en Heemschut, wat heeft geleid tot 
een besluit van de gemeente tot herbestemmen. 

Urk en Zeewolde
Aandacht is besteed aan de renovatie van het palenscherm 
rond het beschermde dorpsgezicht Urk en aan de renovatie 
van rijksmonument Bakkerij Brouwer in Wijk 4-20, waarvan dak 
en interieur waren weggehaald. De bakkerij kreeg haar oor-
spronkelijke functie terug!

Restauratie van brood- en banketbakkerij Brouwer.

Op Urk wordt aandacht gevraagd voor het varend erfgoed; 
onder andere de UK114 van Lenardt Nijgh. En de gemeente is 
gewezen op de slechte handhaving van regels ten aanzien van 
reeds aangewezen monumenten.
Aandacht was er voor de silo aan de Hoge Vaart in Zeewolde, 
die dreigde te worden verkocht en Heemschut gaat zich infor-
meren over het beeldbepalende gebouwtje van de ijs- en atle-
tiekbaan, dat aangepast gaat worden.

Jubileumexcursie
Heemschut Flevoland bestond in 2016 vijftien jaar. Ter gele-
genheid hiervan was op 26 augustus een bus-excursie geor-
ganiseerd naar Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. Daar 
vond een lezing plaats en een bezoek aan de IJsselkogge, 
gevolgd door een wandeling door het Waterloopbos in de 
Noordoostpolder.

Legaat Willem Baarsen
Van Willem Baarsen, oud-bestuurslid van Heemschut Flevo-
land, werd een legaat ontvangen. De commissie zal zelf later 
bepalen aan welk doel binnen de provincie het geld besteed 
zal worden. 
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Midden en Kennemerland 
Samen met de Vereniging Haerlem werd een stadsdiscussie 
georganiseerd waarin het gemeentelijk beleid ten aanzien van 
verdichting en hoogbouw ter discussie wordt gesteld. Haarlem 
moet in de komende jaren 20.000 nieuwe woningen bouwen, 
terwijl de stad nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden heeft. In 
het Gonnetgebied aan de rand van het oude centrum dreigt 
hoogbouw. Heemschut verzet zich tegen de plannen. Hetzelfde 
geldt voor het SEIN-terrein. 
Heemschut Noord-Holland tracht voor de glas-in-loodramen 
van de kunstenares Karla Wenckebach uit het St. Jacob ver-
pleeghuis in Haarlem een nieuwe bestemming te vinden.
Het Manpadsgebied is een voormalig tuinbouwgebied in 
Heemstede waar nu twintig villa’s gepland zijn. De commissie 
pleit voor behoud en herbestemming van een aanwezige voor-
malige bollenschuur. 
In het open gebied naast de Ruïne van Brederode in Santpoort 
dreigt villabouw, die een vrij zicht op de ruïne zal belemmeren. 

Adapt (Herbestemming Alkmaars Erfgoed) en Heemschut 

tijdens een gemeenschappelijke vergadering in Alkmaar.

Het Gooi en omstreken. 
De plannen voor nieuwbouw op een andere locatie van het 
Rosa Spierhuis in Laren gaan onverminderd door. Men wil het 
huidige complex slopen, waarmee een unieke woon-werkom-
geving voor bejaarde kunstenaars en wetenschappers verloren 
dreigt te gaan. Heemschut blijft zich inspannen voor behoud 
van het huidige complex.
De rechtszaak, die de samenwerkende erfgoedorganisaties aan-
gespannen hadden om sloop van de grote geluidstudio, markant 
onderdeel van het gehele KRO complex in Hilversum, te voorko-
men is helaas verloren. Na beraad is besloten geen beroep aan 
te tekenen bij de Raad van State. De sloop is inmiddels een feit.
Het GAK gebouw dreigt bij de herinrichting van het stationsge-
bied van Hilversum opgeofferd te worden. Het is een belang-
wekkend ontwerp van de architect Onno Greiner. Heemschut 
pleit voor behoud en is van mening dat het gebouw bij de her-
inrichting gehandhaafd kan worden. 
Voor de Laurentiuskerk in Weesp gloort hoop na een lange 
periode van leegstand en onzekerheid. De plaatselijke onder-
nemer Cees van Vliet heeft de kerk gekocht en ontwikkelt nu 

een plan waarbij de kerk behouden blijft. Ook de toren zal, na 
een brand in het najaar, worden hersteld.

AMSTERDAM

18 nieuwe monumenten in West
Dankzij een langdurige lobby van Heemschut heeft stads-
deel West besloten om achttien objecten te beschermen als 
gemeentelijk monument. Bureau Monumenten en Archeologie 
had al in 2008 geadviseerd deze panden te beschermen. Het 
stadsdeelbestuur besloot echter om de gebouwen, waaronder 
woonblokken van architecten als K.P.C. de Bazel en B. de Greef, 
niet aan te wijzen. De gebouwen bleven kwetsbaar. Verminking 
en sloop waren nog mogelijk. De commissie bleef aandringen en 
na zes jaar heeft dit nu geresulteerd in bescherming.

Het jongste monument van Amsterdam
Op verzoek van Heemschut is het gebouw Oudhof, Rokin 99, 
aangewezen tot gemeentelijk monument. Het effectenkantoor 
is in 1990 gebouwd naar ontwerp van Mart van Schijndel. De 
commissie is blij dat dit voor Amsterdam en Nederland zeld-
zame en hoogwaardige voorbeeld van postmodernisme nu een 
goede bescherming kent.

Jongste monument, Rokin 99, uit 1990.
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ringen en hoorzittingen over erfgoedbeleid van gemeenten. Er 
waren ontmoetingen met gedeputeerden en leden van de Pro-
vinciale Staten. Ook werd overleg gevoerd met de ambtenaren 
cultureel erfgoed van de provincie en met de directeur van het 
Erfgoedhuis Zuid-Holland. Verder was de commissie aanwezig 
bij de bijeenkomsten van de Erfgoedlijnen van de provincie.

Leden van Heemschut Zuid-Holland.

Succespunten
In het verslagjaar kon Heemschut Zuid-Holland de volgende 
successen boeken. Samen met Historisch Genootschap 
Roterodamum en het Cuypersgenootschap neemt de commis-
sie deel in een selectieproject van de gemeente Rotterdam tot 
aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten. In 2016 
werden zo 21 panden aangewezen.
Heemschut Zuid-Holland heeft een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van een nieuw erfgoedbeleid van de gemeente 
Alphen aan den Rijn, met uitbreiding van de gemeentelijke 
monumentenlijst en tot afdoening van bezwaarprocedures. 
B&W hebben inmiddels elf panden in Boskoop als gemeentelijk 
monument aangewezen.
Op voorspraak van de commissie en het Cuypersgenootschap 
hebben B&W van de gemeente Westland besloten tot aanwij-
zing van de kerk Het Kruispunt in Maasdijk tot gemeentelijk 
monument.
B&W van Rotterdam zullen waarschijnlijk op verzoek van de 
commissie het poortje van het voormalige Coolsingelzieken-
huis en de bijbehorende plataan aan de Lijnbaan als gemeen-
telijk monument aanwijzen.
In Leiden heeft de commissie, in samenwerking met het Cuy-
persgenootschap, de Historische Vereniging Oud-Leiden en de 
Bewonerscommissie De Oude Kooi, een geslaagde aanvraag 
ingediend voor de aanwijzing als gemeentelijke monument van 
een aantal panden sociale woningbouw uit 1918 in de wijk De 
Oude Kooi. Daarmee werd sloop voorkomen.
Overleg met de gemeenten Voorschoten en Wassenaar heeft 
ertoe geleid dat deze gemeenten in hun erfgoedverordeningen 

Airey-woningen worden gerenoveerd
Na jarenlange strijd is woningcorporatie Eigen Haard in 2016 
gestart met de renovatie van de airey-woningen aan de Bur-
gemeester de Vlugtlaan in Nieuw-West. Deze woningen zijn 
een interessant voorbeeld van naoorlogse systeembouw en de 
woonblokken vormen het hart van een beschermd stadsge-
zicht. De grootschalige renovatie van de woningblokken geeft 
een positieve impuls aan het behoud van de wijk.

Mozeshuis gemeentelijk monument
Op verzoek van Heemschut en het Cuypersgenootschap heeft 
het stadsdeel Centrum het Mozeshuis aan het Waterlooplein 
aangewezen tot gemeentelijk monument. Het Mozeshuis is in 
de jaren 1962-1969 gebouwd naar een ontwerp van Sier van 
Rhijn en verving de oude pastorie van de Mozes- en Aaronkerk. 
Het gebouw heeft overtuigende architectuur- en cultuurhisto-
rische waarde. Heemschut Amsterdam blijft zich inzetten voor 
de bescherming van erfgoed van na 1965.

Aandacht voor toezicht- en handhaving
In 2016 is meerdere malen met stadsdeel Centrum gesproken 
over toezicht en handhaving. Regelmatig constateert Heem-
schut overtredingen bij monumenten. Zo is in 2015 en 2016 
een aantal gevels illegaal en op onjuiste wijze gerenoveerd. 
Monumentale waarden gingen daarbij verloren. De commissie 
wil toezicht en handhaving beter op de agenda krijgen. Enkele 
verbeteringen van het beleid worden al doorgevoerd. 

Vergeten monumenten in Oost
Heemschut heeft het stadsdeel Oost herinnerd aan haar monu-
mentenaanvraag van begin 2016 voor een aantal gebouwen 
in Oost. Het belangrijkste object is het voormalige Burgerzie-
kenhuis met chirurgijnscomplex aan de Linnaeusstraat. Dit was 
destijds tijdelijk van de lijst gehaald om een verbouwing mogelijk 
te maken. Nu het definitief is herbestemd tot hotel, is het neore-
naissance gebouw van A.L van Gendt toe aan hernieuwde aan-
wijzing. Ook wil de commissie een groot aantal panden in de stijl 
van Berlage, Gratama en Versteeg, Greiner en Staal in Transvaal 
en de Watergraafsmeer aanwijzen als gemeentelijk monument.

ZUID-HOLLAND

In de vergaderingen van Heemschut Zuid-Holland passeerden 
veel onderwerpen de revue. Ontwikkelingen op rijks- en pro-
vinciaal niveau werden besproken, waaronder de Erfgoedwet 
en Omgevingswet. De meeste tijd werd besteed aan ontwik-
kelingen op gemeentelijk niveau. Daarbij ging het om nieuw 
erfgoedbeleid of bestemmingsplannen, waarbij erfgoed in het 
geding is. En verder veel concrete beschermingszaken waar 
behoud van bedreigd erfgoed centraal stond.
Commissieleden hebben verder externe bijeenkomsten bijge-
woond, zoals bijeenkomsten van de RCE, commissievergade-
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een bepaling hebben opgenomen over de onderhoudsplicht 
van gemeentelijke monumenten, overeenkomstig de bepaling 
die in de Erfgoedwet is opgenomen ten aanzien van rijksmo-
numenten.
Intensief overleg met de gemeente Wassenaar heeft geleid tot 
een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw erfgoedbeleid, 
inclusief het paraplubestemmingsplan cultureel erfgoed.
Actie van de commissie had tot gevolg dat de gemeente Was-
senaar handhavend is opgetreden tegen het achterstallig 
onderhoud van de villa Ivicke.

De kerk Het Kruispunt in Maasdijk.

Niet gelukt
Heemschut Zuid-Holland heeft zich tot aan de Raad van State 
verzet tegen de komst van het Collectiegebouw naast Museum 
Boijmans Van Beuningen. Tevergeefs; het beroepschrift is 
ongegrond verklaard.
Verschillende gemeenten zijn bezig met het ontwikkelen van 
nieuw erfgoedbeleid en het vaststellen van nieuwe erfgoed-
verordeningen. Helaas wordt geconstateerd dat de gemeenten 
Krimpenerwaard en Waddinxveen (in weerwil van onze acties) 
besloten hebben dat aanwijzing van gemeentelijke monumen-
ten alleen mogelijk is met instemming van de eigenaren en dat 
derden belanghebbenden zoals Heemschut niet om aanwijzing 
kunnen vragen.

ZEELAND

In het verslagjaar kwam de commissie vier keer bijeen en 
werd er deelgenomen aan drie bijeenkomsten van het platform 
Erfgoed Zeeland. Circa vijftien meldingen van het meldpunt 
Bedreigd Erfgoed Zeeland zijn in behandeling genomen. Daar-
naast een vijftal dat centraal bij Heemschut is binnengekomen. 

Alle activiteiten zijn uitgevoerd met steun van de Stichting Cul-
tureel Erfgoed (SCEZ) en de Provincie Zeeland.

Internationaal telefoonverkeer
In Domburg staat de voormalige KPN kabelcentrale, een uniek 
gebouw met een bijzondere geschiedenis, want ooit kwamen 
hier alle internationale telefoongesprekken Nederland binnen. 
In 1922 kwam de eerste verbinding met Engeland tot stand 
en omstreeks 1925 is de telefooncentrale speciaal voor die 
intercontinentale verbindingen gebouwd. De kabelcentrale - 
met kenmerken van art-deco en nieuwe zakelijkheid - is nog 
in goede staat. Heemschut heeft met de projectontwikkelaar 
gesproken en gesteld dat renovatie van het oorspronkelijke 
pand heel goed mogelijk is. De gemeente Veere heeft echter 
ingestemd met de sloop en massale nieuwbouw. Het dorps-
karakter van Domburg zal in sterke mate worden aangetast. 
Ook zal het intieme karakter van de aanpalende Weverijstraat 
volledig verdwijnen. Een groep omwonenden heeft een gerech-
telijke procedure gewonnen. De gemeente had onvoldoende 
notitie genomen van hun bezwaren. De commissie heeft een 
zienswijze ingediend, waarop tot op heden geen reactie is 
gekomen.

Ontwikkelingen op Schouwen-Duiveland
De gemeente Schouwen-Duiveland had het voornemen alle 
gemeentelijke monumenten af te voeren en daarmee de 
monumentenverordening in de praktijk af te schaffen. Hierte-
gen heeft Heemschut Zeeland herhaaldelijk bezwaar gemaakt 
en is de gemeente erop gewezen dat in het kader van de wet 
ruimtelijke ordening een cultuurhistorische waardebepaling 
dient te worden opgesteld, naar voorbeeld van andere Zeeuwse 
gemeenten. Schouwen-Duiveland heeft een monumentenplat-
form opgericht. Deze heeft als prioriteit de verdere uitbouw van 
het monumentenbeleid en geadviseerd om voornoemd onzalig 
plan stop te zetten. Dat is dan ook gebeurd.
Verder is in de gemeente als gevolg van de acties van de com-
missie een art-deco huis in Noord Gouwe van de sloop gered. 
En dankzij herhaald attenderen is ook het sterk vervallen 
gemaal Viane bij Ouwerkerk gerestaureerd. 

Slot Oostende in Goes
Tijdens een excursie naar restanten van het slot Oostende in 
Goes is er door commissieleden de nadruk op gelegd dat de 
positieve plannen, die de gemeente had om een deel van het 
kasteel weer zichtbaar te maken, zouden worden gerealiseerd. 
Inmiddels is op initiatief van een bierbrouwer een gedeeltelijke 
herbestemming/reconstructie van het kasteel gestart. Dit is 
een insteek die Heemschut wil ondersteunen, maar dat neemt 
niet weg dat de commissie vindt dat er nog verbeterpunten zijn. 
Zoals de vloer van de kelder met kruisribgewelven, die verdiept 
moet worden, zodat de basementen van de zuilen weer zicht-
baar zijn. Een ander punt is het zo goed mogelijk herstellen van 
de historische vloer van de ridderzaal. 
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NOORD-BRABANT

In 2016 is Heemschut Noord- Brabant actief geweest in de 
bescherming en het behoud van waardevolle monumenten en 
cultuurlandschappen in de provincie. Naast objectbescherming 
is de commissie ook actief geweest met andere activiteiten. 
Gewerkt is aan een beleidsstuk over handhaving en een onder-
zoek is gestart naar de samenstelling van monumentencom-
missies. Ter aanvulling van de landelijke kadermap heeft de 
commissie een specifieke ‘Brabantse kadermap’ gemaakt. 
Heemschut Brabant heeft in diverse steden geflyerd met de 
Open Monumenten Dagen. De in 2015 vervaardigde folder is 
onder andere voor deze gelegenheid geactualiseerd en her-
drukt. Het jaarverslag 2015 is samen met een folder en infor-
matiebrief verstuurd aan alle gemeenteraden en colleges van 
B&W in de provincie.

Leden van Heemschut Noord-Brabant

In 2016 hebben er enkele veranderingen in de commissie 
plaatsgevonden. De heer Harrie Boot heeft eind 2015 de 
taken van secretaris en penningmeester respectievelijk over-
gedragen aan de heer Stefan Sweijen en de heer Frans van 
Gessel. Harrie Boot blijft wel actief als commissielid. Mevrouw 
Denise Huntjes is begin 2016 als aspirant-lid begonnen, maar 
is wegens tijdgebrek opgehouden. 

Roosendaal 
Door herbestemming van de Sint Janskerk tot uitgaansgele-
genheid wordt het interieur van de kerk ernstig bedreigd. In 
2013 werd bijvoorbeeld, nota bene met goedkeuring van de 
monumentencommissie, een biechtstoel omgebouwd tot bar. 
Heemschut Brabant volgt deze zaak al jaren in samenwerking 
met Stichting Beeld. Nader onderzoek van Heemschut heeft 
destijds geleerd dat de monumentencommissie onwettig was 
en er werd dan ook bezwaar tegen de vergunningverlening 
gemaakt. In 2015 oordeelde de rechter dat de commissie 
niet deskundig was. In 2016 kwam de kerk in eigendom van 
BOEi, maar helaas is de kerk nog steeds niet uit de geva-
renzone. De nieuwe eigenaar wil de kerk ontdoen van haar 
ornamentiek. 

Slot Oostende in de 17de eeuw, Collectie Museum Z. Beveland.

Eendrachtweg in Tholen
Als gevolg van de herinrichting van de Eendrachtweg zouden 
vijf oude populieren in de directe omgeving en een belang-
rijk aantal sierperen langs de weg worden gekapt. Hiermee 
zou het aanzicht van het beschermd stadsgezicht ingrijpend 
worden gewijzigd. Omdat de gemeente Tholen geen nieuw 
beplantingsplan voor de vesting had ontwikkeld en de ver-
eiste aanpassingen van de monumentenverordening in het 
kader van de MoMo niet op orde waren, heeft de commis-
sie bezwaarschriften geoordeeld dat in onderling overleg een 
oplossing moest worden gevonden. Daaruit is voortgekomen 
dat de oude populieren op een na blijven staan en een aantal 
oude sierperen zal worden opgeslagen in afwachting van een 
beplantingsplan. 

Gemaal Viane bij Ouwerkerk tijdens restauratie. 
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Sint Jan in Roosendaal.

Gemeentelijke monumentenlijst Moerdijk 
Door actief te reageren op het mogelijk verdwijnen van het 
dorp Moerdijk (omringd door zware industrie) en het aanwezige 
cultureel erfgoed, is contact ontstaan tussen Heemschut, het 
Cuypersgenootschap, de gemeente Moerdijk en de twee plaat-
selijke heemkundekringen. Tijdens de gesprekken met de wet-
houder is duidelijk geworden dat Moerdijk voor wat betreft de 
lijst met gemeentelijke monumenten niet volledig is en wordt 
er gevraagd om panden aan te dragen. Er is door betrokken 
partijen een lijst van 28 potentiële monumenten opgesteld, 
waarvan er een groot aantal is toegevoegd aan de monumen-
tenlijst van de gemeente Moerdijk.

Stadskantoor 1 van Tilburg
In 2014 werd duidelijk dat Stadskantoor 1 van Kraaijvanger 
Architecten zwaar gerenoveerd gaat worden. Van de monu-
mentale waarde van het object blijft niet veel over in de plan-
nen. Erfgoedverenigingen, architecten, heemkundekringen en 
kunstenaars verenigden zich in een groep en streden voor het 
behoud van het iconische beeld van het stadskantoor 1. Ook 
is er een referendum geweest waarvoor het aantal benodigde 
stemmen werd binnengehaald. Toch gaan de plannen die de 
gemeente met het gebouw heeft gewoon door, ook al wordt er 
hier en daar wel wat bijgesteld. 

LIMBURG

Nationaal Landschap Zuid Limburg
In het kader van de regio uitwerking Provinciaal Omgevings-
plan (POL) zal Gedeputeerde Staten van Limburg, samen met 
de achttien Zuid-Limburgse gemeenten, een meerjarige pro-
grammerings- en financierings-systematiek voor het Nationaal 
Landschap Zuid Limburg uitwerken.
In haar reactie op het POL heeft Heemschut Limburg aange-
geven dat er voor het Zuid-Limburgse Landschap alsnog een 

integrale structuurvisie moet worden ontwikkeld. Dit om de 
probleemstelling met betrekking tot de achteruitgang van het 
Zuid-Limburgse landschap te meten. Om een helder beeld te 
krijgen dient er een objectief onderzoek uitgevoerd te worden 
naar de kwaliteit van ons huidige Zuid-Limburgse landschap. 
Het openbaar maken van de resultaten van deze onderzoeken 
kan het begin vormen van een brede politieke en maatschap-
pelijke bewustwording in het Heuvelland zelf en daarbuiten.

Vakwerkbouw
Nog steeds verdwijnt er in Limburg vakwerkbouw, die als 
zodanig niet als belangrijk wordt herkend, zoals bij de aanleg 
van de buitenring in Parkstad Limburg. Coen Eggen hield bij 
de presentatie van zijn recente boek over Limburgse vakwerk-
bouw daarom een hartstochtelijk pleidooi voor het bewust-
maken van pandeigenaren: ‘Laat de eigenaren aan een deel 
van het bouwtechnisch onderzoek meewerken. Dat scheelt 
hen ook in de kosten.’ De commissie steunt deze benadering 
van harte.

Kinkenwegen
De oude handelswegen van Limburg naar de Voerstreek zijn 
veldwegen, die deel uit maken van het geheugen van het land-
schap. Zij zijn vaak nog terug te voeren tot middeleeuwse ont-
ginningen. Door ruilverkavelingen, stadsuitbreidingen en de aan-
leg van autowegen zijn vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw 
veel van die historische veldwegen verdwenen. De commissie 
wil voorkomen dat dit soort routes nog verder verdwijnt. Een 
belangrijk middel tot behoud kan het opnemen van de histori-
sche paden in regionale of landelijke lange afstands paden zijn.

Wanssum
In Noord- Limburg is tijdens de oorlog en de bevrijding in 1944 
met name in de omgeving van Overloon, Venray en Venlo veel 
cultureel erfgoed verloren gegaan. In Wanssum werd het in 
1940 gebouwde raadhuis van de architect A.J. Kropholler 
opgeblazen en direct na de oorlog herbouwd. Het was een van 
de weinige panden in deze streek die de herinnering aan het 
verleden levend hield. Heemschut Limburg heeft zich daarom 
gevoegd bij het massale protest tegen sloop van het voorma-
lige raadhuis; helaas tevergeefs. Alle reden voor de commissie 
om bij de verdere uitvoering van de plannen van de deltacom-
missie grote rivieren zeer alert te zijn. In de plannen wordt 
wel het grote belang van culturele ruimtelijke kwaliteit bele-
den, maar tijdens de uitvoering verdwijnt de kwaliteit toch te 
gemakkelijk op de achtergrond. Hier wreekt zich het feit dat bij 
de sterke decentralisatie van het ruimtelijke en erfgoedbeleid 
bestaande checks and balances op het niveau van provincie en 
Rijk zijn afgeschaft, zonder dat er iets nieuws voor in de plaats 
is gekomen. Wij pleiten voor een waakhond op provinciaal of 
rijksniveau die het belang van ruimtelijke kwaliteit bij de uit-
voering van de Maaswerken daadwerkelijk handen en voeten 
kan geven.
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Ongewenste woningbouw bij klooster 
Er is veel religieus cultureel erfgoed in Limburg. Naast kerken en 
kapellen zijn er ook veel kloosters. Het voormalig klooster Mari-
abosch in Baexem, gebouwd in 1877, krijgt een nieuwe bestem-
ming. Het gemeentelijk monument wordt verbouwd tot zeventien 
zorgappartementen waarvan er vier de functie van hospice krij-
gen. Het interieur van de kapel, met een hoge monumentale 
waarde, blijft behouden evenals de nog aanwezige oorspronke-
lijke interieurafwerkingen in het klooster. Er bestaan echter ook 
plannen om in de kloostertuin woningbouw te realiseren. Volgens 
Heemschut Limburg doet dit afbreuk aan de parkachtige set-
ting van de kloostertuin en de commissie zal deze ontwikkeling  
kritisch volgen. 

Leden van Heemschut Limburg

Het Bauduinterrein in Maastricht
Plannen zijn ontwikkeld voor het terrein van de voormalige 
Vermicellifabriek Jos Bauduin binnen de oude wallen van 
Maastricht. De commissie ondersteunt het initiatief om op 
deze locatie woningbouw te realiseren. In overleg met de pro-
jectontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over de afwerking 
van de vrijkomende stadsomwalling uit 1230, de herbestem-
ming van het laatste voormalige armenhuisje dat in de stads-
muur is gebouwd en over de restauratie van het monumen-
tale pakhuis waarin de toegang tot de parkeergarage wordt 
gerealiseerd. 
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De poort naar het Bauduinterrein.
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bezoekers is gegroeid van 57,73% naar 65,22%. Meer men-
sen weten dus de website van Heemschut te vinden. In 2016 
werd de digitalisering van ruim 40.000 dia’s, aanwezig in het 
archief van Heemschut, opgeleverd. Deze collectie is samen 
met het gedigitaliseerde tijdschriftarchief en de Heemschut-
reeks gereed gemaakt voor online-publicatie in 2017.

Digitale nieuwsbrief
Ruim 2.000 leden ontvingen in het verslagjaar vier keer een 
digitale nieuwsbrief met acties en activiteiten. 280 leden 
ontvingen de nieuwsbrief 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 en cultuurhistorie.

Tijdschrift
Ook in 2016 kregen alle leden van de vereniging het tijdschrift 
toegestuurd. De redactie bestaat uit Anne-Marie ten Cate 
(eindredactie), Jephta Dullaart, Eric le Gras, Willem Heijbroek, 
Karel Loeff (hoofdredactie), Norman Vervat en Mathijs Witte. 
Ruud Kuipers assisteert de redactie.
Het tijdschrift wordt - zoals blijkt uit opmerkingen uit de vak-
wereld, leden en relaties - zeer gewaardeerd om het brede 
aanbod, de inhoud en de uitstraling. 

Website
De website van Heemschut, www.heemschut.nl is de informa-
tiebron bij uitstek voor leden en niet leden. In 2016 is de nieuwe 
website van Heemschut online gegaan en uitgebreid met veel 
nieuws en informatie. De website is geheel responsive. Met 
Google Analytics is het gebruik van de Heemschutwebsite over 
de periode van dec 2015 tot februari 2017 onderzocht. Uit 
de cijfers komt duidelijk naar voren dat, in vergelijking met de 
oude site, het gebruik van de website enorm is toegenomen. 
Het aantal actieve gebruikers op onze website is meer dan 
verdubbeld. Ook het aantal gebruikers (unieke bezoekers) is 
meer dan verdubbeld. Gezamenlijk hebben ze ongeveer 1/3 
meer pagina’s bekeken. Dat terwijl het totale aantal pagina’s 
door de nieuwe opzet van de website is afgenomen. De website 
is geen archiefvormer van dossiers meer. Nadruk ligt nu op 
nieuws over erfgoeddossiers of thema’s. Het aandeel nieuwe 

Publieksactiviteiten en media aandacht

Zowel op landelijk niveau als door de commissies worden activiteiten ontwikkeld voor leden en publiek. Steeds meer 

zijn de commissies actief in het zelf verzorgen van publiciteit, door het maken van een folder, het organiseren van 

ledenbijeenkomsten of de aanwezigheid op sociale media. Het landelijk bureau verzorgt onder andere het tijdschrift, de 

website, nieuwsbrieven en de Heemschut-accounts van facebook en Twitter. 

Jaargang 93 - nr. 3 - september 2016

VOOR HET BEHOUD VAN ERFGOED

Studenten in 
monumenten

Bruggen van 
Piet Kramer

Jugendstil in 
Nederland

Jaargang 93 - nr. 4 - december 2016

VOOR HET BEHOUD VAN ERFGOED

Het Franse 
Klooster

De straat  
in Groenlo

Verduurzaam 
je pand

Jaargang 93 - nr. 1 - maart 2016

VOOR HET BEHOUD VAN ERFGOED

Interieurs 
gezocht!

De nieuwe 
Omgevingswet

Vakwerkbouw 
in Limburg

Jaargang 93 - nr. 2 - juni 2016

VOOR HET BEHOUD VAN ERFGOED

Aanpassingen  
aan scholen

Monumenten  
in Den Bosch

Erfgoed en 
toerisme
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Facebook
Heemschut heeft een actief beleid op facebook en het bereik 
is ook in 2016 weer flink gegroeid. Op 1 januari 2016 had 
Heemschut 1.323 volgers. Op 31 december 2016 waren dat er 
2.396. In 2016 werden 268 berichten geplaatst. Het bereik per 
week is gestegen van 1.500 begin 2016 gemiddeld naar 5.000 
gemiddeld eind 2016. In 2016 is wederom budget ingezet om 
de facebookpagina en individuele berichten te promoten. 

Onderwerpen van de berichten waren: het beschermingswerk 
van Heemschut door de commissies in de provincies, aankondi-
gingen van evenementen zoals excursies, ledenbijeenkomsten 
of debatavonden en natuurlijk is er aandacht voor het tijdschrift 
Heemschut, dat vier keer per jaar wordt aangeprezen. 
De berichten over de dreigende afschaffing van de fiscale 
aftrek voor monumenten scoorden buitengewoon goed. Er is 
campagne gevoerd voor dit onderwerp en voor de drie video’s 
waarin eigenaren vertellen wat de afschaffing voor hun per-

soonlijk zou betekenen. De berichten over de video’s zijn ieder 
door ruim 30.000 mensen bekeken en het bericht over de peti-
tie ‘Op erfgoed bezuinigen? Een monumentale vergissing’ is 
door bijna 40.000 mensen gezien. 

Heemschutleden in het Snoeck van Loosenhuis in Enkhuizen.

Twitter 
Per 31 december 2016 heeft Heemschut 1.864 volgers. Dat 
is 379 meer dan op 1 januari. Voor een vrij kleine organisatie 
is dit een groot aantal. In vergelijking met grote organisaties 
als Gelderse Landschap en Kastelen, de Hollandsche Molen 
en Groninger Kerken die ongeveer 2.300 volgers hebben, is 
dat veel. Heemschut verliest nauwelijks volgers. Over het alge-
meen neemt het aantal gebruikers van Twitter wel af. Het aan-
tal tweets ligt maandelijks gemiddeld op 58. We proberen elke 
werkdag twee twees van een Heemschut-actie uit te sturen.
Vaak retweeten we of liken we ook tweets van andere orga-
nisaties.
Heemschut bereikt veel soorten mensen op Twitter en de inter-
actie is hoog. De engagement rate, dus het aantal impressies 
gedeeld door het aantal clicks op een link, retweets, favorites 
en replies is met 1,78% erg hoog. In vergelijking, de 25 belang-
rijkste 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 clicks op links bedraagt 209 keer maand, ofwel 
ongeveer vier per bericht. Deze mensen worden naar de web-
site gekanaliseerd. Het lijkt weinig maar is veel voor Twitter 
omdat mensen niet gauw geneigd zijn om door te klikken. Men-
sen nemen snel nieuws tot zich. 
Het aantal impressies en engagements wisselt per tweet sterk, 
maar over het algemeen doet Heemschut het zeer goed. Posi-
tief is, dat we per tweet dus meer interactie krijgen. 
De tweets met de meeste impressies vorig jaar hadden te 
maken met de verwaarlozing van rijksmonumenten, met onze 
actie om de fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumen-
ten te handhaven, met sloop van panden en met de nieuwe 
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Excursie per trekschuit over de Dokkumer Ee.
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matig opgepikt door de lokale media, zowel door kranten als 
door radio-en televisiestations. De Werkgroep Monumentale 
Kunst heeft in 2016 de kranten zeer regelmatig weten te halen 
met het beschermingswerk voor monumentale kunstwerken, 
die door sloop van het gebouw waar ze voor gemaakt werden, 
verloren dreigen te gaan. In het tijdschrift van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed verscheen een artikel over kunst-
werken van Jaap van der Meij en Peter Struycken. 
De PR adviseurs leverden teksten aan voor gebruik in de 
rubriek Actief in het tijdschrift, voor de dossiers op de website 
www.heemschut.nl en voor berichtgeving op facebook. 
Diverse commissies hebben in 2016 een brochure ontwik-
keld over de activiteiten van Heemschut in hun provincie. Het 
merendeel van de commissies is actief op Twitter: Amsterdam 
(450 volgers), Drenthe (308 volgers), Friesland (312 volgers), 
Groningen (135 volgers), Noord-Brabant (312 volgers), Noord-
Holland (92 volgers), Overijssel (226 volgers) en Zuid-Holland 
(354 volgers). 

Evenementen en excursies
De PR adviseurs zijn de spil in het organiseren van evenemen-
ten in de provincies. In 2016 namen honderden mensen deel 
aan een rijk palet aan erfgoedexcursies. Ter gelegenheid van 
het vijftien jarig bestaan van de Commissie Flevoland werd een 
excursie georganiseerd naar het Nieuw Land Erfgoedcentrum 
in Lelystad met een bezoek aan de in 2016 opgegraven IJssel-
kogge en een bezoek aan het Waterloopbos met een rondlei-
ding langs de opstelling waterloopkundige modellen. 
Bij de excursie van de Commissie Limburg werden het kasteel 
en het oude Salviuskerkje van Limbricht, kasteel Wolfrath en 
de Martinuskerk van Holtum bezocht.

folder van de Werkgroep Monumentale Kunst. De tweet die 
de meeste impressies en engagement had, was in december 
en ging over de verwaarlozing van het rijksmonument De Wels-
ker in Aalten. Voor meer getallen zie de tabel met aantallen 
bezoekers. 

Tabel 1: Aantal bezoekers Heemschut account Twitter 2016

2015 2016 PER MAAND
Tweets 694 702 58,5

Tweet impressies 240.668 336.600 28.050

Impressies per dag 7902 11.005 917

Aantal bezoeken 11.131 13.442 1.120

Vermeldingen 566 561 47

Nieuwe volgers 495 379 32

Engangement rate 24,30% 21,30% 1,78%

Link clicks 2505 209

Werkgroep PR 
Het beschermingswerk van Heemschut wordt uitgevoerd door 
de commissies in de provincies en de commissie Amsterdam. 
In iedere commissie is in principe een PR adviseur actief. 
Helaas moesten de provincies Gelderland en Flevoland het in 
2016 zonder PR adviseur stellen. Aan het eind van het ver-
slagjaar zijn de PR adviseurs van Zuid-Holland en Friesland om 
persoonlijke redenen vertrokken. 
De adviseurs vergaderen twee keer per jaar over de landelijke 
en provinciale PR-activiteiten en de onderlinge afstemming. 
In de bijeenkomsten wordt onder andere gesproken over de 
inhoudelijke kanten van het beschermingswerk van Heem-
schut. Naast de thema-dossiers van Heemschut, kwamen in 
2016 de volgende onderwerpen van landelijk belang aan de 
orde: de dreigende stopzetting van de restauratie van de Euse-
biuskerk in Arnhem, de aardbevingsschade in de provincie Gro-
ningen en de dreigende afschaffing van de fiscale aftrek voor 
particuliere eigenaren van rijksmonumenten. Vooral het laat-
ste heeft veel publiciteit in de media opgeleverd - Nieuwsuur, 
NOS Journaal, landelijk en regionale kranten - en op de sociale 
media. 

Pers, publicaties en sociale media
De commissies voeren 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. 
De Commissie Groningen heeft naar aanleiding van de drei-
gende afschaffing van de fiscale aftrek alle eigenaren van 
rijksmonumenten in Groningen aangeschreven. Dit heeft vijftig 
nieuwe leden opgeleverd. 
In 2016 verzorgden de PR adviseurs enkele tientallen persbe-
richten. Beschermingsacties door het hele land zijn zeer regel-
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De in Kampen geborgen IJsselkogge wordt geconserveerd in 

Lelystad en was bij hoge uitzondering te bezoeken door Heem-

schutleden.
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In samenwerking met de Stichting Waterschapserfgoed organi-
seerde Heemschut Friesland een excursie per trekschuit naar 
de hoogtepunten langs de Dokkumer Ee, zoals de houtzaag- 
en korenmolen de Zwaluw in Birdaard, het stadhuis en het 
Admiraliteitshuis in Dokkum, de net gerestaureerde Dokkumer 
Nieuwe Zijlen en het beschermde terpdorp Metslawier. 
De jaarlijkse excursie van Heemschut Drenthe voerde naar de 
zuidoosthoek van de provincie. Bezocht werden onder andere 
villa Veldkamp in Erica en de synagoge van Coevorden. 
De excursie van Groningen ging naar Appingedam en tijdens de 
excursie in Zeeland werden de tuinen van de buitenplaatsen 
Der Boede, Moesbosch en Ter Hooge bekeken. 
Leden van verschillende commissies gaven lezingen bij sympo-
sia of werkten mee aan de organisatie ervan. 

In 2016 vond de nieuwjaarsreceptie plaats op Paleis Soestdijk. 
Meer dan honderd bezoekers namen deel aan rondleidingen 
door het paleis en de tuinen. Daarna werd, na een aantal inte-
ressante toespraken, het glas geheven in de prachtige Orange-
rie van Paleis Soestdijk. 

Tijdens Open Monumentendag 2016 verzorgden diverse commis-
sies activiteiten zoals rondleidingen in monumenten en stads- of 
dorpswandelingen. In een aantal steden was Heemschut verte-
genwoordigd met informatiestands. In Groningen werden twee 
rondleidingen gegeven in het Hinckaertshuis. In Amsterdam kon-
den mensen mee op boottochten om bruggen in de Amsterdamse 
School-stijl eens van een geheel andere kant te bekijken. Leden 
van de Werkgroep Monumentale Kunst gaven in de voormalige 
Nederlandse Bank aan Boompjes 250 en Central Post aan Delft-
seplein 31 in Rotterdam voorlichting over de bescherming van 
monumentale kunst en over de kunstwerken op deze locaties. 
Heemschut Friesland was aanwezig op de Monumentenmarkt 
in Leeuwarden. Dit is een evenement voor nieuwe monumen-
teneigenaren waar enkele honderden belangstellenden op af 
kwamen. Ook waren onder andere het Restauratiefonds en de 
Monumentenwacht vertegenwoordigd. De monumentenmarkt 
wordt twee keer per jaar gehouden. 
In de jaarverslagen van de commissies van Heemschut wordt 
uitgebreider verslag gedaan van deze en andere PR activitei-
ten. Op verzoek zijn deze verslagen beschikbaar. 

Nieuwe Heemschutleden op de Open Monumentendag in Kolhorn.
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Rekening van baten en lasten
SALDO BEGROOT SALDO
2016 2016 2015

Baten
Bond Heemschut
Contributies en donaties 189.263 210.000 191.579
Giften en legaten 17.231 80.000 117.865
Advertenties 17.361 15.000 19.188
Henk en Henkfonds - - 45.000
Entree gelden 12.391 5.000 -
Overige baten 20.221 20.000 35.231
Bijdrage Heemschut Hulpfonds 220.000 220.000 160.000

Totaal baten 476.467 550.000 568.863

Lasten
Kosten van werving van baten
Ledenwerving centraal 6.376 10.000 -
Overige wervingskosten 7.766 40.000 5.140
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten 11.824
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten 10.989

36.955 50.000 5.140
Besteed aan de doelstellingen
Publieke informatievoorziening 71.420 85.000 73.819
Henk en Henkfonds 21.577 - 40.057
Publieksactiviteiten - 5.000 -
Provinciale commissies 80.328 100.000 71.330
Giften en legaten in beheer
gegeven bij Heemschut Hulpfonds - - 98.646
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling 114.112 - -
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling 105.592 - -

393.029 180.000 283.852
Beheer en administratie
Personeelskosten 181.218 180.000 176.396
Afschrijvingen 1.958 - 3.921
Bondsbureau 67.156 60.000 73.057
Administratiekosten en accountantscontrole 36.726 40.000 29.855
Bestuur 23.231 15.000 20.361
Jaarvergadering en jaarverslag 5.232 5.000 8.997
Onvoorzien 23.296 20.000 12.876
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten -11.824 - -
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten -10.989 - -
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling -114.112 - -
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling -105.592 - -

96.300 320.000 325.463

Totaal lasten 526.284 550.000 614.885

Resultaat -49.817 - -45.592

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. 
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Mevrouw Eefje van Duin, voorzitter, 
Mevrouw Tineke Vooijs, secretaris
De heer Pier Bosch, adviseur landschap
De heer Jan Battjes, technisch adviseur
De heer Gijsbert Boekschoten, PR adviseur
De heer Joop Leffers
De heer Reint Wobbes
De heer Wim Bastiaanse
De heer Stijn van Genuchten
De heer Robert Jalink
De heer Wessel Dijkstra
De heer Jan Oomkes
Mevrouw Laure Postma
De heer Matthijs Verwer

Bestuur
Het bestuur bestond in 2016 uit:
De heer ir. J.A. van Gils (waarnemend voorzitter, Noord-
Brabant)
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 drs. P. Nijhof (Flevoland)
De heer ir. P.P. Bosch (secretaris a.i.)
De heer P. Doolaard (penningmeester a.i)

Teruggetreden zijn:
De heer mr. J.L.M. van Susante (Limburg)
De heer dr. S.B. Ybema (Drenthe)
De heer Y. Meihuizen (Utrecht)
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
Drs. Jephta Dullaart 
Drs. Eric le Gras
Drs. Willem Heijbroek
Drs. Karel Loeff, hoofdredactie
Drs. Norman Vervat
Mathijs Witte MA MSc

Organisatie

Samenstelling Commissies Heemschut
De samenstelling van de commissies is per ultimo 2016. De adressen van de secretarissen zijn de meest recente. 

FRIESLAND 

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

Mevrouw Drs P.C.L. (Paula) Voorthuijsen, vicevoorzitter
De heer R. (Ruud) Saarloos, penningmeester
Mevrouw M.C. (Marloes) Eskens MA, PR adviseur
De Heer S. (Sjolle) Wieringa
De heer R. (Rienk) Broers 
De heer G. (Gertjan) Timmer
Mevrouw C. (Claudia) Versloot

GRONINGEN

Secretariaat: De heer G. Boekschoten,
Stoeldraaierstraat 13, 9712 BT  Groningen
Telefoon 050-3144414
secretarisheemschutgroningen@gmail.com
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DRENTHE

Secretariaat: Mevrouw E. (Ellen) de Vries-Heijboer, 
Hemmenweg 34, 9454 PN Ekehaar.
ellen.de.vries@inter.nl.net 

De heer Seerp Ybema, voorzitter
De heer Leen de Graaf
De heer Piet Pilkes 
De heer Jan Grotenhuis 
Mevrouw Margaret Rocks 
De heer Theo Wortel, PR adviseur
Mevrouw Lon Schöne
De heer Pieter Brink

OVERIJSSEL

Secretariaat: Mevrouw H. de Nekker-van den Berg
Haarbeek 16, 8033 BH Zwolle
Telefoon 038-4530274 
teamdenekker@ziggo.nl

De heer T. (Tiem) van Dalfsen, voorzitter
De heer Ir. J. (Jan) Astrego, regio Twente, regio Noord-West
Mevrouw I. (Ingrid) van Bergenhenegouwen, PR adviseur
De heer P. (Peter) Dekker, regio Salland
De heer G. (Gijs) van Elk, regio Salland
De heer ir. J.J (Jan Jaap) de Kroes, penningmeester, regio  
Salland/Deventer
De heer T. (Tony) Mouw, regio Noord-West
De heer M.N.M. (Marcel) Overbeek, regio Noord-West 
De heer E.P.A.W. (Edy) Prick, regio Noord-West
De heer A. (Arie) van der Spek, regio Noord-West
De heer A. (Adriaan) Velsink, vicevoorzitter, regio Noord-West
Mevrouw H. (Hilde) van Werven, regio Noord-West
De heer M. (Menno) Huge, Adviserend lid voor Regio Twente

GELDERLAND

Secretariaat: De heer D.J. van Duren
Eelinkstraat 29, 7101 JJ Winterswijk
Telefoon 06-53939316 
j.van.duren@wamenvanduren.nl

Mevrouw M. Arkensteijn-van Willigen, voorzitter
De heer D.J. van Duren, vicevoorzitter/secretaris
De heer A.A.E.M. Gijsbers
Mevrouw G.J. Dorhout
De heer J.H. Rijen
De heer H.A.R. Hovenkamp
De heer J.G.C. Scharten
De heer M.W. van den Berg

UTRECHT

Secretariaat: De heer G.W. Eshuis, 
Blikkenburg 40, 3813 XC Amersfoort
Telefoon 033-7370040, 06-28764889, 
secretarisheemschututrecht@gmail.com

De heer H.Y. Meihuizen, voorzitter
De heer P.G. Doolaard, plaatsvervangend voorzitter
De heer P. van Dun, adviseur gebieden
De heer P.D. van Vliet, adviseur objecten
Mevrouw M.M.M. de Wit, PR adviseur
De heer T.V. van Es
De heer H.J. Luth
De heer E. Nijhof
Mevrouw C.J. M. Schoenmakers

FLEVOLAND

Secretariaat a.i.: Mevrouw Willy van der Most, 
Karmijnstraat 14, 1339 BB Almere Buiten
Mobiel 06-10910446  
vandermost@bigfoot.com

De heer Peter Nijhof, voorzitter
De heer Ben Scholten, penningmeester
Mevrouw Judith Flapper, PR adviseur
De heer Rob Bakelaar, adviseur Lelystad
De heer Roelof Oost, adviseur Urk en Noordoostpolder
De heer Piet Voermans, adviseur Dronten
Mevrouw Truus Visser, adviseur Zeewolde

AMSTERDAM

Secretariaat: De heer ir. P.D. Meijer, 
Westerdoksdijk 615, 1013 BX Amsterdam 
Telefoon 020-6244509 
p.d.meijer@kpnmail.nl 

De heer Sebas Baggelaar, voorzitter
De heer Jaap Kamerling, secretaris
De heer Norman Vervat, penningmeester, coördinator acties
De heer Jephta Dullaart, PR adviseur
De heer Herman Wesselink
 
ZUID HOLLAND

Secretariaat: De heer mr. drs. H. Timmer
Pioenhof 4, 2313 DC Leiden 
Telefoon 071-5125720  
heemschutzh@gmail.com

De heer mr. J.C. (Chris) van Oordt, voorzitter 
De heer mr. P. K. (Peter) Neukirchen, secretaris
De heer ir. L. (Luuk) de Boer
De heer L.W. (Leo) Dubbelaar
Mevrouw C.E. (Conny) Fleurkens-Steenwinkel 
De heer drs. G.C. (Geert) van Nieuwenhuizen
Mevrouw ir. E. (Eva) Osinga-Dubbelboer 
De heer mr. M.R.M.M. (Marc) Scheidius
Mevrouw drs. G.C. (Coralie) Stoop
Mevrouw ing. A.W. (Annemiek) Tromp 
De heer G.K. (Gert) Vos
Ir E. (Evert) de Iongh
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LIMBURG

Secretariaat: Mevrouw drs. J.J.M.M. (Marianne) van der Elsen
Huis voor de kunsten Limburg
Kapellerlaan 36, Postbus 203, 6040 AE Roermond
Telefoon 0475-399287
mvdelsen@hklimburg.nl

De heer mr. J.L.M. (Jan) van Susante, voorzitter
De heer ir. F.Q.J.L. Hoebens, vicevoorzitter
De heer J.H.G.E. (Jac) Neessen, secretaris
De heer ing. G.J.H. (Frits) Theeven, adviseur zuid en midden
De heer F. (Frank) Focke, adviseur zuid en midden
De heer ing. (Chris) Versteeg, adviseur noord
De heer drs. A.M.P.P. (Guus) Janssen
Mevrouw J.M.T. (Jolanda) Janssen-Daniels,
De heer F.E.F. van der Kruijf, adviseur Noord
De heer Ir. J. (Hans) Vermeer MPA, PR adviseur
De heer G.J.H.M. Gubbels
De heer ing. L.J.S. (Lee) Vos

NOORD-HOLLAND 

Secretariaat: Mevrouw Elsa G.A.Gorter 
Oudeweg 16, 1733 ND Nieuwe Niedorp
Telefoon 0226-411443 Mob. 06-22460941 
info@4everevents.nl 

De heer dr. ir. F.H. Brugman, voorzitter, adviseur Haarlem, 
Kennemerland
De heer ir. P. Carre, adviseur Midden NH
De heer mr. L.A.H.M. Creemers, vicevoorzitter, juridisch advies
Mevrouw. drs. A.M. ten Cate, redactie tijdschrift Heemschut
De heer H. Dirkx, adviseur Zuid, Gooi- en Amstel
De heer P. Koppen, adviseur Kennemerland, Haarlem 
De heer F.G.F. Pöll, adviseur Zuid NH, Social Media
De heer Ing. W. Schagen, adviseur Noord-Midden
De heer P.A.J. Schat, penningmeester, PR adviseur 

ZEELAND

Secretariaat: Mevrouw J.A. Pleijte
SCEZ, Postbus 49, 4330 AA Middelburg
Telefoon 0118-670607 
ja.pleijte@scez.nl

De heer drs. W. Heijbroek, voorzitter, PR adviseur
De heer drs. F. Godthelp, adviseur Ruimtelijke Ordening
De heer drs. P. W. Sijnke, adviseur Walcheren/Middelburg
De heer A. Drijgers, adviseur Walcheren Z. Beveland
De heer O. Huiskamp, adviseur gemeente Tholen
De heer G.B. Schoenmakers, adviseur Z. Vlaanderen
De heer Ir. E. de Iongh, erfgoedadviseur
De heer drs. D.H.P. Koren,
De heer drs. M.P. van Dintel

NOORD- BRABANT

Secretariaat: Stefan Sweijen
Sabastraat 81, 4812 CP Breda
Telefoon 06-48689437
s.sweijen@gmail.com

De heer Jan van Gils, voorzitter
De heer Frans van Gessel, penningmeester 
De heer Harrie Boot 
Mevrouw Miriam van den Dries 
De heer Tom van Eekelen 
De heer Gerard van der Vliet 
De heer Ad Spanjers 
Mevrouw Annemiek van der Made 
Mevrouw Janneke Hille
De heer Huub Oome 
De heer Peter van de Schee, aspirant-lid 
De heer Joost Ankone, aspirant-lid 
Mevrouw Judith Toebast, extern adviseur
De heer Harrie Maas, namens Monumentenhuis Brabant 

Colofon
Bond Heemschut
Vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. 
Opgericht in 1911. Beschermvrouwe Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Beatrix.

Teksten
Karel Loeff, Mathijs Witte en leden van de commissies van Heemschut.

Eindredactie
Drs. Anne Marie ten Cate

Coördinatie
Pack & Parcel BV, Nieuwegein

Vormgeving 
Pencilpoint | online & offline design, Woerden

Vereniging Bond Heemschut
Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam
KvK 40531986
RSIN 002560367
www.Heemschut.nl

Bank IBAN: NL 36 RABO 01466.62.032

De tekst van dit jaarverslag is vastgesteld in de Algemene  
Vergadering van Leden op 16 juni te Den Bosch.


