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Erfgoedvereniging Bond Heemschut zet zich

krachtens haar statuten in voor de bescherming en 

instandhouding van cultureel erfgoed in Nederland, 

voor de schoonheid en het historisch-ruimtelijk 

karakter van ons land en van cultuurmonumenten in 

het bijzonder. Heemschut is door de Belastingdienst 

erkend als culturele ANBI. Conform de geldende regel-

geving is alle relevante informatie via de website 

www.heemschut.nl beschikbaar. Beschermvrouwe 

van de vereniging is H.K.H. Prinses Beatrix.



Omdat Heemschut haar digitale systemen 

op orde heeft, kon het personeel thuis 

werken en werd al snel ingezet op digitaal 

vergaderen via Zoom. Voor veel vrij-

willigers was het even wennen, maar meer 

en meer werden zij in de loop van het 

verenigingsjaar hiermee vertrouwd. Dit 

resulteerde in bijeenkomsten en over-

leggen die digitaal plaats vonden en nog 

steeds vinden. Slechts een enkele bijeen-

komst kon nog fysiek worden georgani-

seerd. De jaarlijkse Algemene Vergadering 

van Leden werd uitgesteld, maar vond 

uiteindelijk digitaal plaats op 30 oktober. 

Hierdoor konden, hoewel later dan gepland, 

doch binnen de wettelijke termijn, jaar-

verslag, jaarrekening en ook een nieuw 

beleidsplan worden vastgesteld.

Hoewel Nederland op een aantal vlakken 

stil kwam te liggen, nam het werk voor 

Heemschut juist in hoeveelheid toe. 

Ondanks de pandemie bleef in ons land 

veel geld in omloop, dat zijn weg onder 

meer zocht in investeringen en bouw-

plannen. Omdat veel mensen thuis bleven, 

kwamen ze eerder en vaker op de hoogte 

van plannen in de eigen omgeving.

Dit resulteerde in een record aantal 

meldingen van sloop, nieuwbouw en 

aantastingen van cultuurlandschappen.

De medewerkers van het landelijk hebben 

zich vooral digitaal meer dan andere 

jaren ingezet met het ondersteunen

van de vrijwilligers in de commissies

en werkgroepen en partnerorganisaties 

bij meldingen van bedreigd erfgoed. 

Daarbij werd geadviseerd op het gebied 

van kennis en strategie, publiciteit, 

overleg en lobby. 

Onderdeel van de strategie van Heemschut 

is de begeleiding van de basis, dat wil 

zeggen ondersteuning van vrijwilligers 

en de opbouw van kennis. Door vrij-

willigers mee te nemen in de begeleiding 

bij individuele casussen wordt gewerkt 

aan kennisopbouw. Met nieuwe com-

missieleden zijn digitale kennismakings-

gesprekken gevoerd.

De groei van Heemschut kan alleen 

worden bereikt door acties en activiteiten. 

De doeltreffendheid verschilt per provincie 

en is mede afhankelijk van de alertheid, 

inzet en deskundigheid van de vrij-

willigers zelf. Door directe acties, korte 

lijnen, veel aandacht op sociale media

en in de pers evenals korte campagnes, 

groeit de naamsbekendheid van de 

vereniging. Bij ledenwerving telt de 

kracht van het aanspreken: veel mensen 

worden lid na een gesprek met een 

gemotiveerde vrijwilliger.

Beleidsplan
In het verslagjaar is tijdens de digitale 

Algemene Vergadering van Leden in 

oktober een nieuw beleidsplan vast-

gesteld. In het beleidsplan worden vanuit 

de visie en strategie van Heemschut een 

tweetal beleidslijnen uitgezet. Aan het be-

leidsplan worden jaarplannen gekoppeld. 

Het jaarplan 2020 is vastgesteld en ge-

accordeerd door het bestuur en de raad 

van toezicht. Het beleidsplan van Heem-

schut is te vinden op www.heemschut.nl 

onder de tab vereniging/beleid. 
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Een totaal verlaten Dam in Amsterdam op 31 maart 2021. 

Het jaarverslag van Heemschut geeft een overzicht van de belangrijkste 

activiteiten en ontwikkelingen binnen de vereniging. Het jaar 2020 werd 

gekenmerkt door maatregelen van de overheid in het kader van de corona-

pandemie. Door deze maatregelen vonden vanaf eind maart geen fysieke

bijeenkomsten meer plaats en konden tal van activiteiten voor de leden

geen doorgang vinden. Dit betrof met name de excursies die jaarlijks door

de verschillende commissies worden georganiseerd. Ook was nauwelijks meer 

sprake van kennisuitwisseling op commissiedagen of de Heemschutacademie. 

Voor een deel werd dit gemis ondervangen door de prima vlogs over diverse

soorten bedreigd erfgoed, gemaakt door Karel Loeff en Christian Pfeiffer,

en natuurlijk door de Nieuwsbrieven van bestuur en het landelijk bureau. 



Monumentenpremie
Voor de eerste keer werd in januari 2020 

de Heemschut Monumentenpremie uit-

gereikt. Drie eigenaren van gemeentelijke 

monumenten, te weten in Bloemendaal, 

Lettele en Leersum, kregen in totaal een 

bedrag van 10.000 euro, beschikbaar 

gesteld door Ars Donandi vanuit het 

Kuijper-van Harpenfonds.

Publicaties
In de nieuwe Heemschutserie verschenen 

twee nieuwe publicaties. De eerste, Erfgoed 

van het vermaak, werd op 14 februari ge-

presenteerd bij Het Ei van Barneveld en in 

ontvangst genomen door Susan Lammers, 

directeur van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. In het kader van het 

400-jarig jubileum van het kantoor van 

Heemschut verscheen Het Korenmeters-

huis, waarin de geschiedenis van het 

unieke gildenpandje en de gebruikers 

worden beschreven. Dit boekje werd ge-

presenteerd op de dag van de eerste-

steenlegging: 15 juli. De boeken worden 

ingezet bij de werving van nieuwe leden, 

maar zijn ook bij Heemschut te bestellen.

Agenda Toekomst
Religieus Erfgoed 
Heemschut is partner in de Agenda Toe-

komst Religieus Erfgoed, opgezet door 

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. Door middel van een werk-

groep en een projectleider zet Heemschut 

in op bewustwording bij burgers en organi-

saties over het belang van het formuleren 

van een visie op het toekomstig gebruik 

van religieus erfgoed. Gemeenten 

worden uitgenodigd Kerkenvisies op  

te stellen. Vanuit onze doelstelling is het 

vroegtijdig meedenken over mogelijk ver-

anderend toekomstig gebruik van kerk-

gebouwen, behoud en/of sloop belangrijk. 

In 2020 is een inventarisatie van lokale 

belangenorganisaties afgerond en is een 

enquête gehouden onder de organisaties 

die zich richten op erfgoed en erfgoed-

beleid. Uit de enquête bleek dat 99% 

behoud van religieus erfgoed belangrijk 

vindt en dat 70% aangaf nog niet bekend 

te zijn met de ontwikkeling van een kerken-

visie op gemeentelijk niveau. Veel vrij-

willigers wilden graag hierover worden 

geïnformeerd. Voorts bleek dat de vrij-

willigers graag willen bijdragen aan het 

stimuleren en tot stand komen van 

kerkenvisies. Op basis van de resultaten 

is door de Heemschut Kernwerkgroep 

Kerkenvisies besloten om via een speciale 

informatieve kerkenvisie nieuwsbrief alle 

respondenten te informeren over het 

begrip kerkenvisie en via de nieuwsbrief 

actuele informatie over het onderwerp 

te delen. Verder zijn de achterliggende 

resultaten met de provinciale commissies 

gedeeld en wordt bekeken op welke  

wijze het beste vorm kan worden 

gegeven aan de opvolging, in samen-

werking met de plaatselijke vrijwilligers, 

organisaties en mensen die zich actief 

inzetten voor het erfgoedbelang. 

De uitreiking van Erfgoed van het vermaak.
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Omgevingswet 
De introductie van de nieuwe Omgevings-
wet vormt een belangrijk aandachtsveld 
voor Heemschut. In 2020 werd samen met 
de Archeologische Werkgemeenschap 
voor Nederland (AWN) ondanks de 
coronamaatregelen twee keer een cursus 
op locatie georganiseerd voor vrijwilligers 
van organisaties op het gebied van monu-
menten (en hun context) en archeologie, 
oftewel boven en ondergronds erfgoed.
De cursus richtte zich vooral op de 
bewustwording van wat er nodig is om 
erfgoed goed op te laten nemen in 
Omgevingsvisies. Hierin zijn begrippen 
als identiteit, erfgoed, cultuurhistorie en 
cultuurlandschap belangrijk, niet alleen 
als introductie maar ook als opgave. Hoe 
beter de bestaande waarden en kwali-
teiten per gemeente worden beschreven, 
hoe makkelijker het later wordt om 
plannen hieraan te toetsen. Daarbij speelt 

ook een rol hoe aan burgerparticipatie 
per gemeente (nader) vorm en inhoud 
wordt gegeven. 

Energietransitie 
Met de introductie van de Regionale 
Energie Strategieën in verschillende regio’s 
in Nederland is veel discussie op gang ge-
komen over de zogenaamde zoekgebieden 
voor windturbines en zonnevelden. Heem-
schut stelt zich op het standpunt dat 
voordat zonnevelden worden geplaatst, 
deze eerst moeten worden geplaatst
op bedrijfsgebouwen. Een wet zou hier 
uitkomst bieden. Wat betreft de zoek-
gebieden voor windturbines werd een 
aantal belangengroeperingen door Heem-
schut ondersteund met hun bezwaar. 
Eind 2020 werd uit de vrijwilligers een klein 
groepje samengesteld dat zich voorbereidt 
om als werkgroep de landelijke ontwikke-
lingen te volgen, advies te geven aan 

commissies over standpunten en te 
werken aan landelijke kaders voor stand-
punten en advies.

Overige inspanningen 
Een kleine greep van de bijzondere of juist 
meer algemene activiteiten die door het 
landelijk bureau tijdens het verslagjaar 
werden verricht zijn:
•  Overleg, samen met WMK, met de 

Rijksbouwmeester over monumentale 
architectuurgebonden kunst.

•  Lobby voor een fonds op landelijk 
niveau voor monumentale kunst.

•  Lobby en overleg inzake interieurs en 
interieurensembles.

•  Deelname aan IMPACT-brede zoek- 
tocht naar een nieuwe bouwcultuur.

•  De stadsdichter van Amsterdam, 
Gershwin Bonifacio, werkte tijdens 
coronatijd in het Korenmetershuis.

•  Studenten van de Reinwardt-academie 
deden een Heemschut-publieksonderzoek 
naar mobiel erfgoed.

•  Inbreng met betrekking tot een rapport 
van Unesco-Nederland inzake het 
blauwe schildje.

•  Aangifte inzake Huize Ivicke in Wassenaar 
vanwege moedwillige verwaarlozing. 

•  Bijdrage aan een internationaal congres 
van de BHU (Bund Heimat und Umwelt) 
inzake digitalisering en erfgoed.

•  Deelname van Christian Pfeiffer als 
jurylid voor de BNG Bank Erfgoedprijs.

•  Lezing TU Delft met betrekking tot 
contested heritage.

•  Bijdrage debat Universiteit Utrecht 
met betrekking tot contested heritage.

•  Presentatie uitreiking Erfgoedvrijwilligers- 
prijs Den Haag.

5
Jaarverslag 2020 

Vrijwilligers tijdens de cursus over de nieuwe Omgevingswet.
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Heemschut is een vrijwilligersorganisatie. 

In het verslagjaar werden zeven nieuwe 

leden in commissies benoemd. Daarmee 

bedraagt het aantal vrijwilligers in de 

dertien commissies en twee werkgroepen 

bijna 150. Daarnaast zijn leden actief 

in het bestuur, de raad van toezicht, 

de redactie en de rekencommissie.

De commissies zijn actief bij meldingen 

over bedreigd erfgoed en participeren 

op beleidsvoornemens die erfgoed en 

ruimtelijke ordeningskwesties raken. 

In 2020 kwamen er in totaal 180 

meldingen binnen bij het landelijk bureau. 

De Werkgroep Monumentale Kunst zet 

zich in voor de redding van architectuur 

gebonden kunstwerken uit de periode 

van na 1945. De Werkgroep Post ’65 

zet zich in voor de waardering van 

architectuur, stedenbouw en landschap 

uit de periode na 1965. Een compleet 

overzicht van alle activiteiten vindt u 

op de website www.heemschut.nl.

Erespeld
In het verslagjaar heeft het bestuur

aan zeven Heemschutters de erespeld 

uitgereikt. Het zijn de heer S.J.E.

Wieringa, Friesland, de heer drs. drs. ir.

H.N.G.M. Boot, de heer ir. J.A. van Gils,

beiden Noord-Brabant, de heer P. Nijhof, 

Flevoland, de heer ir. P.P. Bosch, 

Groningen, de heer ing. P.G. Doolaard, 

Utrecht en de heer A.W. van der Spek, 

Overijssel. De heer Boot is 28 jaar lid 

van de commissie Noord-Brabant 

geweest waarvan 25 jaar als secretaris. 

Als bouwkundig ingenieur had hij veel 

kennis over de Brabantse boerderijen 

en het religieus erfgoed. De heer 

Wieringa was gedurende 25 jaar een 

enthousiast pleitbezorger voor het 

Friese erfgoed. Kenmerkend is zijn 

enthousiasme en de krachtige manier 

waarop hij zich ingezet heeft voor 

bedreigd erfgoed. Vanuit zijn steden-

bouwkundige en bouwkundige achter-

grond heeft hij een groot gevoel voor 

historische ruimtelijke kwaliteit. De 

heren Van Gils, Nijhof, Bosch, Doolaard 

en Van der Spek waren lid van het vorige 

bestuur. Zij ontvingen de erespeld als 

dank voor hun inzet in woelige bestuurlijke 

tijden. Onder het vorige bestuur is de 

bestuurlijke rust in de verenging terug-

gekeerd en is een nieuwe bestuurlijke 

structuur ingesteld met een kleiner 

slagvaardig bestuur en een raad van 

toezicht. Helaas heeft een feestelijke 

uitreiking in verband met het corona-

virus nog niet kunnen plaatsvinden.  

 
Landelijk bureau
Vrijwilligers worden in hun werk onder-

steund vanuit het landelijk bureau. 

Directeur Karel Loeff draagt, in overleg 

met en onder medeverantwoording van 

het bestuur, zorg voor de dagelijkse 

gang van zaken en de uitvoering van 

het beleid. Hij heeft de strategische 

advisering alsmede de landelijke 

belangenbehartiging in zijn portefeuille. 

Beleidsmedewerker Christian Pfeiffer 

ondersteunt de commissies en werk-

groepen inhoudelijk en is verantwoordelijk 

voor publiciteit en online-communicatie. 

Angelique van Kampen heeft de verant-

woordelijkheid over het kantoor en de 

ledenadministratie. In 2020 liep Elzemiek 

Aalpoel tussen twee studies stage bij 

Heemschut. Zij heeft zich bezig gehouden 

met onder andere het bijhouden van 

social media en gewerkt aan een folder 

voor de Werkgroep Post ’65 en een 

website Monumentale Kunst Herplaatsen 

van de Werkgroep Monumentale Kunst. 

Heemschut zetelt sinds 1967 in het 

Korenmetershuis in Amsterdam. Een 

deel van de kantoorruimte wordt gebruikt 

door aanverwante organisaties. In 2020 

werd het papieren Heemschutarchief 

tot en met het jaar 2011 overgedragen 

aan het Stadsarchief van Amsterdam.  

 
Bestuur 
Bestuur en raad van toezicht onder-

schrijven de Code Cultural Governance. 

In het kader van de AVG is onder meer 

een privacy policy statement opgenomen 

op onze website.

Het bestuur werd in januari 2020 versterkt 

met de heer Ben Vermaat in de functie 

van penningmeester. Hij nam het penning-

meesterschap over van Peter Doolaard 

die deze functie ad interim tot die 

datum heeft vervuld. De benoeming 

Heemschut werd opgericht in 1911 en is daarmee een van de oudste

particuliere erfgoedverenigingen van Nederland. Per ultimo december 2020 

telde de vereniging 4.083 lidmaatschappen. 789 leden hebben een zoge-

naamd partnerlidmaatschap waarmee het totaal aantal leden uitkomt op 

4.872 leden. Ten opzichte van 2019 is dit een daling

van 110 leden. De daling werd veroorzaakt door het

verouderde ledenbestand; nietzozeer door opzeg-

gingen als wel door overlijden en ouderdom. In het

verslagjaar werden 316 nieuwe leden ingeschreven.

ORGANISATIE
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vond plaats in een extra Algemene 

Vergadering van Leden op 17 januari. 

De reguliere Algemene Vergadering van 

Leden vond digitaal plaats op 30 oktober. 

Met (een afvaardiging van) de raad 

van toezicht werd een aantal keren 

gesproken. Via digitale nieuwsbrieven 

werden ontwikkelingen en besluiten 

gedeeld met de vrijwilligers.

Een belangrijk punt van het bestuur 

was en is de positie van de Stichting 

Heemschut Hulpfonds. In het verslagjaar 

is de wens uitgesproken te komen tot 

opheffing dan wel samenvoeging van 

de stichting en vereniging en het onder-

brengen van het vermogen van het Hulp-

fonds als stamvermogen bij de vereniging. 

Hierover is overleg gevoerd met het 

Stichtingsbestuur, de raad van toezicht 

van Heemschut, adviseurs en werd een 

overleg voorbereid met de Belastingdienst. 

Raad van toezicht
De raad van toezicht van onze erfgoed-

vereniging Bond Heemschut bestaat uit 

afgevaardigden van de verschillende 

commissies en werkgroepen van de 

vereniging, benoemd door de Algemene 

Vergadering van Leden (AVL). In 2020 

werd de raad van toezicht uitgebreid 

met de benoeming van Chris van Oordt, 

namens de commissie Zuid-Holland en 

Frans Schouten namens de commissie 

Drenthe. Erik Nijhof heeft Gerhard 

Eshuis opgevolgd vanuit de commissie 

Utrecht. De raad van toezicht is hierdoor 

nagenoeg compleet. Enkel de inbreng 

van Limburg wordt gemist. De raad 

van toezicht hoopt dan ook spoedig 

compleet te zullen zijn. 

In het verslagjaar heeft de raad van 

toezicht zich bezig gehouden met de 

reguliere taken (beoordelen van de 

beleidsmatige en financiële verant-

woording, inclusief het inschakelen van 

de accountant), advisering over de plannen 

(missie, visie, strategie, beleidsplan, 

begroting en jaarverslag) en het geven 

van gevraagd en ongevraagd advies.

Zo heeft de raad van toezicht verzocht 

het beleidsplan nader te concretiseren 

en aangedrongen op de nodige juridische 

ondersteuning van onze vrijwilligers. 

Ook heeft de raad van toezicht zich 

ingezet om contacten met de commissies 

verder te versterken (voor zover dit 

rondom de COVID-maatregelen 

mogelijk was) en is de raad van 

toezicht een nadere samenwerking 

aangegaan met de rekencommissie, 

waarvan in de AVL van oktober de 

resultaten in onze memo werden 

toegelicht. 

Ook in 2021 hoopt de raad van

toezicht verder te kunnen gaan in

de contacten met de commissies en 

werkgroepen en de organisatie van

het toezicht binnen onze vereniging 

nader te kunnen vormgeven.

Rekencommissie
Naast de raad van toezicht heeft een 

op de AVL ingestelde rekencommissie 

tot taak de werkzaamheden van de 

vereniging en de besteding van de 

gelden door te lichten op doelmatigheid, 

doeltreffendheid en rechtmatigheid. 

De rekencommissie heeft een separaat 

verslag van haar werkzaamheden aan 

de AVL uitgebracht.

U vindt de namen van het bestuur, de 

raad van toezicht en de rekencommissie 

op pagina 28 onder Organisatie.

Heemschut is door de Belastingdienst 

aangemerkt als culturele Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). De verslag-

legging geschiedt conform de hiertoe 

geldende richtlijnen via www.heemschut.nl.

Sinds 2017 is er door een samengestelde 

jaarrekening aan de leden meer inzicht 

gegeven over de relatie Vereniging Bond 

Heemschut en de Stichting Heemschut 

Hulpfonds. De stichting draagt bij aan de 

exploitatie van de vereniging. 

In het verslagjaar is op basis van een 

evaluatie door het bestuur de wens 

uitgesproken dat de Stichting Heemschut 

Hulpfonds onderdeel gaat uitmaken van 

de vereniging Heemschut. Het voornemen 

is om het eigen vermogen van Stichting 

Hulpfonds, dat voornamelijk is opge-

bouwd uit legaten van derden, over te 

hevelen naar de vereniging Heemschut. 

Dit voornemen is inmiddels (in 2021) door 

de belastingdienst geaccordeerd. In ver-

band hiermee worden vanaf het verslag-

jaar 2020 geen legaten meer door Bond 

Heemschut doorgestort naar Stichting 

Heemschut Hulpfonds. Het ligt in de 

verwachting dat deze herstructurering in 

de loop van 2021 zal worden uitgewerkt 

en zo mogelijk afgerond.

Beloningsbeleid
De personeelsleden van Heemschut 

zijn ingeschaald via de CAO welzijn. De 

directeur is aangesteld met een directie-

statuut binnen de richtlijnen van de code 

cultural governance. De vrijwilligers van 

de vereniging (het bestuur, de raad van 

toezicht, de rekencommissie en de 

redactie) ontvangen voor hun werk geen 

financiële beloning. Zij kunnen gemaakte 

kosten, zoals reiskosten, declareren. 

FINANCIËN
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De jaarrekening 2020 is vastgesteld tijdens de AVL op 25 juni 2021.

Hieronder treft u de Staat van Baten en Lasten over 2020.

REKENING VAN
BATEN EN LASTEN

ERFGOEDVERENIGING BOND HEEMSCHUT 2020 begroot 2020 2019 

BATEN 

Contributies en donaties 172.631 190.000 182.352 
Giften en legaten 67.081 − 80.225
Advertenties − 6.000 3.169
Entreegelden 663 12.500 10.609
Overige baten 81.259 20.000 54.525 
Bijdrage Heemschut Hulpfonds 264.000 264.000 276.500 

585.634 492.500 607.380 

LASTEN 

Kosten van werving van baten
Ledenwerving centraal 7.225 10.000 1.637 
Overige wervingskosten − − − 
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten 12.435 − 13.124
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten 10.665 − 9.899

30.325 10.000 24.660
Besteed aan de doelstellingen 
Publieke informatievoorziening 61.990 70.000 79.542 
Henk en Henkfonds 12.556 − 7.430
Project FARO / Post 65 6.776 − − 
Provinciale commissies 91.041 90.000 118.001
Giften en legaten in beheer gegeven bij Heemschut Hulpfonds − − 59.629
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling 117.045 − 125.210
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling 95.990 − 98.978 

385.398 160.000 448.790
Beheer en administratie 
Personeelskosten 159.939 190.000 181.830
Afschrijvingen 652 − 652
Bondsbureau 80.715 70.000 80.582
Administratiekosten en accountantscontrole 36.335 40.000 35.114
Bestuur 3.424 12.500 19.598
Jaarvergadering en jaarverslag 8.868 5.000 5.267
Onvoorzien 2.373 5.000 185
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten -12.435 − -13.124
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten -10.665 − -9.899
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling -117.045 − -125.210
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling -95.990 − -98.978

56.171 322.500 76.017

TOTAAL LASTEN 471.894 492.500 589.467

RESULTAAT 113.740 − 17.913

Voorstel resultaatbestemming
Henk en Henkfonds -12.555 – -7.430
Bestemmingsreserves 7.798 – -8.117
Onverdeeld resultaat 118.497 – 33.460

113.740 − 17.913
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Samenwerking vormt een steeds belangrijker basis voor succesvol actievoeren. 

Gezamenlijk kunnen lokale, thematische en landelijke organisaties het erfgoed- 

belang beter behartigen. Daarom zet Heemschut in op versterking van de banden 

met lokale organisaties. Dat resulteerde in de aanmelding van een aantal nieuwe 

organisaties, die wij als erfgoedpartners van harte verwelkomen. In totaal zijn nu 

ruim tweehonderd verenigingen en stichtingen aangesloten bij onze vereniging.

ERFGOEDPARTNERS

Stichting Oud Aalsmeer Aalsmeer
Heemkundekring Barthold van Heessel Aarle-Rixtel
Stichting Middengebied Aarle-Rixtel
Vrienden van de Van Vollenhovenlaan in Aerdenhout Aerdenhout
Stichting Vrienden van Beeckestijn Aerdenhout
Historische vereniging Holland Alkmaar
Woonstichting van Alckmaer Alkmaar
Stichting Adapt, herbestemming Alkmaars erfgoed Alkmaar
Molenstichting Alkmaar Alkmaar
Stichting Archeologie Amersfoort Amersfoort
Vereniging Natuurmonumenten Amersfoort
Nederlandse Kastelenstichting Amersfoort
Boei Amersfoort
Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus Amstelveen
Genootschap Amstelodamum Amsterdam
De Hollandsche Molen Amsterdam
Vereniging Hendrick de Keijser Amsterdam
Nederlandse Tuinenstichting Amsterdam
Stichting Dr. E. Boekman Amsterdam
Koninlijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam
Stichting Rijksmuseum, Library Amsterdam
Stichting Diogenes Amsterdam
Stichting Oude Hollandse Kerken  Amsterdam
Ver. Vrienden Amsterdamse Gevelstenen Amsterdam
Rijdend Electrisch Trammuseum Amsterdam
Bewonersvereniging Surinameplein Amsterdam
Vrienden van Watergraafsmeer Amsterdam
Vereniging Het Gelders Genootschap Arnhem
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen Arnhem
Asser Historische Vereniging Assen
Het Drentse Landschap Assen
Stichting Burcht Wedde Assen
Nationaal Klok & Peel Museum Asten Asten
Heemkundekring De Lange Vonder Beek en Donk
Vereniging Nederlands Cultuur Landschap Beek-Ubbergen
Historische Vereniging Oud Bennekom Bennekom
Stichting tot behoud van het oude Hof Bergen
Geschiedkundige Kring Stad en Land Bergen op Zoom
Stichting Stadsherstel Bergen op Zoom Bergen op Zoom
Stadsgidsen Bergen op Zoom (S.B.M.) Bergen op Zoom
Heemkundekring ‘Dye van Best’ Best
Stichting Elisabeth Weeshuis Beusichem
Stichting Sluyterman van Loo Beverwijk
Stichting Het Utrechts Landschap De Bilt
Hut Vredewacht Blaricum
Historische Vereniging Binnenwaard Bleskensgraaf
Stichting Bolswards Historie Bolsward
Stichting het Weeshuis Bolsward
Historische Vereniging Boskoop Boskoop
Commissie van de Vecht en Plassengebied Breukelen
Vereniging Oud Broek in Waterland Broek in Waterland
Heemkundekring Budel en Cranendonck Budel
Centrum voor Erfgoed en Cultuur Bunschoten-Spakenburg
Vereniging Vrienden van het Spiegel Bussum
Historische Vereniging Capelle aan den IJssel Capelle aan den IJssel
Gemaal Limmen 1879 Castricum
Cruquius Museum Cruquis
Stichting Monumenten Cuijk Cuijk
Historische Vereniging Avereest Dedemsvaart
Koninklijke Nederlanse Oudheidkundige Bond Delft
Stichting Oud Deventer Deventer
Oudheidkundige Vereniging Didam Didam
Historische Kring Diemen Diemen
Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg Doesburg
Vijf dorpen in ‘t Groen Doorwerth
Vereniging Oud Dordrecht Dordrecht
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN Dordrecht
Stichting Driebergen-Rijsenburg Driebergen-Rijsenburg
Vereniging Oud Edam Edam

Stichting Proveniershuis Edam
Stichting restauratie Slotkapel Egmond aan Zee
Arent Thoe Boecop Elburg
Vereniging Oud Enkhuizen Enkhuizen
Stichting Snouck van Loosen Enkhuizen
J.M. de Vries Stichting Enkhuizen
Industrieel Smalspoormuseum Erica
Vereniging Vrienden van de Stad Franeker Franeker
Stichting Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord
Stichting Karakteristiek Tytsjerksteradiel Garyp
Stichting Oud-Geervliet Geervliet
Stichting Historisch Goor Goor
Historische Vereniging die Goude Gouda
Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave Grave
Koninklijke Haagse Woningverening van 1854 ‘s-Gravenhage
Platform 31  ‘s-Gravenhage
Europa Nostra  ‘s-Gravenhage
Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen Groningen
Vereniging Stad en Lande Groningen
Libau Groningen
Nederlandse verenging van Monumentenzorgers Haarlem
Historische Vereniging Haerlem Haarlem
Stichting Hofje in den Groene Tuin Haarlem
Landelijk Hofjesberaad Haarlem
Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht Haastrecht
Historische vereniging Hardinx-Giessendam Hadinxveld-Giessendam
Historische Vereniging Hardenberg Hardenberg
Vereniging Oud Harlingen Harlingen
Historische Vereniging Hasselt, Hasselt
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek Heemstede
Historische Vereniging Heiloo Heiloo
Stichting Stelling Den Helder Den Helder
Helderse Historische Vereniging Den Helder
Stichting Brabants Heem ‘s-Hertogenbosch
Stichting Vrienden van Oud Hillegom Hillegom
Heemkundige Kring Hilvarenbeek-Diessen Hilvarenbeek
Stichting Hilversum Pas Op Hilversum
Stichting Stadsherstel Hindeloopen Hindeloopen
Vereniging tot behoud van de historie Philippine Hoek
Westlands museum Honselersdijk
Vereniging Oud Hoorn Hoorn
Westfries Genootschap Hoorn
Vereniging Vrienden van het Gooi Huizen
Vrienden van het Oude Dorp Huizen Huizen
Vrienden van het Spoorwegmuseum Huizen
Stichting Industrieel Erfgoed Hoogovens Ijmuiden
Stichting Historische Kring IJsselstein Ijsselstein
Stichting Stadsherstel Kampen Kampen
Stichting ‘De Westfriese Molens’ Koedijk
Vereniging Zaans Erfgoed Koog aan de Zaan
Historische Kring Krimpen a/d IJssel Krimpen aan den IJssel
Vrienden stoomgemaal Halfweg Krimpen aan den IJssel
Stichting Monument Sonnehoeck Kwintsheul
Historisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden
Stichting Alde Fryske Tsjerken Leeuwarden
Stichting Waterschapserfgoed Leeuwarden
Tresoar Leeuwaren
Stichting Erfgoedpark Batavialand Lelystad
Historische kring gemeente Leek en omstreken Lettelbert
Historische Kring Leusden Leusden
Heemkundekring ‘t Hof van Liessent Lieshout
Heemkunde Vereniging de Lemborgh Limbricht
Stichting Hugo Kotestein Linschoten
Historische Kring Maarssen Maarssen
Historische Vereniging Maartensdijk Maartensdijk
Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht Maasdam
Historische Vereniging Maasland Maasland
Bewonersvereniging Jekerkwartier (BJK) Maastricht
SKBL Mechelen

Stichting hervormd Weeshuis Medemblik
Zeeuws Genootschap Middelburg
Heemkundige kring Walcheren Middelburg
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Middelburg
Stichting Monumentenbehoud Middelharnis
Historisch Genootschap Beemster Midden Beemster
Stichting Monumenten Werkgroep Helmond Mierlo
Heemkunde Kring Duffelt Milligen aan de Rijn
Vereniging Oud Monnickendam Monnickendam
Stichting Monumententaal en Historisch Muiderberg Muiderberg
Stichting Historisch Niedorp Nieuwe Niedorp
Stichting De Groene Koepel Nieuwegein
Stichting Lisman van Raay Nieuwersluis
Stichting Mobiele Collectie Nederland Nieuw-Vennep
Heemkundekring de Dryehornick Nuenen
Stichting tot behoud kasteel Wijnandsra Nuth
Historische Vereniging Westelijk Voorne Oostvoorne
Stichting Dorpsbehoud Papendrecht Papendrecht
Historisch Genootschap Oud-Pynacker Pijnacker
Amt für Denkmalpflege Rheinland Pulhiem, Duitsland
Vereniging Historisch Purmerend Purmerend
Nederlandse Bruggen Stichting Rijswijk
Monumentenwacht Limburg Roermond
Stichting ruimte Roermond Roermond
Nederlandse Gemalen Stichting Rosmalen
Historisch Genootschap Roterodamum Rotterdam
Vereniging Oud Scherpenzeel Scherpenzeel
Plaatselijk Belang Blokzijl eo Sint Jansklooster
Heemkundevereniging Roerstreek Sint Odielenberg
Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar Sint-Michielsgestel
Erfgoedcentrum de Domijnen Sittard
Stichting Jacob Kritzraedt Sittard
Stichting Behoud Franse Klooster Sittard
Fries Scheepvaartmuseum Sneek
Stichting ‘Anneke de Bruijn’ Someren
Stichting Vrienden Semsstraatkerk Stadskanaal
Stichting Beleef de Keenesluis Standaardbuiten
Heemkundekring de Acht Zaligheden Steensel
Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en laak Stevensweert

Stichting Instandhouding Molens in de Alblasserwaard 
en de Vijfheerenlanden (SIMAV) Streefkerk
Stichting Erfgoed Kollumerland & Nieuw Kruisland Surhuisterveen
The National Trust Swindon, UK
Historische Vereniging Ten Post en omstreken Ten Post
Heemkundekring Stad en Lande van Tholen Tholen
Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken Tiel
Heemkundekring ‘Tilborch’ Tilburg
Stichting Menno van Coehoorn Utrecht
Stichting Het Utrechts Monumenten fonds Utrecht
Ons Fort Venlo
Vereniging OGLV Voorschoten Voorschoten
Meindersma-Sybenga Stichting Vrouwenparochie
Monumentenbeheer Brabant Vught
Stichting Erfgoed Vught Vugth
Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon Wageningen
Stichting Rensuma Boon Wassenaar
Stichting de Lint Wassenaar
Vereniging Heemkunde oalde gemeente Weerselo Weerselo
Historische Kring Weesp Weesp
Oudheidkundige vereniging Wehl Wehl
Vereniging Monumenten Belangen Winterswijk Winterswijk
Stichts-Hollandse Historische Vereniging Woerden
Historische Stichting De Cromme Leeck Wognum
Genootschap Oud Zandvoort Zandvoort
Stichting Gasthuis Vredenhof Zeist
Vereniging Stad en Lande Schouwen-Duiveland Zierikzee
Historisch Genootschap Oud Soetermeer Zoetermeer



Heemschut werkt in een uitgebreid net-

werk samen met andere organisaties om 

erfgoed te beschermen en het onderwerp 

meer op de bestuurlijke en politieke agenda 

te krijgen en te houden. Deze samen-

werking gebeurt zowel op lokaal, regionaal, 

provinciaal als landelijk niveau. Naast over-

heidsorganen, zoals het Ministerie van 

OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, de Erfgoedinspectie, het Plan-

bureau voor de Leefomgeving, provincies 

en lokale overheden zijn er vele contacten 

met al dan niet verwante (soms thema-

tische) organisaties. 

FIM en Kunsten ‘92 
De Federatie Instandhouding Monumenten 

(FIM) en het Erfgoedplatform Kunsten ’92 

zijn de samenwerkingsverbanden waarin 

Heemschut actief participeert en bijdraagt 

als het gaat om landelijke belangen-

behartiging richting het Rijk. In 2020 werd 

met beide gewerkt aan een agenda voor 

de Tweede Kamerverkiezingen. Eefje 

van Duin, voorzitter van de raad van 

toezicht van Heemschut, is lid van het 

bestuur van de FIM. 

www.fimnederland.nl

Erfgoedstem en European 
Heritage Tribune 
Met een jaarlijkse financiële bijdrage 

ondersteunt Heemschut de wekelijkse 

digitale nieuwsbrieven De Erfgoedstem 

en De European Heritage Tribune.

www.erfgoedstem.nl en

www.heritagetribune.eu

Europa Nostra
Heemschut is een van de founding fathers 

van Europa Nostra, de belangenorganisatie 

in Europa voor cultureel erfgoed. Het 

programma The 7 most endangered sites 

van Europa Nostra is een van de activi-

teiten van de organisatie. 

Karel Loeff is de Heemschut vertegen-

woordigd in de council van Europa Nostra.

www.europanostra.org 

 

Publiciteit
Heemschut heeft als vrijwilligersorganisatie 

voor het uitdragen van haar doelstelling 

een groot belang bij veel publiciteit. Deze 

wordt het meest gevonden in free-publicity, 

in zowel kranten, online-media, maar ook 

op regionale en soms landelijke radio en 

televisie. Voor de eigen leden is er het 

tijdschrift Heemschut, dat ook wordt 

ingezet als instrument voor het werven 

van nieuwe leden. Via online-marketing 

en kortingsacties konden hiermee vele 

nieuwe leden worden geworven.

Tijdschrift en nieuwsbrief 
Het tijdschrift Heemschut bestaat sinds 

1924 als zelfstandig tijdschrift. De reeks 

is met uitzondering van de meest recente 

nummers digitaal online te raadplegen 

via onze website. Heemschut verschijnt 

vier keer per jaar in een oplage van 

5.500 exemplaren. 

Leden ontvingen in aanvulling op het 

tijdschrift in 2020 negen keer een digitale 

nieuwsbrief met nieuws, aanbiedingen, 

acties en tips.

Social media
Heemschut blijft groeien op de sociale 

media. De toegenomen acties binnen

de vereniging leveren een gestage 

stroom op van nieuwe volgers op de 

sociale media. Heemschut behoort tot 

de grootste en invloedrijkste 

organisaties op erfgoed online.

Het bezoek aan www.heemschut.nl

steeg over 2020 met 15 procent naar 

circa 6000 bezoekers per maand.

De groei op Facebook remt af, iets meer 

dan 3800 mensen volgen Heemschut.

Dat is in overeenstemming met de 

tendens waarin Facebook-gebruik 

afneemt. Instagram groeit daarentegen 

flink van 600 naar meer dan 900 volgers 

over 2020. Op Twitter zijn er meer dan 

3100 volgers. De grootste groei is 

echter voor LinkedIn waar meer dan 

1300 mensen Heemschut nu volgen.

De invloed van LinkedIn is ook groot 

omdat daar vooral veel mensen uit het 

werkveld actief zijn. Gemiddeld plaatst 

Heemschut op de sociale media tussen 

de vijf en tien berichten per week. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst
In Utrecht werd op 17 januari voor leden 

en vrijwilligers van Heemschut een Nieuw-

jaarsbijeenkomst gehouden. Ruim zestig 

aanwezigen hieven in houtzaagmolen 

De Ster het glas op een mooi Heemschut-

jaar. Er werd input geleverd voor het 

nieuwe beleidsplan dat in oktober werd 

vastgesteld en de Monumentenpremie 

werd uitgereikt. Zie hierover elders in dit 

verslag. Deze bijeenkomst ging vergezeld 

van een extra Algemene Vergadering 

van Leden.

Excursie Drenthe 

Heemschut Drenthe heeft dit jaar in 

samenwerking met Bernhard Hanskamp 

een ledenreis/excursie georganiseerd. 

Het motto van de reis was gekoppeld aan 

het eerder dit jaar verschenen boek van 

Hanskamp Gewogen Ruimte - vorm geven 

aan de provincie Drenthe 1970-2020-2050. 

Ondanks alle problemen vanwege 

Covid-19 maatregelen is het toch een 

zeer succesvolle reis door de provincie 

geworden met een uitgebreide en aan-

stekelijke toelichting door Hanskamp.

In totaal hebben 27 leden deelgenomen 

aan deze excursie per bus.
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In de loop van het verslagjaar kwam vanwege de pandemie de deelname

aan de gebruikelijke evenementen als bijeenkomsten en erfgoedexcursies, 

georganiseerd door het landelijk bureau en/of de verschillende provinciale 

commissies en werkgroepen grotendeels stil te liggen. 

EVENEMENTEN

De AVL tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in molen De Ster. 



Aan de dertien commissie van Heemschut en de twee werkgroepen is gevraagd 

een verslag samen te stellen van de belangrijkste activiteiten waarmee de 

commissies en werkgroepen zich in het verslagjaar hebben beziggehouden. 

Wat waren de acties, waar was er sprake van ‘winst’ en waar van ‘verlies’ voor 

ons cultureel erfgoed. Er werd tevens verzocht een aantal highlights te noemen. 
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Het betreft slechts een beperkte keuze 

uit de beschermingsactiviteiten die in 

2020 hebben plaatsgevonden. Een 

selectie van actualiteiten wordt steeds 

gepubliceerd in onze digitale nieuwsbrief 

en is te vinden in ons kwartaaltijdschrift 

in de rubriek Heemschut Actief.

Door het coronavirus is het helaas

niet gelukt om bij de verslagen foto’s 

van alle zittende commissies te plaatsen. 

Voor meer informatie over

activiteiten, acties en dossiers,

al dan niet afgesloten, is onze website 

www.heemschut.nl te raadplegen. 

De mooiste boerderij van Brabant ligt in Vlijmen. 

BERICHTGEVING
VAN DE COMMISSIES EN WERKGROEPEN 



Heemschut Fryslân verrichtte in 2020 

noodgedwongen haar activiteiten vooral 

vanachter het beeldscherm. De Friese 

commissie kwam niet-voltallig vier keer 

fysiek bij elkaar, een keer werd telefonisch 

vergaderd. 

Beschermingsactiviteiten
De commissie had contact met diverse 

gemeenten via inspraak op onder 

andere Erfgoednota’s, Omgevingsvisies 

en Kerkenvisies. Heemschut blijft daarbij 

hameren op een gedegen bescherming van 

cultuurhistorische parels van de streek 

als gemeentelijk monument. Zo veel 

mogelijk adviseren wij lokale historische 

verenigingen over hun nieuwe rol volgens 

de komende Omgevingswet.

Kennisuitwisseling via het Platform Fryske 

Monuminte-organisaasjes leidt vaak tot 

succesvolle oplossingen van Heemschut-

meldingen. Zo adviseerde Heemschut 

samen met de Boerderijenstichting Fryslân 

over herbestemming van het gemeentelijk 

monument Bumastate te Leeuwarden en 

bracht Staten&Stinzen uitkomst voor de 

vervallen maar indrukwekkende Eijsinga 

begraafplaats op de voormalige Juwsma 

State te Wirdum. Beide projecten kwamen 

door acties en nieuwsberichten van Heem-

schut in een succesvolle stroomversnelling. 

Nij Ylostins, een bijzonder Post ‘65 gebouw, 

zal worden gesloopt. Heemschut had 

samen met bewoners de status van ge-

meentelijk monument aangevraagd voor 

dit ouderencomplex in Ylst om de sloop 

van dit experimentele woongebouw te 

voorkomen. Deze voor Friesland unieke 

aanvraag werd gesteund door de 

monumentencommissie van Hus&Hiem. 

Maar het college bleef zonder duidelijke 

argumenten voorstander van de sloop- en 

nieuwbouwplannen van de woningbouw-

vereniging.

Een triest slot kreeg de gezamenlijke 

procedure van Heemschut, het Cuijpers-

genootschap en de Werkgroep Oud 

Heerenveen inzake het koetshuis met 

koetsierswoning bij de Villa Woudoord bij 

Oranjewoud van K.P.C. de Bazel uit 1908. 

Na een verbeten juridische strijd over wel 

of geen status als gemeentelijk monument 

tussen de Antea Groep, eigenaar van 

Oranjewoud, en de gemeente Heerenveen 

oordeelde de rechtbank dat de gemeente 

haar huiswerk opnieuw moest doen.

Kort daarna werd het pand lopende onze 

bezwaarprocedure door de Antea Groep 

plotseling gesloopt. Heemschut heeft 

dit trieste gebeuren aangegrepen om de 

bestuurlijke contacten met de gemeente 

Heerenveen nauwer aan te halen.
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Het koetshuis bij villa Woudoord dat tijdens  
een bezwaarprocedure gesloopt werd. 

Foto: Ruud Saarloos

De Eijsinga Begraafplaats te Wirdum. 

In De Fryske Marren werden gemeentelijke monumenten aangewezen.

FRYSLÂN

BERICHTGEVING
VAN DE COMMISSIES EN WERKGROEPEN 



De commissie heeft in het verslagjaar

viermaal vergaderd. Een groot aantal 

interviews heeft plaatsgevonden over be-

schermingszaken met RTV-Noord, Oog-TV 

en diverse kranten. Ook is de commissie 

actief op Facebook en Twitter. Het aantal 

volgers is gegroeid tot 373. Voorts werden 

een tiental persberichten verspreid. 

In 2020 hebben Robert Jalink en Hanneke 

Heerema (WMK) de commissie verlaten. 

Beschermingsactiviteiten
De commissie constateert dat gemeenten 

te weinig handhaven, dat is hun taak en 

zeker als het rijksmonumenten betreft. 

Een taak, waar ze zich graag aan zouden 

onttrekken, een houding die misschien 

ook is ingegeven door de vele andere 

taken die het rijk de gemeenten heeft 

toebedacht. Bij een aantal rijks-

monumenten is de commissie de druk 

richting gemeenten aan het opvoeren 

om in actie te komen. 

Exemplarisch is Den Horn, gemeente 

Westerkwartier. Een monumentale 

boerderij, Weersterweg 14, van het 

kop-hals-romp type uit de eerste helft 

van de 19e eeuw, deels omgeven door 

een brede sloot en gelegen op een 

verhoging, mogelijk een (gefrustreerde) 

wierde en ligt oongeveer 500 meter van 

de weg. Het jarenlange verval, werd daar-

door mogelijk niet opgemerkt. In 2018 

verwisselde het pand van eigenaar, een 

ondernemer in de agrosector, die niets 

met het monument heeft en het perceel 

wil gebruiken voor uitbreiding van zijn 

bedrijf. Via een melding voor de ver-

wijdering van asbest, begon hij alvast 

de schuur te slopen. Dit werk is door de 

gemeente stil gelegd. Daarna volgde een 

verzoek tot afvoering van de monumenten-

lijst, waarin de RCE wilde meegaan. 

Heemschut Groningen heeft een hand-

havingsverzoek bij de gemeente ingediend 

en beroep aangetekend bij de RCE tegen 

dit besluit. Verwaarlozing en illegale 

sloop mogen niet beloond worden. 

Een hoofdpijndossier is de ernstig ver-

vallen Stoomhoutzagerij Nooitgedacht in 

Nieuwe Pekela. Het is een eind 19e- vroeg 

20e-eeuws complex van zagerij met 

directeurswoning en opstallen, waaronder 

een schoorsteenpijp. De directeurswoning 

is inmiddels afgesplitst van de rest van 

het complex, waarvan de eigenaar iedere 

medewerking weigert. De commissie is 

met de gemeente in overleg hoe uit de 

impasse te komen. Er is een stichting die 

zich wil inzetten voor behoud.

Twee dossiers hebben na lange tijd een 

succesvol einde gezien in 2020: de molen 

Aeolus in Adorp wordt gerestaureerd met 

subsidie van het Rijk en de Nationaal 

Coördinator Groningen. Ook het lot van 

het Pepergasthuis in de stad Groningen 

nam een gunstige wending. Dit bijzondere 

complex dreigde in handen te komen van 

een projectontwikkelaar, nadat een 

woningcorporatie op slinkse wijze het 

juridisch eigendom had verkregen. 

Heemschut Groningen heeft de gemeente 

erop gewezen dat niet alleen de ‘stenen’ 

monumentaal zijn, maar ook het interieur 

en dat dit niet geborgd zou zijn met een 

commerciële uitbater. Mede door onze 

publieke druk heeft de gemeente via een 

ingewikkelde ruil de zeggenschap weer 

in publieke handen weten te krijgen. 

De verwaarloosde rijksmonumentale  
kop-hals-romp boerderij in Den Horn. 

Molen Aeolus in Adorp wordt gerestaureerd. 
Foto’s: Gijsbert Boekschoten

GRONINGEN
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DRENTHE
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Het behoeft geen betoog dat door het 

coronavirus voor Heemschut Drenthe 

het verloop van het jaar behoorlijk 

anders uitpakte dan in het begin van het 

jaar de verwachting was. Desondanks 

heeft de commissie redelijk kunnen functio-

neren. Weliswaar soms met oponthoud 

en vertraging, echter het is toch gelukt 

een belangrijk deel van haar activiteiten en 

plannen uit te voeren. De constatering 

dat niemand van de commissie in 2020 

ernstig ziek is geworden door besmetting 

met het virus, is verheugend te noemen.

In het verslagjaar hebben vier reguliere 

commissie vergaderingen plaatsgevonden. 

Bij enkele van deze vergaderingen was als 

gast de heer Anno van den Broek namens 

de Stichting Drents Monument aanwezig. 

In het verslagjaar heeft pr adviseur  

Eric le Gras de commissie verlaten. 

Beschermingsactiviteiten
Een selectie van de aandachtspunten

die tijdens de vergaderingen aan de orde 

kwamen volgen hierbij. De commissie zet, 

volgend op eerdere acties richting de 

leden, opnieuw verzoeken uit te partici-

peren in de activiteiten van de commissie. 

Er was aandacht voor de Omgevingswet 

welke wet veel andere wetten en richt-

lijnen met betrekking tot ruimtelijke 

ordening gaat vervangen. Tevens aandacht 

voor de Regionale Energie Strategie 

Drenthe in verband met de voorziene 

energietransitie en de gevolgen die dat 

heeft voor het Drents erfgoed. Voorts 

werd de publicatie van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed Ruimte voor 

energie en erfgoed besproken.

De commissie heeft een fors aantal 

meldingen van bedreigd erfgoed 

ontvangen en heeft daarop nadrukkelijk 

geanticipeerd. De ene keer met meer 

succes dan de andere, daarnaast lopen 

deze projecten vaak door naar 2021.

Het speerpunt Veranda’s bij het Drents Cafe, 

vroeger en nu, een onderzoek waartoe 

de commissie in november 2019 besloot, 

is direct in 2020 voortvarend opgepakt. 

In een groot aantal Drentse dorpen kon 

men vroeger cafés met een veranda’s 

aantreffen, het betreft globaal de 

periode 1895-1950. Een uitgebreide 

foto inventarisatie over het onderwerp 

heeft plaatsgevonden onder ander bij het 

Drenst Archief. Daarnaast is onderzoek 

gedaan naar de sociale, economische, 

culturele en toeristische achtergronden 

rondom de opkomst en het verdwijnen 

van veranda’s. Beoogd wordt nog voor de 

zomer van 2021 hierover een publicatie 

te presenteren. 

Gasselte.

Veranda bij café Bellevue in Assen.
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Roto Smeets te Deventer.

Zicht op boerderij De Handschoen.

Heemschut Overijssel is opgedeeld in: 

Noord- en West-Overijssel, Salland en 

Twente. In ieder gebied is een team 

actief. De commissie komt elk kwartaal 

plenair bijeen, vanwege de coronacrisis 

slechts één keer. Veel gevallen werden 

per email of videogesprek afgewikkeld. 

Het werk van de commissie kwam hier-

door niet echt stil te liggen. 

Secretaris mevrouw De Nekker-van den 

Berg heeft de commissie in maart verlaten. 

Beschermingsactiviteiten
Specifieke beschermingszaken waren: 

Nieuwbouwplan Nieuwe Deventerweg 101 

in Zwolle. Heemschut heeft bezwaar 

ingediend bij de gemeente tegen de 

bouw van een wooncomplex op deze 

plek vanwege de grote schaal en de aan-

tasting van de vrije zichtlijn op boerderij 

De Handschoen. In een hoorzitting in 

november werden de bezwaren tegen het 

nieuwbouwplan toegelicht. In november 

werd het gevelreliëf De Barmhartige 

Samaritaan herplaatst in de gevel van een 

woonflat, gebouwd op de locatie van het 

voormalige RK-ziekenhuis De Weezen-

landen in Zwolle. De commissie zoekt naar 

een herbestemming voor de dijkstoel in 

het Sallandse Wijhe. Het plan is om naast 

de dijkstoel een passende woning te 

realiseren waardoor het project financieel 

haalbaar wordt. De gemeente Olst-Wijhe 

is in principe bereid om hieraan mede-

werking te verlenen. De gemeente 

Deventer aarzelt om de Bussink Koek-

fabriek aan te wijzen, mede vanwege 

de belangen van de eigenaar. 

Heemschut en het Cuypersgenootschap 

stellen nog steeds voor een cultuur-

historische waardestelling met trans-

formatiemogelijkheden te maken om te 

kijken wat voor ontwikkelingsmogelijk-

heden er zijn. In Deventer heeft de SIED 

een beschrijving van het complex Roto 

Smeets met waardestelling gemaakt en 

bij de gemeente neergelegd. De waarde 

van die notitie is door de gemeente ten 

volle onderkend, maar wordt in principe 

maar gedeeltelijk gehonoreerd. De SIED 

en Heemschut Overijssel houden echter 

vast aan de handhaving van het meest 

hoogwaardige deel van het complex. 

De eigenaar van de Schoorsteen Coberco 

in Deventer wil de schoorsteen slopen. 

De gezamenlijke erfgoedverenigingen 

hebben hiertegen bezwaar gemaakt, wat 

is afgewezen. Tegen die beslissing is 

beroep ingesteld. Heemschut Overijssel 

is weer in gesprek met de gemeente 

Enschede na een moeizame verhouding. 

Dit jaar was er een algemeen overleg  

met de ambtelijke top en de betrokken 

wethouder in de vorm van een mini-

symposium. De verbouwingsplannen 

van woningcorporatie Welbions van de 

Kashba in Hengelo lijken de kwaliteit en 

originaliteit van dit bijzondere complex 

te veel te gaan aantasten. Onder protest 

van onder meer Heemschut Overijssel 

zijn de plannen voorlopig afgeblazen. 

Bij de planontwikkeling Cromhoffspark 

in Enschede zal een aantal vrijkomende 

naoorlogse gebouwen op het voormalige 

Wegenerterrein, waaronder het voor-

malige kantoor en de hal waarin de 

drukkerij was gehuisvest, niet worden ge-

sloopt. Het bijbehorende parkgedeelte, 

dat grote landschappelijke waarde heeft, zal 

ook bij de ontwikkeling worden betrokken. 

Een deel van de commissie Overijssel ‘coronaproof’ 
in de loods van Museum Buurtspoorweg te Boekelo.
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Het jaar 2020 is een bizar jaar geweest. 

Dat vol optimisme is begonnen en daar-

na door Covid-19 totaal is veranderd.

In de eerste helft van het jaar is de 

commissie viermaal bijeen-gekomen op 

de vaste vergaderlocatie in Doesburg. 

Daarna is het stil geworden door corona, 

ziekte en alle beperkingen die werden 

opgelegd door het kabinet. We zijn nog 

een keer fysiek bij elkaar gekomen op

1 oktober in het monument aan de IJssel 

De IJsselstroom te Zutphen om te praten 

over de enorme gevolgen voor monu-

menten ten gevolge van de grote droogte 

van de afgelopen jaren. De IJsselstroom 

zelf heeft er heel veel mee te maken, want 

het pand verzakt en glijdt langzamerhand 

van de dijk richting de rivier. Bij die  

 

bijeenkomst zijn ook drie nieuwe leden 

gepresenteerd. Daarna hebben we alleen 

nog via email contact met elkaar gehad. 

Chris Scharten heeft om gezondheids-

redenen Heemschut Gelderland moeten 

verlaten. 

Beschermingsactiviteiten
Alle commissieleden hebben veel werk 

gehad aan verschillende projecten. 

Op 11 februari was na een ingrijpende 

restauratie de oplevering - in aanwezigheid 

van zijn familie en de burgemeester - 

van het woonhuis en de oude bank van 

onze meest bekende verzetsstrijder 

Walraven van Hall in Zutphen. Dankzij 

Heemschut, door steeds maar weer 

aandacht te vragen voor dit pand en de 

belabberde situatie waarin het zich bevond, 

is het tenslotte gelukt.

Een tweede succes is, na een lange strijd 

tegen de gemeente en projectontwikkelaar,  

het voorkomen van de sloop van de oude 

Vakschool voor meisjes uit 1920 aan het 

Vispoortplein 1 in Zutphen. 

Recentelijk is ook de sloop voorkomen 

van het kerkje en de pastorie uit 1885 

aan de Halterstraat in Zutphen.
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Bijeenkomst in De IJsselstroom in Zutphen. 
Foto: Sylvester Veldhoven

De Vakschool voor meisjes in Zutphen.

De kerk aan de Halterstraat in Zutphen.



UTRECHT

In 2017 is Heemschut Utrecht vanwege 

de coronamaatregelen slechts tweemaal 

bijeengekomen in plenaire samenstelling. 

Beschermingsactiviteiten
De belangrijkste projecten tijdens het 

verslagjaar waren: Paleis Soestdijk in 

Baarn, waarvan de toekomst een voort-

durend punt van aandacht is. Heemschut 

Utrecht heeft zitting in de klankbordgroep 

voor de herbestemming. Gezien het natio-

nale historische belang van het paleis 

opereren het landelijk bestuur en de 

commissie Utrecht hierin gezamenlijk.

Ook de energietransitie was het afge-

lopen jaar een belangrijk onderwerp.

Een groot deel van de werkzaamheden 

van Heemschut Utrecht betrof dan ook de 

dreigende aanleg van zonneparken en 

windmolens op cultuurhistorisch waarde-

volle locaties. Dit betrof met name het 

ondersteunen van lokale acties in het 

gebied rond het Gein, in de nabijheid van 

de Stelling van Amsterdam, de Angstel

in de gemeente De Ronde Venen en in 

het Kromme Rijngebied. 

De gemeente Bunschoten-Spakenburg 

wil de lijst van gemeentelijke monumenten 

uitbreiden. Op verzoek van de gemeente 

heeft Heemschut Utrecht een inventari-

satie gemaakt van de panden en ensembles 

die voor aanwijzing in aanmerking komen 

en op grond daarvan advies uitgebracht 

aan de gemeente. 

De gemeente Rhenen heeft plannen 

om de voormalige dorpsschool in Elst 

uit 1902 te slopen en op deze locatie 

nieuwbouw te realiseren. Zowel vanwege 

de karakteristieke architectuur is behoud 

gewenst alsook het belang van het 

gebouw voor de geschiedenis van het 

dorp. In overleg met de Historische 

Vereniging Rhenen is de gemeente 

daarom verzocht om dit karakteristieke 

gebouw als gemeentelijk monument 

aan te wijzen en een nieuwe bestemming 

te geven. De besluitvorming hierover 

wordt in 2021 verwacht. 

De voormalige oranjerie van landgoed 

Den Treek in Leusden, een rijkmonument, 

is vanwege achterstallig onderhoud 

ingestort. Vanwege dit geval van moed-

willige verwaarlozing door de eigenaar 

is bij de gemeente aangedrongen op 

handhaving, waarop de gemeente actie 

heeft ondernomen.

De gemeente Wijk bij Duurstede wil het 

lokale museum verplaatsen naar het 

voormalige stadhuis, waarvoor een aan-

bouw nodig is op een krap binnenterrein. 

De eigenaars van de naastgelegen monu-

menten, waaronder de grote kerk, en 

lokale erfgoedorganisaties vrezen dat 

de werkzaamheden de fundering zullen 

aantasten. Heemschut Utrecht heeft bij 

de gemeente dan ook aangedrongen op

dit punt de nodige zorgvuldigheid te 

betrachten. 
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Het stadhuis van Wijk bij Duurstede.

Boerderij aan de Eemdijk in Bunschoten. 

De voormalige dorpsschool in Elst. 



Het dorp Zeewolde aan het Wolderwijd.

FLEVOLAND
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Heemschut Flevoland heeft vanwege 

corona slechts twee keer kunnen 

vergaderen in 2020.

De commissie werkt mee aan een lijst met 

rode en groene Post ‘65 elementen in 

Flevoland, opgesteld door de landelijke 

Heemschut werkgroep Post ‘65. Helaas 

is het voorgenomen symposium over 

Nagele, ondanks de voorbereiding, dit 

voorjaar in Museum Nagele komen te 

vervallen vanwege corona. We hopen op 

een herkansing op dezelfde plaats en met 

dezelfde inhoud. De maatregelen hebben 

ook gezorgd voor uitstel van de oprichting 

van de Boerderijenstichting Flevoland.

Beschermingsactiviteiten
In Almere is bij de gemeente aan-

gedrongen op een monumentenstatus 

voor de Roef, het eerste openbare 

gebouw van Almere. De gemeente wil 

hier niet in meegaan, omdat met de 

verbouw voldoende rekening zou worden 

gehouden met erfgoedkundige aspecten. 

Hoe zich dit verder ontwikkelt, is nog 

niet duidelijk. In Almere Stad zijn de 

Voetnoot en het Beursgebouw actueel 

geworden vanwege voorgenomen sloop. 

De Voetnoot heeft volgens Heemschut 

Flevoland onvoldoende bijzonderheden 

om voor een monumentenstatus te 

pleiten. Over het Beursgebouw beraadt 

de commissie zich op eventuele 

monumentenstatus.

Heemschut Flevoland is zowel landelijk 

als regionaal actief met de kerkenvisies. 

De Golfslag in Emmeloord en het Werk-

eiland in Lelystad worden gevolgd. Het 

Werkeiland, inmiddels gemeentelijk 

monument, is een slepend probleem 

door de houding van de gemeente.

Vooral uit het oogpunt van ruimtelijke 

ordening is een zienswijze ingediend 

over het hyperdatacentrum in Zeewolde 

en is meegewerkt aan een regionaal en 

landelijk nieuwsprogramma over dit 

onderwerp. Het datacentrum brengt 

veel schade toe aan het landschap. 

De gemeenteraad van Zeewolde heeft 

unaniem ingestemd met een motie om 

een inventarisatie te maken van het 

gebouwde erfgoed alsmede van de 

zichtlijnen van Zeewolde. Heemschut 

Flevoland heeft meegewerkt aan de 

totstandkoming van de motie. De motie 

is het begin van erfgoedbeleid in dit 

jongste polderdorp van Nederland. 

De gemeente Lelystad is gevraagd de 

bomenrijen te herstellen langs de A6, 

omdat dit onderdeel is van de land-

schappelijke inrichting van die A6. 

De gemeente heeft hier negatief op 

gereageerd. In het kader van de Ziens-

wijze MER A6 Almere Oostvaarders-

Lelystad hebben we bij Rijkswaterstaat 

aangedrongen om bij de voorgenomen 

landschapsinrichting te verwijzen naar 

het Landschapsplan A6 1978-1983 en 

Herziening Land-schapsplan A6 1998, 

juist om aan de bijzondere landschappelijke 

inrichting van de A6 meer bekendheid en 

meer behoud te geven. Rijkswaterstaat 

is het hiermee eens, zo bleek uit de 

officiële reactie.

Gebouw de Roef in Almere Haven.
Foto’s: Ben te Raa
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De traditie van Heemschut Noord-

Holland om als een middeleeuwse 

reizende hofhouding door de provincie 

te trekken en telkens op een andere 

monumentale plek te vergaderen, 

kwam in het coronajaar 2020 matig 

uit de verf. Van de vijf keer vergaderen 

waren slechts twee op locatie.

De overige drie gingen per Zoom.

Maar ook die aanpak zette spontane 

gesprekken in gang over opeens achter 

medecommissieleden zichtbare interieurs 

of details daarvan. Uitleg over de her-

komst van antieke kasten of het materiaal-

gebruik werd gretig gegeven als daar 

nieuwsgierig naar werd gevraagd. 

Beschermingsactiviteiten
Heemschut Noord-Holland had zich in 

het jaar 2019 ingezet tegen de aanleg 

van een park met vakantiehuisjes, 

buitendijks in het kwetsbare open gebied 

rond het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. 

Met succes, want de provincie haalde 

een streep door de plannen van de 

gemeente met het Enkhuizerzand.

De februarivergadering was dan ook in 

het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.

De commissie was gelukkig met deze 

mooie aanleiding tot de keuze van de 

vergaderlocatie, nog totaal onwetend dat 

deze manier van samenkomen radicaal 

zou veranderen in het verslagjaar.

De tweede keer dat de commissieleden 

elkaar fysiek konden treffen was in juli 

in de protestantse kerk te Wognum en 

dat voelde heel apart. Niet zozeer omdat 

deze middeleeuwse kerk heet te zijn 

gebouwd op een kruispunt van leylijnen, 

maar omdat elk lid een eigen tafeltje 

kreeg toebedeeld, op door een meetlat 

bepaalde veilige afstand van elkaar.

In het verslagjaar overlegde de commissie 

over een scala aan lopende zaken. Van 

het onzalige plan van de gemeente Den 

Helder om van monumentale gebouwen 

op de Rijkswerf een stadhuis te maken 

- wordt vervolgd in 2021 - tot een initiatief 

van de gemeente Haarlemmermeer 

waarbij Heemschut Noord-Holland 

inbreng leverde. Deze gemeente maakt 

op erfgoedgebied een inhaalslag door te

onderzoeken wat langs de Ringdijk van 

waarde is om de polderhistorie te her-

inneren. Bewoners werden geïnterviewd 

en een lijst met te koesteren gebouwen 

en (zicht)locaties werd opgesteld.

In 2020 werd beklonken dat Heemschut 

Noord-Holland de informatie- en advies-

functie van de per 1 januari 2021 

ontbonden Stichting Landelijk Schoon 

West-Friesland overneemt. De leden 

daarvan waren op gevorderde leeftijd

en konden geen verjonging vinden. De 

stichting beijverde zich voor behoud van 

het West-Friese landschap en karakteri-

stieke bebouwing. Heemschut neemt het 

meldpunt over, de doelstellingen liggen 

immers in elkaars verlengde.

Na de vergadering in Wognum bezocht 

de commissie de belendende stolp Wel-

gelegen, uit 1879, waarvan het interieur 

door inspanning van bewoner Sloëtjes 

als in een tijdcapsule lijkt te zijn bewaard. 

Een donatie die Heemschut Noord-

Holland ontving van Jan van IJken ter 

grootte van 800 euro, besloot de 

commissie na het bezoek te besteden 

aan het laten opstellen van een reden-

gevende omschrijving en een uitgebreide 

fotoreportage, die kan worden gebruikt 

bij het beschermen van de stolp 

inclusief de authentieke inventaris.
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De commissie bezoekt de stolp Welgelegen in Wognum.

Boerderij Welgelegen in Wognum. 
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De commissie heeft twaalf keer ver-

gaderd. Een record aantal monumenten-

aanvragen is ingediend evenals een ver-

zoek voor een beschermd stadsgezicht. 

Beschermingsactiviteiten
Van de Sloterplas is alleen de noordoever 

beschermd. Verzocht is dit uit te breiden 

om te voorkomen dat de andere oevers 

door bebouwing worden aangetast. De 

Sloterplas in het hart van Nieuw-West 

heeft als belangrijke kwaliteit dat het 

water niet alleen vanaf de oevers, maar 

ook vanuit omringende buurten kan 

worden overzien.

Met een serie van vijf aanvragen - 

de stadsvernieuwingscomplexen Palm-

dwarsstraat (architect Theo Bosch,

1979-1981) en Zwanenburgwal (Paul 

De Ley en Fenna Oorthuys, 1985), het 

Gemaal Halfweg (Dick Slebos, 1977), 

de IJdoornlaanbrug (D.L. Sterenberg, 

1983) en het Paviljoen Tolhuistuin 

(Arthur Staal, 1974) - heeft de com-

missie de betreffende stadsdelen, de 

wethouder en Monumenten en 

Archeologie (MenA) opnieuw dringend 

verzocht beleid te ontwikkelen voor het 

gebouwde erfgoed uit de periode Post ’65.

Later in het jaar is dit aangevuld met 

aanvragen voor de tweede Christelijke LTS 

van J.B. Ingwersen (1967) en het kantoor-

gebouw Leeuwenburg van Piet Zanstra 

(1977). Bij Leeuwenburg werd het ont-

breken van beleid voor jongere bouwkunst 

pijnlijk duidelijk toen de gemeente 

vervolgens een concept-stedenbouw-

kundig plan Amsteloever presenteerde 

waarbij van dit kantoorgebouw een 

essentieel onderdeel zonder meer wordt 

gesloopt om een woontoren te bouwen. 

Met enige goede wil zou dit bijzondere 

brutalistische kantoorcomplex in z’n 

geheel in het stedenbouwkundig plan 

ingepast kunnen zijn, desondanks koos 

men voor gedeeltelijk sloop waardoor 

een geamputeerde betonkolos overblijft.

Ook zullen helaas de Van Tijenflats, drie 

woongebouwen in de Nolensstraat van 

W. van Tijen, worden gesloopt. Hoewel 

onze vorig jaar ingediende monumenten-

aanvraag werd ondersteund door MenA 

en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 

was de woningcorporatie het hiermee 

niet eens en bleek ook een compromis 

om één flatgebouw te restaureren niet 

bespreekbaar.

Waar mogelijk zoeken we samenwerking, 

met ProWest in Nieuw-West (Van Tijenflats 

en Sloterplas), en met het Cuypers-

genootschap voor behoud van historische 

winkelpuien en het woonhuis van Etty 

Hillesum. Onze gezamenlijke actie voor 

dit laatste pand als onderdeel van het 

complex Gabriel Metsustraat 2-6 kreeg 

aandacht in de (landelijke) pers, leidde 

tot bescherming en zelfs het adviseren 

van ontwikkelaar en architect. De voor-

gevel van dit complex van woningen 

boven stallen, ontworpen door A.W. 

Weismann - medeoprichter van 

Heemschut! - zal worden gerestaureerd 

naar de situatie van kort voor de oorlog.

Het Centrale Markthallenterrein is 

deels bestemd voor woningbouw; de 

Centrale Markthal wordt gerestaureerd. 

Voor het vroegere Koelhuis, bekend 

door de muurschildering van Keith 

Haring, is de monumentenstatus aan-

gevraagd. Het vormt een ensemble met 

de Markthal, een rijksmonument, en is 

door dezelfde architect N. Lansdorp 

ontworpen. Door de herontwikkeling 

van het terrein kan de voormalige Vishal 

(1954) niet in stand blijven. Voor dit 

gebouw met opvallende sheddaken en 

bijzondere betonconstructie onderzoeken 

we daarom in overleg met de ontwikkelaar 

en BOEi of hergebruik elders mogelijk is.
Leeuwenburg in 1980. Op voorgrond de laagbouw die de gemeente wil slopen ten behoeve van een woontoren. 
Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam

Gabriel Metsustraat, waar op nummer 6,
2e etage Etty Hillesum tussen 1941 en 1942
haar dagboeken schreef. 
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Na de eerste twee plenaire vergaderingen 

van 2020 brak ook voor Heemschut Zuid 

Holland een nieuwe tijd aan, waarin 

uiteindelijk zeven keer online vergaderd 

kon worden. Achter de schermen ging 

het commissiewerk vanzelfsprekend 

door, met veel nieuwe meldingen ver-

oorzaakt door de toegenomen aandacht 

voor de eigen omgeving.

De jaarlijkse Duindag van Heemschut 

Zuid-Holland vond op 21 november plaats 

op landgoed Ockenburg in Den Haag. 

Het van oorsprong 17e-eeuwse landgoed 

is de laatste jaren van de ondergang 

gered en weer tot een bruisend centrum 

van activiteiten gemaakt door een grote 

groep vrijwilligers.

De commissie haalde de contacten met 

de Provincie Zuid-Holland stevig aan. 

Naar aanleiding van brieven vonden 

online-gesprekken plaats met de gedepu-

teerde voor erfgoed, Willy de Zoete, en 

statenleden en werd een uitnodiging voor 

verder overleg ontvangen. Aan de orde 

kwamen zorgwekkende gemeentelijk 

tendensen zoals de aanwijzing van 

monumenten alleen met instemming van 

de eigenaar en de groeiende voorkeur 

voor karakteristieke panden in plaats

van monumenten, met als betwistbaar

argument de aankomende Omgevingswet.

Ook werd aandacht voor de bescherming 

van molenerven gevraagd. Positief is dat 

de provincie de watersnoodramp-

geschenkwoningen inventariseert, mede 

na aandacht van Heemschut daarvoor.

Met de gemeente Rotterdam werd 

constructief gesproken over planologische 

erfgoedbescherming, met name van

de oude kern van Overschie, hoewel 

Heemschut ook de concrete aanwijzing 

als beschermd stadsgezicht voorstond. 

Daarnaast werd overleg gevoerd over de 

aanwijzing van gemeentelijke monu-

menten, waarbij de gemeente Rotterdam 

een inhaalslag maakt. 

De commissie was verder vertegen-

woordigd in het Platform religieus

erfgoed Zuid-Holland en het Haags 

Monumenten Platform. 

Beschermingsactiviteiten
Terugkerende aandacht was voor bewuste 

verwaarlozing van rijksmonumenten, 

vooral van boerderijen. De commissie 

diende handhavingsverzoeken in in 

Gouda en Teylingen, die voortvarend 

werden opgepakt door de gemeenten. 

In Zuidplas leidde een hernieuwd hand-

havingsverzoek bij de Geertruidahoeve 

tot een gesprek met gemeente, om-

gevingsdienst en provinciaal aanjager, 

waarna de commissie besloot de 

herbestemming bemoeienissen tijd van 

slagen te geven.

De procedure bij Huis Ivicke in Wassenaar 

raakte in een stroomversnelling door 

daadwerkelijke handhaving door de 

gemeente, het begin van herstelwerk-

zaamheden en de strafrechtelijke 

aangifte tegen de eigenaar, maar er 

bleven complicaties. Huis Ivicke werd 

door Heemschut voorgedragen voor

de shortlist van de 7 Most Endangered 

Monuments and Sites van Europa Nostra.

Aanvragen voor een monumenten-

status werden gedaan voor Het Anker

in Hazerswoude-Rijndijk (afgewezen), 

de RK begraafplaats in Naaldwijk,

een historisch complex van loodsen in 

Boskoop, een RK school in Monster,

een school in Barendrecht en het 

Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Bezwaarschriften werden ingediend 

tegen de sloop van de barakken uit de 

Tweede Wereldoorlog in Katwijk, gevolgd 

door beroep bij de rechtbank, en tegen 

een aanbouw aan de Waag in Schoonhoven. 

Mede door een brief van de commissie 

werd sloop van de Villa De Heul in 

Ridderkerk afgewend.

De Geertruidahoeve, Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas. 

Screenshot van de bijna volledige commissie 
tijdens een Zoom vergadering. 
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ZEELAND

Met name door de coronapandemie 

heeft het bestuur van Heemschut 

Zeeland in 2020 weinig vergaderd. 

Slechts twee bestuursvergaderingen 

werden gehouden en wel op 8 april, 

schriftelijk, en op 3 september, fysiek, 

in het gebouw van Erfgoed Zeeland. 

Beschermingsactiviteiten
De belangrijkste onderwerpen waaraan 

in het jaar aandacht werd geschonken, 

middels acties - al dan niet in samen-

werking met anderen - waren het 

behoud van de volgende met sloop

en/of verwaarlozing bedreigde objecten: 

De Briëtwoningen in Middelburg, een 

indrukwekkend voorbeeld van weder-

opbouw in en kort na de Tweede 

Wereldoorlog ontstaan; de zogenaamde 

Napoleonschuur in Scharendijke, een bij-

zondere 19e-eeuwse schuur; het rijks-

monument Steenstraat 30 te Hulst, een 

groot 18e-eeuws pand; de vlasroterijen 

in Zeeuws-Vlaanderen; de zogenaamde 

tramwoningen in Draaibrug; het KPN 

gebouw in Domburg en de monumentale 

mozaïeken van Louis van Roode van 

hotel Britannia in Vlissingen.

De actie voor behoud van de

Napoleonschuur werd met succes 

bekroond, de overige zaken lopen nog. 

Het project inventarisatie Post ’65 

architectuur lag door de coronamaat-

regelen enige tijd stil. De uitvoerder

Johan de Koning wist toch een flink 

gedeelte van de werkzaamheden uit

te voeren. De resultaten werden op

16 september met het bestuur 

besproken. De verwachting is dat in 

2021 afronding kan plaatsvinden.

Heemschut Zeeland werkt samen met 

verschillende instanties en maakt deel uit 

van het Netwerk Erfgoedorganisaties in 

Zeeland. Erfgoed Zeeland levert facili-

teiten in de vorm van vergaderruimte 

en secretariële ondersteuning.

De jaarlijkse excursie in Zeeland, die dit jaar 

naar Middelburg en Vlissingen zou voeren 

en waar onder andere gemeentehuizen 

centraal zouden staan, kon vanwege de 

coronamaatregelen geen doorgang vinden en 

wordt in principe verplaatst naar juni 2022. 

De tramwoningen in Draaibrug.
Foto: Iris van de Kerkhove 

De commissie tijdens een Zoom vergadering.
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Een keer per twee maanden werd er 

vergaderd met de voltallige commissie 

met een totaal van zeven bijeenkomsten. 

Twee weken voorafgaand aan deze 

bijeenkomsten vergadert de agenda-

commissie. Zes van de zeven reguliere 

commissievergaderingen hebben door 

corona via Zoom plaatsgevonden. Eens 

per jaar streeft de commissie ernaar op 

locatie te vergaderen bij een gemeente 

waar ook de wethouder of monumenten-

ambtenaar voor uitgenodigd wordt om 

het beleid toe te lichten. Dit is in 2020 

niet mogelijk gebleken. Voor de ver-

gaderingen wordt altijd iemand van het 

Monumentenhuis Brabant uitgenodigd. 

De heer Harrie Boot en extern adviseur 

mevrouw Judith Toebast hebben de 

commissie verlaten. 

Beschermingsactiviteiten
In het verslagjaar kwam een groot 

aantal meldingen binnen. Diverse met 

sloop of met sluiting bedreigde kerken, 

molenbiotopen die gerespecteerd 

dienen te worden, zoals de Antoniusmolen 

Halsteren, en de dreigende inperking 

van de noodzakelijke ruimte in de 

naaste omgeving van rijksmonumentale 

bebouwing. Denk aan de mooiste 

boerderij van Noord-Brabant in Vlijmen, 

waar nieuwe woningen dicht op de 

boerderij gepland zijn. En denk daarbij 

ook aan kasteelterreinen, bijvoorbeeld 

Gemert, en landgoederen waarop men 

nieuwbouw wil plaatsen. 

Hoe zorg je ervoor dat architectuur- en 

cultuurhistorische waarden behouden 

blijven? Wat kunnen we doen om

Post ‘65 architectuur te beschermen

en industriële complexen die men nu 

nog niet bijzonder genoeg vindt toch 

overeind te houden zoals de Tomado-

fabriek in Etten-Leur? Vrijkomende 

boerderijen, soms/vaak monumentale 

panden en Vlaamse schuren vervallen 

te vaak door leegstand en verwaarlozing. 

Het volbouwen van het Brabantse platte-

land neemt toe door het bouwen van 

distributiedozen, maar ook door het vol-

bouwen met woningen. Is dit te voor-

komen en hoe kunnen we dit voorkomen? 

Heemschut Brabant is druk in de weer 

geweest om de het project Kerkenvisie 

onder de aandacht te brengen van de 

Brabantse gemeenten. Een kerkenvisie is 

een soort beleidsstuk waarin de kerken 

worden geïnventariseerd en de mogelijk-

heden tot behoud of herbestemming 

worden geïnventariseerd. Veel Brabantse 

gemeenten hebben subsidie aan-

gevraagd om deze visies op te stellen.

Internaat voor jongens Edward Poppe in Etten-Leur.
Foto: Tom van Eekelen
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De mooiste boerderij van Brabant staat in Vlijmen. 



LIMBURG

25
Jaarverslag 2020 

De commissie Limburg is in het verslag-

jaar vier keer in vergadering bij elkaar 

geweest. Binnen de commissie hebben 

zich in 2020 geen personele mutaties 

voorgedaan. 

Beschermingsactiviteiten
De restauratie van de voormalige 

dakpannenfabriek De Valk in Echt laat 

op zich wachten. De dwergvleermuizen 

zijn vertrokken en Heemschut Limburg 

is gerustgesteld. Nu is de Raad van 

State aan zet. Mede dankzij de inbreng 

en vasthoudendheid van Heemschut 

Limburg wordt op de plek van de te 

slopen monumentale grote hal een 

nieuwe markthal gerealiseerd. Deze 

volgt de contouren van de huidige. 

De uit de sloop afkomstige polonceau-

spanten worden hergebruikt. De hal aan 

de Aasterbergerweg, de Galerij, en de 

haaks hierop gelegen hal Loods 14, beide 

rijksmonument, worden in de oorspronke-

lijke staat teruggebracht en herstemd.

Voor Heemschut Limburg zijn de 

graften een belangrijk punt van aan-

dacht. Ze vormen door ouderdom, 

cultuurgeschiedenis en ecologische waarde 

het karakter van het Zuid-Limburgse 

heuvelland. Het Waterschap Limburg, 

agrarisch collectief Natuurrijk Limburg, 

Heemschut Limburg, Vereniging 

Nederlands Cultuur-landschap en 

Staatsbosbeheer hebben de krachten 

gebundeld en een omvangrijke steek-

proef gedaan. Vermoedelijk is vanaf ca. 

1940 ca. 50% van de graften verdwenen. 

Ze worden door het provinciaal 

Omgevingsplan (POL2014) en de 

Provinciale Omgevingsverordening be-

schermd. Lang niet alle Zuid-Limburgse 

gemeenten hebben deze bescherming 

in hun bestemmingsplannen buiten-

gebied overgenomen. Via het plan van 

toedeling van het Landinrichtingsproject 

Mergelland-Oost kreeg de Kerkparochie 

Sint Martinus een graslandperceel te 

Vijlen in bezit. In 2016/2017 werd dit 

perceel omgevormd tot akkerland en 

twee graften geëgaliseerd. Het 

bestemmingsplan Buitengebied van de 

gemeente Vaals bood geen planologische 

bescherming. De Omgevingsverordening 

Limburg 2014 geeft aan dat in het 

Beschermingsgebied Nationaal Landschap 

Zuid-Limburg het verboden is het om in 

een graft grondwerkzaamheden op of in 

de bodem uit te voeren. Begin 2018 ver-

zocht Heemschut Limburg de Provincie 

Limburg handhavend op te treden. 

Hierop ontving de pachter een brief 

waarin hij gesommeerd werd de graften 

in de oorspronkelijke staat te herstellen. 

Op 1 januari 2021, drie jaar na dato, 

waren de graften hersteld en kon het 

dossier gesloten worden. Inmiddels heeft 

onze commissie ook andere bedreigde 

graften bij de afdeling handhaving van 

de provincie aanhangig gemaakt. 

Gebouwen uit de wederopbouw periode 

staan volop in belangstelling. De vaak 

verrassende architectuur, keuze van 

materialen en lichtinval maken deze 

gebouwen herkenbaar. 

De voormalige Tricotfabriek in Venray is 

ontworpen door de Venrayse architect 

Camiel de Vries. De universele waarde 

van het gebouw blijkt uit de geschiedenis: 

gebouwd als tricotage-fabriek, daarna 

verbouwd tot supermarkt en vervolgens 

tot bibliotheek. Nu de bibliotheek ver-

huist, zijn er plannen ontwikkeld het 

gebouw te transformeren tot apparte-

mentencomplex. Stichting Venray 

Monumentaal en Heemschut pleiten 

voor behoud en het voor de vierde keer 

een nieuwe functie te geven.

Voor de voormalige tricotfabriek in Venray moet voor de vierde keer naar een nieuwe functie gezocht worden.
Foto: Frits Theeven
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De dakpannenfabriek in Echt.
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Naast de commissies die geografisch zijn georganiseerd kent Heemschut 

twee werkgroepen, die zich thematisch inzetten. Punt van aandacht vanuit 

het bestuur is de samenwerking tussen commissies en werkgroepen: het 

maken van onderlinge afspraken over wie wat oppakt is daarbij essentieel.

De bekendheid van de Werkgroep 

Monumentale Kunst, opgericht in 2014, 

neemt sterk toe. De WMK heeft zich 

ontwikkeld tot een serieuze speler in 

het culturele erfgoedveld en dat blijkt 

uit het feit dat steeds meer burgers, 

kinderen van kunstenaars, gemeentes, 

overheden en historische verenigingen 

ons weten te vinden. De WMK is de 

enige binnen dit veld die zich actief en 

daadwerkelijk inzet voor het behoud 

van monumentale architectuur-

gebonden kunst uit de wederopbouw-

periode. Meldingen over bedreigde 

kunstwerken vanuit het hele land komen 

nu rechtstreeks bij de WMK binnen en 

ook wordt de WMK benaderd om 

adviezen over behoud en het belang 

van kunstwerken en het werven van 

fondsen. Zoveel mogelijk wordt samen-

gewerkt met andere betrokken partijen.

Beschermingsactiviteiten
Ondanks de beperkingen vanwege de 

coronapandemie is de WMK erin geslaagd 

haar werkzaamheden voort te zetten 

en vijftien projecten af te ronden. 

In Alkmaar werd het natuurstenen

reliëf van René Karrèr gerestaureerd, 

in Amsterdam het mozaïek van Harry 

van Kruiningen. Het gerestaureerde glas-

appliquéraam van Aart Roos werd in de 

nieuwe Noordmansschool in Amsterdam 

herplaatst. De twee kiosken van Peter 

Struycken in het nieuwe station van Breda 

werden behouden en volledig opgeknapt. 

Het tegeltableau van Jos Hermans werd 

herplaatst in de multifunctionele school 

De Meander in Brunssum. De metalen 

kunstwerken van Henk Krijger werden 

na restauratie herplaatst in Den Haag. 

Het gemengde mozaïek van Gé Verhulst 

werd tegen het Ketelhuis in Eindhoven 

herplaatst. Het sgraffito van Joep Gierveld 

werd op het voormalig vliegveld Twente 

in Enschede herplaatst. Van Betsy Thoden 

van Velzen werden een keramisch reliëf in 

Hattem en het mozaïek De goede Herder 

in Kamerik herplaatst. In Hilversum 

vonden gevelstenen een nieuwe plek 

tegen nieuwbouwhuizen. In het MCO in 

Hilversum werd een glasappliquéraam 

van Joop van den Broek als stand alone 

geplaatst terwijl glas-in-loodramen van 

Marius de Leeuw afkomstig uit Vught een 

nieuwe bestemming in Wageningen kregen. 

In Rijen werd een muurschildering van 

De Leeuw gerestaureerd. Het keramisch 

reliëf De Barmhartige Samaritaan van 

Titus Leeser werd herplaatst in Zwolle.

De gemeenteraad in Arnhem voteerde het 

benodigde bedrag om Blauwe Golven van 

Peter Struycken volledig op te knappen.

Eind 2020 heeft de WMK 165 projecten 

onder haar hoede! Op de website van Heem-

schut staat nu een link naar een nieuwe 

website die voor de WMK is gemaakt, 

www.monumentalekunstherplaatsen.nl. 

Daarop zijn uitgenomen kunstwerken 

te zien die nog geen herbestemmings-

locatie hebben en worden aangeboden 

aan geïnteresseerden.

De toenemende waardering bij het 

publiek voor kunst uit de wederopbouw-

periode en de trend om gebouwen uit 

die periode te renoveren, te verduur-

zamen en her te bestemmen, leidt 

ertoe dat architecten en ook project-

ontwikkelaars vaker bereid zijn geredde 

kunstwerken te herplaatsen. 

WERKGROEP MONUMENTALE KUNST

De herplaatsing van het kunstwerk van Gé Verhulst aan het Ketelhuis in Eindhoven.
Foto: Stella Marijnissen.
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Na de oprichting in mei 2018 werd het 

al snel duidelijk hoeveel werk er te 

verzetten is in het vergroten van kennis 

over en draagvlak voor architectuur, 

stedenbouw en landschap uit de Post 

’65 periode. Om dat draagvlak te 

vergroten is in 2020 gestart met het 

opstellen van een brochure over Post 

’65 erfgoed met een overzicht van de 

diversiteit van dit erfgoed. Ook werd,

in samenwerking met de provinciale 

commissies, verder gewerkt aan een 

landelijke groslijst van waardevolle 

gebouwen en gebieden. Gerhard Eshuis 

verliet de Werkgroep om zich te richten 

op zijn activiteiten voor Heemschut 

Utrecht. De Werkgroep werd versterkt 

door Jeanette Oosthoek en secretaris 

Sarah Gresnigt. 

Beschermingsactiviteiten
De Werkgroep Post ’65 is permanent 

bezig met het monitoren van bedreigde, 

waardevolle objecten die via de 

commissies, de media en andere wegen 

in beeld komen. In 2020 werden enkele 

tientallen objecten zo gevolgd en twee-

maandelijks in de vergadering besproken, 

zoals het Bolsgebouw in Nieuw-Vennep 

uit 1970. De kantoor-toren met twee 

monumentale muurreliëfs verkeert in een 

opmerkelijk origineel gebleven en voor 

Nieuw-Vennep van beeldbepalend belang. 

De werkgroep stelde een waardestelling 

op met een oproep tot verder en diep-

gaander onderzoek. Het staat nu leeg 

en verloedert zienderogen. Inmiddels is 

duidelijk dat de Bolstoren in het toekomst-

plan voor het Bolsterrein behouden 

blijft. Goed nieuws dus!

Een ander object dat de aandacht heeft 

is het Gemeenlandshuis in Edam. In 

1975 ontwierp voormalig rijksbouw-

meester Tjeerd Dijkstra de uitbreiding 

van dit historische rijksmonumentale 

complex. Dijkstra slaagde erin de 

nieuwbouw te verbinden met het 

18e-eeuwse Gemeenlandshuis zonder 

het te domineren en het is daarmee een 

voorbeeld van waardevol Post ’65 

erfgoed. Toen plannen ontwikkeld 

werden voor de sloop van die uitbreiding, 

besloot Dijkstra de panden te kopen. 

Deze ontwikkeling en interventie van 

Dijkstra laat zien hoe waardevol het is 

dat de architecten van veel Post ’65 

erfgoed nog in leven zijn om kennis te 

delen en invloed uit te oefenen. 

De Werkgroep Post ’65 wordt echter 

ook geregeld teleurgesteld. Soms kan 

sloop niet voorkomen worden. Dit lot 

wacht ook bejaardencentrum Nij Ylostins 

in IJlst uit 1972. Na een aanvraag van 

Heemschut besloot het college van 

B&W van Súdwest-Fryslân eind 2019 

tot een ‘voorgenomen aanwijzing’. 

Helaas werd in 2020 duidelijk dat deze 

monumentstatus toch niet wordt toe-

gekend en dat het complex waarschijnlijk 

in 2022 gesloopt wordt. 

De Werkgroep Post ’65 kon twee 

projecten uitvoeren dankzij bijdragen 

van derden. Via een bijdrage van het 

Fonds voor Cultuurpartcipatie in het 

kader van de FARO regeling werd een 

onderzoek uitgevoerd naar publieks-

participatie in relatie tot jong erfgoed. 

De uitkomst hiervan is via onze website 

gepubliceerd en gedeeld met de com-

missies en ambtenaren van gemeenten.

Het andere betreft een documentaire 

over architect Tjeerd Dijkstra. Een bij-

drage hiervoor werd ontvangen van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Dit project wordt in 2021 voltooid.

WERKGROEP POST ’65 

Tjeerd Dijkstra in zijn stolp in Edam met naast 
hem de tekening van het Gemeenlandshuis. 

Kunstwerk in de hal van het Bolsgebouw.

POST65
Post ’65-erfgoed en waarderingsparticipatie. 
Een verkenning van de praktijk. 

Het rapport Post ’65-erfgoed en
waarderingsparticipatie.
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Mevrouw P.C.L. (Paula) Voorthuijsen, voorzitter

De heer R. (Ruud) Saarloos, penningmeester

De heer S. (Sjolle) Wieringa, pr adviseur

De heer R. (Rienk) Broers

De heer P.L. (Pieter) van der Meer

De heer M. (Max) Popma

De heer J. (Jacob) Schiphof

Mevrouw C. (Claudia) Versloot 

Groningen 

 Secretariaat: De heer G. (Gijsbert) Boekschoten,

 Stoeldraaiersstraat 13, 9712 BT Groningen

 Telefoon: 050 3144414 / 06-37610490

 groningen@heemschut.nl

De heer J. (Jan) Oomkes, voorzitter

De heer P.P. (Pier) Bosch

Mevrouw E.A. (Eefje) van Duin

Mevrouw T. (Trinet) Holtslag

De heer H. (Joop) Leffers

De heer B. (Ben) van der Maat

De heer B. (Bernhard) Stikfort

De heer M. (Maarten) Visser

De heer A. (Anne) Wieringa

De heer R.M.Th. (Reint) Wobbes

Drenthe 

 Secretariaat: De heer G. A.(Gerard) de Vries

 De Wouden 99, 9405 HD Assen

 Telefoon 06 30232327

 ga.vries@hccnet.nl

De heer F. (Frans) Schouten, voorzitter

De heer H. (Hessel) Hollema

De heer H. (Henk) Jeurink

De heer H. (Huib) Knottnerus

Overijssel 

 Secretariaat: mevrouw J. (Jeanny) Rouwet

 Oerdijk 186 7434 RC Lettele.

 Telefoon 0570 – 551300. 

 overijssel@heemschut.nl 

De heer T. (Tiem) van Dalfsen, voorzitter

De heer J.J. (Jan Jaap) de Kroes, penningmeester

De heer P. (Peter) Dekker, pr adviseur

De heer A.W. (Arie) van der Spek

De heer J. (Jan) Astrego

De heer G. (Gijs) van Elk

De heer C. (Cees) Kunkeler

De heer M. (Marcel) Overbeek,

De heer E.P.A.W. (Edy) Prick

De heer P. (Peter) Roosmalen

De heer A. (Adriaan) Velsink

Mevrouw H. (Hilde) van Werven

Gelderland

 Secretariaat: De heer D.J. (John) van Duren, vicevoorzitter   

 Albert Schweitzerlaan 30, 7101 JW Winterswijk

 Telefoon: 06 53939316 

 heemschutgelderland@gmail.com

Mevrouw M. (Maud) Arkensteijn-van Willigen, voorzitter

De heer A.A.E.M. (Ton) Gijsbers

De heer H.A.R. (Henk) Hovenkamp

De heer G. (Gerrit) Lebbink

Mevrouw C. (Cristel) Paul 

De heer J.H. (Jan) Reijen

De heer M.W. (Meindert) van den Berg

De heer M. (Maarten) de Vledder

Utrecht 

 Secretariaat: De heer G.W. (Gerhard) Eshuis

 Blikkenburg 40, 3813 XC Amersfoort

 Telefoon: 06-28764889, 

 utrecht@heemschut.nl

De heer Y. (Yvo) Meihuizen, voorzitter

De heer P.G. (Peter) Doolaard, vicevoorzitter

Mevrouw M.M.M. (Martha) de Wit, pr adviseur

De heer T. (Teun) Blijenberg

De heer H.J. (Harm-Jan) Luth

De heer E. (Erik) Nijhof

De heer N. (Nico) Vink 

De heer P.G.D. (Paul) van Vliet, adviseur objecten

Flevoland 

 Secretariaat: De heer B. (Ben) te Raa

 Kwartaalstraat 13, 1335 KD Almere

 Telefoon: 06 19 070 598

 flevoland@heemschut.nl

De heer P. (Peter) Nijhof, voorzitter

De heer A.R. (Rob) Bakelaar

De heer R.T. (Roelof) Oost

Mevrouw G. (Truus) Visser 

De heer P. (Piet) Voermans 

De heer B. (Boudewijn) Wijnacker
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Noord-Holland 

 Secretariaat: Mevrouw G.A. (Elsa) Gorter 

 Oudeweg 16, 1733 ND Nieuwe Niedorp

 Telefoon: 0226 4114 43 / 06 22 46 09 41 

 noord-holland@heemschut.nl 

Mevrouw A.M. (Anne Marie) ten Cate, voorzitter a.i

De heer H. (Henk) Dirkx, regio Z, Gooi- en Amstel, vicevoorzitter

De heer P.A.J. (Peter) Schat, penningmeester, pr adviseur

De heer A. (Ad) de Booij, regio Noordkop

De heer P. (Paul) Carree, regio M/Zaanstreek

De heer F. (Finn) Dudok van Heel, regio NH-Zuid

De heer P. (Peter) Koppen, adviseur Kennemerland, Haarlem 

De heer C.J.P. (Kees) Kwadijk, regio Alkmaar e.o

De heer D. (Dirk) Reitsma, regio Noordkop

De heer J.J. (Hans) Schipper, regio West-Friesland

De heer W. (Willem) van der Spek, regio Gooi

De heer J. (Jan) Tiggelaar, regio Kennemerland

Amsterdam 

 Secretariaat: De heer P.D. (Paul) Meijer

 Westerdoksdijk 615, 1013 BX Amsterdam

 Telefoon: 020 624 45 09

 Amsterdam@heemschut.nl 

De heer N.W. (Norman) Vervat, voorzitter, lid WMK

Mevrouw E. (Elvira) Bertens, pr medewerker 

Mevrouw C.S. (Caroline) Koldeweij, pr en ledenwerving 

De heer W. (Wouter) van Elburg

De heer J.J. (Jaap-Jan Mobron

De heer R. (Rutger) Noorlander 

Zuid-Holland 

 Secretariaat: De heer J.G. (Jan) Bekker

 Mathenesserlaan 244 A, 3021 HP Rotterdam 

 Telefoon: 06-16056173

 zuid-holland@heemschut.nl

De heer J.C. (Chris) van Oordt, voorzitter 

De heer G. (Gertjan) de Boer 

De heer L. (Luuk) de Boer

De heer L.W. (Leo) Dubbelaar 

Mevrouw A. (Anneke) de Gouw

Mevrouw A.C. (Annelies) Kronenberg-van der Loo

De heer G.C. (Geert) van Nieuwenhuizen

De heer M.R.M.M. (Marc) Scheidius

Mevrouw G.C. (Coralie) Stoop

Mevrouw A.W. (Annemiek) Tromp 

De heer B. (Bart) Vermeulen

Zeeland 

 Secretariaat: Mevrouw J.A. (Jacqueline) van Gelderen

 SCEZ, Postbus 49, 4330 AA Middelburg

 Telefoon: 0118 670607 

 ja.van.gelderen@erfgoedzeeland.nl

De heer A. (Arjen) Drijgers, voorzitter, penningmeester

De heer P. W. (Peter) Sijnke, vicevoorzitter en secretaris

De heer W. (Willem) Heijbroek

De heer O. (Oscar) Huiskamp 

De heer E. (Evert) de Iongh

De heer D.H.P. (David) Koren, adv. Erfgoed Zeeland

De heer G.B. (Gerrit) Schoenmakers

De heer H. (Huib) Uil 

De heer B. (Bert) van Gelder, cor. Zeeuws-Vlaanderen

Noord-Brabant 

 Secretariaat: de heer A.W. (Ad) Spanjers

 Beethovengaarde 150, 5344 CK OSS

 Telefoon: 0412 635014

 ad.spanjers@home.nl

De heer G.B.F. (Gerard) van der Vliet,  

 voorzitter, adviseur O. Brabant

De heer J.A. (Jan) van Gils, vicevoorzitter

De heer F.Th. (Frans) van Gessel, penningmeester 

Mevrouw M.W.C. (Miriam) van den Dries, 

 pr en adviseur M. Brabant 

De heer A.J.H. (Tom) van Eekelen, adviseur W. Brabant 

De heer W.M. (Wouter) Kreike, aspirant lid

De heer M.M.J (Maarten) Peerenboom

Limburg 

 Secretariaat: de heer J.H.G.E. (Jac) Neessen

 E. Dorsstraat 27, 5971 VE Grubbenvorst

 Telefoon: 077-3662501

 Jacneessen@hetnet.nl 

De heer J.L.M. (Jan) van Susante, voorzitter

De heer H.F.M. (Huub) Beaujean

De heer F. (Frank) Focke, adviseur zuid en midden

De heer G.J.H.M. (George) Gubbels, adviseur Nat. Landschap Z-L

De heer F.E.F. (Frans) van der Kruijf, adviseur Noord

De heer R.E.G.A. (Ray) Lanswyer

De heer G.J.H. (Frits) Theeven, adviseur zuid en midden

De heer J. (Hans) Vermeer, pr adviseur

De heer L.J.S. (Lee) Vos, adviseur Nat. Landschap Z-L

Mevrouw M. (Marianne) van der Elsen,  

 namens Huis voor de Kunsten Limburg 


