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Onderscheidingen
Aan de heer F.G.J.L.  
Hoebens, Heemschut  
Limburg, werd in het 
verslagjaar de Ere
speld van Heemschut 
toegekend voor 
zijn jarenlange 
verdiensten op 
erfgoedgebied, 
onder meer binnen 
de commissie. 

Landelijk bureau
De vrijwilligers wor
den ondersteund door 
een klein, professio
neel bureau. Het landelijk 
bureau ondersteunt hen met 
hun expertises op verschil
lende terreinen. De directeur 
draagt, in overleg met en 
onder medeverantwoording 
van het bestuur, zorg voor de 
dagelijkse gang van zaken en 
de uitvoering van het beleid. 
Samen met een beleidsme
dewerker is hij actief op het 
gebied van landelijke belan
genbehartiging op erfgoed
gebied, samenwerking met 
andere organisaties, het 
deelnemen aan nieuwe ini
tiatieven en het ontplooien 
van activiteiten. 

Inleiding en organisatie

Het jaarverslag 2018 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 

geldende regelgeving is alle relevante informatie via de website www.heemschut.nl beschikbaar.

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 2018 
telde de vereniging 4.285 leden. Ten opzichte van de 4.532 
leden in 2017 is dit een daling van 5,5 procent.

Vrijwilligers
Heemschut is een vrijwilligersorganisatie. Het aantal vrijwilli
gers is in 2018 gelijk gebleven. Ruim 130 vrijwilligers in der
tien commissies en twee werkgroepen zijn actief op het gebied 
van bedreigd gebouwd en aangelegd erfgoed of onderdelen 
daarvan. Ze werken ook steeds vaker proactief bij bijvoorbeeld 
inspraak en participatie op beleidsvoornemens die erfgoed 
raken. Leden van de commissies en de Werkgroep Monumen
tale Kunst komen in actie als cultuurhistorisch waardevolle 
gebouwen worden gesloopt, landschappen worden aangetast 
of nieuwbouwplannen niet passen in hun omgeving. Nieuw in 
2018 is de instelling van de Werkgroep Post ’65, die zich inzet 
voor de architectuur van de periode na 1965. 

Heemschut reageert op meldingen van leden en niet leden 
en werkt ook proactief. Dat betekent dat er vooraf stand
punten kenbaar worden gemaakt bij het opstellen van visies 
en bestemmingsplannen en dat gemeenten worden bena
derd om zelf een goed monumentenbeleid op te zetten. Een 
compleet overzicht van alle activiteiten vindt u op de website  
www.heemschut.nl.

Vrijwilligers worden in hun werk ondersteund met kennis vanuit 
het landelijk bureau. Een kadermap die ook digitaal regelma
tig wordt aangevuld, dient als naslagwerk voor het actievoe
ren. Tevens worden er goed bezochte Kennisbijeenkomsten in 
het kader van de Heemschut Academie georganiseerd waar  
Heemschutters geïnformeerd worden over uiteenlopende 
onderwerpen. Daarnaast kunnen individuele vrijwilligers deel
nemen aan extern georganiseerde bijeenkomsten, cursussen 
of symposia. 

Frans Hoebens kreeg voor zijn 

jarenlange inzet de Erespeld van 

Heemchut.  
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In 2018 werd stagiair Morris Merkx begeleid. Deze heeft 
gewerkt aan een onderzoek naar de Nederlandse uitreikingen 
van de Europa Nostra Awards.

Heemschut zetelt sinds 1967 in het Korenmetershuis in 
Amsterdam. Een deel van de kantoorruimte is beschikbaar 
voor aanverwante organisaties. 
In 2018 was sprake van verkoop van het Korenmetershuis door 
de gemeente Amsterdam. Heemschut heeft hierop overwogen 
over te gaan tot aanschaf van het pand middels een bijdrage 
vanuit het Hulpfonds. Aan de verkoop is door het nieuwe coali
tieakkoord vooralsnog geen invulling gegeven.
In het verslagjaar is een aanvang gemaakt met het selecteren 
en ordenen van archiefmateriaal van Heemschut, zodat dit kan 
worden overgedragen aan het Stadsarchief van Amsterdam. 

Bestuur en Raad van Toezicht
Tijdens de AVL van 1 juni is afscheid genomen van de heren 
Frans Brugman en Willem Heijbroek als bestuursleden namens 
NoordHolland en Zeeland. De heren Henk Dirkx en Arjan Drij
gers volgden hen namens beide commissies op. Hun benoe
ming was van korte duur door de bijzondere AVL van 29 juni, 
waarbij de nieuwe statuten zijn aangenomen en een nieuwe 
bestuursstructuur is ingesteld. De heer Dirkx trad daarbij toe 
tot het Bestuur ad interim en de heer Drijgers tot de nieuw 
ingestelde Raad van Toezicht. 
De Raad van Toezicht bestaat uit afgevaardigden van de ver
schillende commissies en werkgroepen van de vereniging. De 
commissies Drenthe, Limburg en ZuidHolland hebben geen 
voorstel gedaan voor een vertegenwoordiger in de Raad van 
Toezicht. 
De RvT stelde in het verslagjaar de eerste profielen op voor 
nieuwe bestuursleden en gaat op zoek naar een voorzitter en 
bestuursleden, die naar verwachting in juni 2019 door de AVL 
zullen worden benoemd. Naast de Raad van Toezicht bestaat 
de door de AVL ingestelde Rekencommissie, die tot taak heeft 
de werkzaamheden van de vereniging en de besteding van de 
gelden door te lichten op doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid. 
U vindt de namen van het Bestuur en de Rekencommissie op 
pagina 30 onder Organisatie.

Statuten en reglementen
Het traject om te komen tot een wijziging van de bestuurs
structuur en de statuten, ingezet in 2016, is in het verslag
jaar afgerond. Tijdens de bijzondere Algemene Vergadering van 
Leden op 29 juni 2018 zijn de nieuwe statuten vastgesteld. 
De voornaamste insteek van de wijziging was de vorming van 
een kleiner bestuur en de instelling van een Raad van Toezicht. 
De Raad van Toezicht bestaat uit leden van de commissies 
en de werkgroepen. Tijdens de vergadering werd een aantal 
amendementen aangenomen. Een ervan beperkt het aantal 
bestuursleden tot vijf, de ander maakt het mogelijk dat ook 

leden van de door het bestuur ingestelde thematische werk
groepen vertegenwoordigd kunnen zijn in de RvT. Onderteke
ning van de nieuwe statuten vond plaats op 21 september van 
het verslagjaar. De nieuwe statuten zijn te downloaden via de 
website www.heemschut.nl.

Beleidsplan
Het beleidsplan van Heemschut uit 2015 is te vinden op  
www.heemschut.nl onder de tab vereniging/beleid. Het 
beleidsplan werd 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 jaar
plannen gekoppeld. Het jaarplan 2018 is vastgesteld door het 
bestuur. 
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AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbe
scherming van kracht geworden. Heemschut heeft de werking 
hiervan bestudeerd en via een koepelorganisatie het stappen
plan voor onder andere het juiste beheer van gegevens doorlo
pen. Zo is er onder meer een privacy policy statement opgeno
men op onze website.

Rechtszaak
Een artikel 12 WvS klaagschrift bij het Gerechtshof, gedaan 
namens drie oudmedewerkers, is in de zomer van 2018 bij 
het Gerechtshof Amsterdam tot een uitspraak gekomen. Ook 
deze is in het voordeel van Heemschut beslecht en hier is voor 
Heemschut geen verdere consequentie aan verbonden, waar
door deze zaak is afgedaan.

Financiën
De staat van baten en lasten van de vereniging vindt u op 
pagina 29. 
De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld tijdens de Algemene 
Vergadering van Leden op 28 juni 2019. 
Heemschut is door de Belastingdienst aangemerkt als cultu
rele 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. Alle aan 
Heemschut nagelaten legaten worden in beheer doorgegeven 
aan de stichting Heemschut Hulpfonds. De stichting draagt bij 
aan de exploitatie van de vereniging. 

Ambitienota en Heemschut Academie
Op 17 maart is in Amersfoort een ledenbijeenkomst geor
ganiseerd over de ambities van Heemschut. Kernbegrippen  
uit de daar ge  presenteerde discussienota zijn samenwerking, 
netwerkorganisatie en de Heemschut Academie. Uitgangspunt 
is het zo goed mogelijk faciliteren van de vrijwilligers, waarbij 
eigen invulling en inbreng mogelijk zijn. De ambitienota is in de 
AVL van 16 juni aan de orde geweest en kan rekenen op steun 
van de leden. De uitbreiding van de beoogde netwerkfunctie en 
samenwerking evenals de Heemschut Academie worden verder 
uitgewerkt. 
De uitwerking van de Heemschut Academie heeft in 2018 
geleid tot het uitbrengen van een flyer met een eerste aan
tal activiteiten, ook van andere organisaties, en de organisatie 
van een viertal eigen Kennisbijeenkomsten. De website werd 
aangepast om meer activiteiten van andere organisaties te 
kunnen opnemen en vermelden.

Governance
Bestuur en Raad van Toezicht onderschrijven de Code Cultural 
Governance. Heemschut heeft in 2018 het traject Erkennings
regeling Goede Doelen bij het Centraal Bureau Fondsenwer
ving (CBF) doorlopen. Omdat de nieuwe statuten en daarmee 
de bestuursstructuur niet op tijd konden worden vastgesteld is 
het traject voorlopig beëindigd. Het bestuur beraadt zich op het 
opnieuw inzetten van dit traject.

Onder deze vlag bieden we u een over-

zicht aan van interessante bijeenkomsten 

en cursussen, die in het erfgoedveld worden 

georganiseerd. In 2018 zijn dat onder meer: 

De eigen Heemschut kennis  
bijeenkomsten:

HEEMSCHUT START DE 
HEEMSCHUT ACADEMIE. 

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

Vanuit het Europees Jaar van het Cultureel 

Erfgoed is er deze maand aandacht voor 

beladen erfgoed. Heemschut zet zich 

in voor de toekomst voor de ‘Muur van 

Mussert’, die inmiddels is aangewezen 

als Rijksmonument. Die aanwijzing levert 

nog steeds discussie op. Hoe gaan we 

om met erfgoed dat gevoelig ligt? In 

deze bijeenkomst kijken we nu en in de 

toekomst naar erfgoed uit de periode 

van oorlog en bezetting? Bijeenkomst in 

Lunteren i.s.m. Stichting Educatiecentrum 

De Goudsberg.

VRIJDAG 30 NOVEMBER

Het grootste aantal beschermde monu- 

menten zijn woonhuizen en die meestal 

in particuliere handen zijn. Voor de 

particuliere eigenaar komt er veel kijken 

bij het in stand houden. Ook zijn er 

lokale verschillen met betrekking in de 

begeleiding vanuit de gemeente. Tijdens 

deze bijeenkomst komen verschillende 

aspecten van het particulier eigenaar- 

schap aan de orde. Bijeenkomst m.m.v. 

het Nationaal Restauratiefonds.
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European Year of Cultural Heritage 2018
Het European Year of Cultural Heritage 2018 heeft in Neder
land geresulteerd in een groot aantal, deels nieuwe samen
werkingsverbanden. Op de website www.europeeserfgoed-
jaar.nl staan deze gebundeld. Heemschut heeft onder meer 
met een lezing tijdens een Heimatcongres in Münster, een 
Tagung in Rolduc van de Rheinischer Verein für Denkmalpflege 
und Landschaftsschutz inhoudelijk bijgedragen. Ook werd aan
dacht besteed en ondersteuning gegeven aan een Vlaamse 
groep van activisten die zich inzet voor het behoud en de 
bescherming van de eerste Moederschool in Gent uit 1913. Op 
organisatorisch niveau was Heemschut directeur Karel Loeff 
betrokken bij de kerngroep die vanuit Kunsten ’92 werkte aan 
het themajaar. Hij mocht de eindpublicatie in december over
handigen aan de Directeur Generaal Cultuur en Media van het 
Ministerie van OCW, mevrouw Barbara Wolfensperger.

FIM
De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) vervult sinds 
de oprichting in 2010 een belangrijke taak in de landelijke 
belangenbehartiging. De federatie telt nu 45 institutionele 
leden. Naast andere koepels, zoals de Federatie Grote Monu
mentengemeenten, komt FIM op voor de collectieve belangen 
van het particuliere monumentenveld. Het secretariaat van 
FIM is ondergebracht bij Heemschut. Directeur Karel Loeff is 
secretaris van de vereniging. In het verslagjaar werkte Heem
schut met de FIM samen op onder andere het dossier van de 
afschaffing van de fiscale aftrek voor particuliere monumente
neigenaren. Meer informatie is te vinden op www.fimneder-
land.nl.

Erfgoedstem 
Met een jaarlijkse financiële bijdrage ondersteunt Heemschut 
de wekelijkse digitale nieuwsbrief De Erfgoedstem. De Erf
goedstem is te ontvangen door aanmelding op www.erfgoed-
stem.nl. Een groot aantal belangstellenden volgt het nieuws 
ook via Twitter.

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. Naast overheidsorganen, zoals het Ministerie van OCW, de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Erfgoedinspectie, provincies en lokale overheden zijn er vele contacten met 

al dan niet verwante organisaties. Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste nationale en internationale 

samenwerkingsverbanden waarin Heemschut participeert. 

Samenwerking



 |  JAARVERSLAG 20186

Jaarverslag 2018

Erfgoedplatform Kunsten ’92
Heemschut participeert in het Erfgoedplatform van Kunsten 
’92, belangenvereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed. 
Diverse erfgoedorganisaties vanuit onder andere de archief, 
museumwereld, het immaterieel erfgoed, erfgoedhuizen enzo
voorts zijn hierin vertegenwoordigd. Karel Loeff is tevens jurylid 
van de BNG Bank Erfgoedprijs die door Kunsten ’92 in 2018 
voor de 8ste keer werd georganiseerd. De gemeente Leiden was 
in 2018 winnaar. 

Europa Nostra
In juni vond in Berlijn de Europa Nostra-summit plaats. Deze 
stond in het teken van het European Year of Cultural Heritage. 
Heemschut is een van de founding fathers van Europa Nostra 
en is middels de directeur vertegenwoordigd in de council van 
de Europese belangenorganisatie voor erfgoed. Hierdoor is de 
betrokkenheid van Heemschut bij het Europees erfgoedbeleid 
gegarandeerd. De council meeting was in het najaar van 2018 
in Lissabon en leverde onder andere inzicht in de effecten van 
het programma the 7 most endangered sites van Europa Nostra.

Tijdschrift
Het tijdschrift Heemschut van de vereniging biedt een podium 
voor organisaties met een verwante doelstelling. Zo werden in 
het verslagjaar specials gepubliceerd over Terebinth, stichting 
voor funerair erfgoed, en de Nederlandse Vuurtoren Vereni
ging. 

De Brandaris op Terschelling. De oudste vuurtoren van Nederland.
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Gemeenteraadsverkiezingen
Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft Heemschut via de 
vrijwilligers aandacht besteed aan opname van erfgoed(beleid) 
in verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden. In de aanloop 
naar de verkiezingen werd lokaal deelgenomen aan debatten.

Erfgoed Telt
Erfgoed Telt is de beleidsbrief die Minister Van Engelshoven in 
september 2018 met succes in de kamer heeft verdedigd. Die 
gaat uit van drie pijlers voor de erfgoedzorg van de toekomst:
• De instandhouding van het erfgoed voor huidige en toekom

stige generaties. 
• Het positioneren van erfgoed in de leefomgeving.
• Aandacht voor de verbindende kracht  de sociale en maat

schappelijke waarde  van het erfgoed.
Aan de verschillende onderdelen zijn uitvoeringsprogramma’s 
verbonden. Deze worden separaat uitgewerkt. De beleidsbrief 
is leidend voor subsidieverleningen aan eigenaren, maar heeft 
ook aandacht voor andere aspecten, zoals vrijwilligerswerk.

Omgevingswet 
De nieuwe Omgevingswet zal in 2021 in werking treden. Heem
schut pleit samen met partners voor een zo goed mogelijke 
borging van cultuurhistorie en een zo helder mogelijk systeem 
van raadpleging voor burgers. Enerzijds is in het verslagjaar 
met partners aandacht besteed aan de goede borging van 
omgevingskwaliteit en erfgoed in de invoeringswet, anderzijds 
wordt ingezet op voldoende bewustwording bij overheden het 
erfgoedbelang op een goede manier te borgen.
Op landelijk niveau is hiervoor door het landelijk bureau van 
Heemschut inzet gepleegd in het kader van de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI). Op provinciaal niveau wordt door de 
commissies van Heemschut en het landelijk bureau ingezet 
op voldoende borging via de Provinciale Omgevingsvisies. 
Voor zusterorganisatie KNOB werd een lezing verzorgd over de 
gevolgen van de wet voor de burgerparticipatie.

Fiscale aftrek woonhuiseigenaren
De afschaffing van de fiscale aftrek voor woonhuiseigenaren 
was in 2018 een onderwerp waarover ook in de Algemene  
Vergadering van Leden werd gesproken. Eind 2018 stemde de 
Eerste Kamer in met de afschaffing ervan en de invoering van 
een subsidieverordening. Of deze regeling op tijd en eenvoudig 

is voor de woonhuiseigenaren was onderwerp van zorg. Daar
naast waren er zorgen over de hoogte van de percentages en 
de benodigde middelen, in het bijzonder voor die eigenaren 
die een groot of complex monument bezitten. De zorgen wer
den gedeeld met de Federatie Instandhouding Monumenten. 
Een aantal eigenaren benaderde Heemschut rechtstreeks. In 
december organiseerde Heemschut in Bussum hierover een 
speciale Kennisbijeenkomst, in samenwerking met het Natio
naal Restauratiefonds.

Agenda Toekomst Religieus Erfgoed 
Kerkenvisies bieden voor erfgoedorganisaties, eigenaren en 
overheden een goede kans om inzicht te geven in de pro
blematiek rond sluitingen, voortgezet gebruik, samengesteld 
gebruik, sloop dan wel herbestemming van kerken. Het bij de 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) ingediende plan, om vanuit 
Heemschut de rol te vervullen van ambassadeur en pleitbezor
ger bij het opstellen van kerkenvisies door gemeenten middels 
de inzet van burgers en burgerparticipatie, kon in december 
rekenen op een financiële toezegging. Met deze bijdrage kan 
Heemschut de rol richting lokale erfgoedorganisaties in 2019 
gaan vervullen. Het plan past in de in 2017 door bestuur en 
leden onderschreven opzet van de Heemschut Academie.

Landelijke belangenbehartiging

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

verslagjaar speelden onder andere de volgende onderwerpen.

In Bussum vond een Kennisbijeenkomst plaats  over de af-

schaffing van de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren. 
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vervolgens in een Kennisbijeenkomst nader in te gaan op wat 
Heemschut hierin zou kunnen betekenen. De aandacht voor 
het onderwerp leidde in een aantal gevallen tot actie van de 
waterschappen zelf, maar ook van anderen. Ook de Heem
schut commissies is gevraagd dit onderwerp op de agenda te 
zetten en waterschappen hierover te benaderen.

Energietransitie
Duurzaamheid en energieopwekking zijn thema’s die erfgoed 
raken. De een wellicht meer op objectniveau, de ander mid
dels ingrepen in het cultuurlandschap. In 2018 is een aan
tal bijeenkomsten gehouden voor de commissies, waarin is 
nagedacht over de impact van onder andere zonnepanelen, 
windturbines en overige maatregelen. Dit leidt in 2019 tot een 
verdere discussie en een meer definitieve standpuntbepaling 
over het onderwerp.

Handhaving
Handhaving is met de nieuwe Erfgoedwet hoger op de agenda 
gekomen. In het verslagjaar werd hierover onder andere door 
de Federatie Grote Monumentengemeenten een bijeenkomst 
georganiseerd. Heemschut overlegde over een aantal urgente 
en ernstige casussen en staat in contact met de desbetref
fende overheden en de Erfgoedinspectie. Jurisprudentie hier
over wordt gevolgd.

Mobiel Erfgoed
In 2018 zette Heemschut zich in voor het behoud in Neder
land van het watervliegtuig de Catalina.  Het vliegtuig met een 
Astatus op de lijst van de Mobiele Collectie Nederland kon, 
ondanks een actieve benadering van de Minister en de Tweede 
Kamer, niet voor ons land worden behouden. 
Ten aanzien van hippomobiel erfgoed, zoals rijtuigen, diende 
Heemschut een aanvraag in voor de aanwijzing van de rijtuigen 
van kasteel De Haar. Hierover werd in het verslagjaar geen 
uitsluitsel gegeven door het Ministerie van OCW. Heemschut 
staat in contact met een aantal verwante organisaties op dit 
gebied en zal mobiel erfgoed en de bescherming ervan in 
brede zin in 2019 gaan agenderen.

Ondanks de inzet van Heemschut werd het unieke watervlieg-

tuig de Catalina toch verkocht naar Amerika. 

Beschermde interieurensembles 
In 2018 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een 
digitale Toonbeeldenlijst van waardevolle interieurs gepubli
ceerd. Op verzoek van Heemschut en ander organisaties is een 
sessie gehouden om met een botsproef helder te krijgen wat 
de voor en tegenargumenten kunnen zijn van aanwijzing van 
interieurensembles in de Erfgoedwet. Heemschut pleit ervoor 
dat door middel van een convenant met eigenaren en daar
aan gekoppeld een vervreemdingsbeleid er door de overheid 
en eigenaren een publieke verantwoording moet worden afge
legd bij het afstoten van interieuronderdelen. In het verslagjaar 
bleek dit extra noodzakelijk door de verkoop van stoelen, beho
rend tot het interieurensemble van het Vredespaleis in Den 
Haag. De verkoop van de stoelen werd voorkomen, maar leidde 
in het verslagjaar echter nog niet tot een meer algemene actie 
vanuit OCW of RCE in deze.

De veiling van de stoelen uit het Vredespaleis werd op het  

nippertje voorkomen.

Waterschapserfgoed
Een onderzoek in opdracht van Heemschut heeft inzicht gege
ven in de stand van zaken in het beleid rond waterschapserf
goed bij waterschappen. Het onderzoek is allereerst gepresen
teerd aan vertegenwoordigers van de waterschappen zelf, om 
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Heemschut Werkgroepen
Naast de commissies die geografisch zijn georganiseerd kent 
Heemschut twee werkgroepen, die zich thematisch inzetten. 
Punt van aandacht vanuit het bestuur is de samenwerking tus
sen commissies en werkgroepen: het maken van onderlinge 
afspraken over wie wat oppakt is daarbij essentieel.

Werkgroep Monumentale Kunst
Geconstateerd mag worden dat de bekendheid en de activi
teiten van de Werkgroep Monumentale Kunst (WMK), opge
richt 26 november 2014, in den lande toenemen. Steeds vaker 
komen meldingen binnen van bedreigde architectuurgebonden 
kunst uit de wederopbouwperiode. In het verslagjaar werden 
vele acties uitgevoerd, die onder de commissieactiviteiten in 
dit jaarverslag separaat worden samengevat. 

Werkgroep Post ‘65 architectuur
Iconen van de jongste periode van architectuur worden 
bedreigd, onvoldoende of niet gewaardeerd. Heemschut wil 
een aanzet geven tot inventarisatie, onderzoek, debat en waar
dering om zo te zorgen voor de aanwijzing van monumenten en 
borging van erfgoedwaarden. Dezelfde methode werd destijds 
door Heemschut succesvol toegepast voor de periode 1945
1965. Hiertoe is een Werkgroep Post ’65 architectuur inge
steld, die in december 2018 in Lelystad het eerste deel pre
senteerde in de vernieuwde Heemschutreeks. Dirk Baalman 
is de auteur van het boek: Nederland aan het eind van een 
millennium: Bouwen en ordenen 1965-2000.

Werkgroepleden Post ’65.

Werkgroep Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning ten behoeve van procedures bij plan
vorming verdient steeds meer aandacht. Het is noodzakelijk 
dat de mogelijkheden tot inwinnen van advies, samenwerking 
met bureaus of professionals nader wordt onderzocht. Helaas 
is de Werkgroep Juridische Ondersteuning in het verslagjaar 
vooralsnog niet uitgegroeid tot de beoogde werkgroep.

Heemschut Academie en Kennisbijeenkomsten
Binnen de Heemschut Academie is gestart met een aantal 
opleidingen voor Heemschutters,  potentiele leden en geïn
teresseerden. In januari werd samengewerkt met de Rijks
universiteit Leiden in een door de universiteit georganiseerde 
dag over de implicaties van de Erfgoedwet. In het kader van 
de Heemschut Academie werden in 2018 voorts een viertal 
eigen Kennisbijeenkomsten georganiseerd, die openstonden 
voor leden en niet leden van de vereniging. Achtereenvolgens 
waren dat op 25 januari in Leiden de Erfgoedwet in de praktijk; 
op 6 april in Hengelo over Vermaaksarchitectuur; op 15 juni 
in Amersfoort inzake Waterschapserfgoed; op 28 september 
in Lunteren over Beladen Erfgoed en tenslotte op 30 novem
ber in Bussum rondom de particuliere woonhuiseigenaar en de 
afschaffing van de fiscale aftrek. 
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Jaarverslag 2018

Ook in dit verslagjaar jaar is aan de vrijwilligers van de dertien commissies van Heemschut en de werkgroepen gevraagd 

zelf een jaarverslag 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. Onderstaand verslag betreft 

slechts een beperkte keuze uit de beschermingsactiviteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden. Een selectie van 

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

Heemschut Actief. Voor meer informatie over activiteiten, acties en dossiers, al dan niet afgesloten, is onze website 

www.heemschut.nl te raadplegen. 

Beschermingsactiviteiten van de commissie

De Maranathakerk in Deventer, ontwerp Aldo en Hanny van Eyk. 
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Historische verbinding Spoelstra’s Draai bij Bakkeveen wordt 

in ere hersteld door lokale inzet. 
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De commissie vergadert in het oude stadhuis van Franeker. 
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FRYSLÂN

commissie heeft ervaren bij de oude vervallen boerderij Buma
state naast het nieuwe Van der Valk hotel in Leeuwarden. Voor 
het opknappen van dit gemeentelijk monument is een omge
vingsvergunning in behandeling, maar zorgen de uit te voeren 
milieuonderzoeken voor ca. een jaar vertraging. Mogelijk heb
ben zich er inmiddels vleermuizen en uilen in gevestigd. 
Grote gemeentelijke herindelingen en nieuwe gemeentelijke 
besturen zorgen voor nieuwe inspraakkansen. Een inspraakbrief 
van de commissie voor het erfgoedbeleid voor de gemeente 
Leeuwarden werd door Groen Links opgepakt. In Tytsjerkste
radiel is een collegeakkoord met veel aandacht voor erfgoed 
gesloten en is de commissie samen met een lokale stichting in 
gesprek over aanwijzen van gemeentelijke monumenten. 
De PR voor Heemschut gebeurde bij de organisatie van Open 
Monumentendag. 
Tot slot is de commissie, in aansluiting op het werk van de 
Werkgroep Post ’65, gestart met een verkenning van de Friese 
highligts uit deze periode. Onze zoektocht krijgt enthousiaste 
medewerking.  

In 2018 was Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. 
Veel lof heeft de commissie voor lokale erfgoedclubs en het 
werk dat veel vrijwilligers in 2018 hebben verricht. Van Heem
schut hebben deze vrijwilligers allen een zetje in de rug nodig 
met de nodige publiciteit. Toch betekende dit niet dat er geen 
werk meer was voor de commissie.
Het Steunpunt Monumentenorganisaties in Leeuwarden is het 
vaste vergaderadres van de commissie. Samen met een tiental 
andere erfgoedorganisaties vindt de commissie daar onder
steuning bij hun erfgoedwerk. Als ‘Platform Fryske Monuminte
organisaasjes’ komt men ca. vier maal per jaar bijeen. 
De heer G. Timmer heeft de commissie eind 2018 verlaten.

Beschermingsactiviteiten
Wat de energietransitie betreft is Friesland in de ban van zon
nepanelen. Samen met landschapsorganisaties en bewoners 
heeft Heemschut een zienswijze ingediend tegen de aanleg 
van het zonnepanelenpark Molenbosch op twee weilandjes in 
het historisch landschap van de parkbossen van It Fryske Gea 
bij Oldeberkoop. Deze zienswijze werd door de gemeente Oost
stellingwerf niet gehonoreerd, beroep leek ons zinloos. Door 
alle commotie zijn veel bewoners en raadsleden nu wel alerter.
Op advies van ambachtsscholenkenner Maarten de Graad 
deed de commissie een poging tot het behoud van de gebou
wen van de laatste twee Friese ambachtsscholen uit de vroege 
jaren ’60. Voor een ervan valt het doek. Onze inzet voor de 
overgebleven voormalige LTS in Leeuwarden wordt vervolgd. 
Ook bleef de commissie het buitendijks erfgoed aan de IJssel
meerkust onder de aandacht brengen en draaide mee in het 
project Koppelkansen IJsselmeergebied. De keuze voor pro
jecten voor versterking van de Friese IJsselmeerkust volgt in 
2019, samen met de Deltagelden. 
Opvallend veel zaken hebben een lange adem nodig. Zoals de 
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Jaarverslag 2018

Heemschut Groningen kwam in het verslagjaar zes keer bij
een in voltallige en reguliere samenstelling. De vergaderingen 
vinden plaats in de Oude Drogisterij aan de lage der A in Gro
ningen. 
Helaas is het jaar getekend door het overlijden van ons gewaar
deerd commissielid Jan Battjes, een expert op het gebied van 
historische bouwkunde. 
Het erfgoedcafé werd ook dit jaar goed bezocht.
Het is merkbaar dat de economie in 2018 op volle toeren 
draait. Met als gevolg dat er veel bouwaanvragen zijn, vooral 
in de stad en daardoor ontvangt de commissie dan ook veel 
meldingen. Op last van de provincie zijn Groninger gemeenten  
verplicht om lijsten met karakteristieke en beeldbepalende 
panden aan te leggen met als doel een betere bescherming 
van het karakteristieke Groninger land. Deze lijsten beginnen 
nu vorm te krijgen en de commissie probeert mensen te hel
pen hun pand op deze lijsten te krijgen, opdat panden ook een 
betere bescherming krijgen bij aardbevingsschade. 

Beschermingsactiviteiten
De uitbreiding van de melkfabriek in Bedum bedreigt het land
schap en de commissie strijd om het belang van historische 
structuren en zichtlijnen. De besluitvorming over uitbreiding 
van de melkfabriek is maanden vertraagd. Niet Bedum, maar 
de nieuwe gemeente Het Hogeland mag straks een beslissing 
nemen over de uitbreiding van de melkfabriek in het dorp. 
Een grondige restauratie van de sluis Noordpolder ligt gelukkig 
in het verschiet.
Er is een oproep aan de gemeente Oldambt gedaan om de 
klapbruggen als de Booneschanskerbrug te behouden en de 
historische structuren te respecteren.
Heemschut volgt de ontwikkelingen van de zuurstoffabriek op 
de voet.

Heemschut steunt voorts het verzet tegen sloop van het karak
teristieke pand ’t Zandt.
Samen met omwonenden en de Nederlandse Tuinenstichting 
heeft Heemschut Groningen bezwaar gemaakt tegen het vol
bouwen van een bijzondere tuin in Engelse landschapsstijl ach
ter het rijkmonument Klein Toornvliet. 
Op landschappelijk gebied hebben we een goed resultaat 
behaald samen met de Stichting Behoud Boterdiep. De zui
velfabriek FrieslandCampina te Bedum wilde uitbreiden naar 
de overkant van het diep. Hierbij zou het Boterdiep omgelegd 
moeten worden. De bezwaarcommissie vond dat de gemeente 
een betere onderbouwing moest geven waar het de ruimtelijke 
aspecten betrof. Het plan is voorlopig afgeblazen.  
Heemschut Groningen is nauw betrokken geweest bij de ini
tiëring van een project over de toekomst van de Oldambtster 
boerderij, dat adviesorganisatie Libau momenteel uitvoert. Er 
is veel leegstand en verval onder de fraaie, kapitale boerde
rijen. Met de gebruikers van het gebied wordt nagedacht over 
de toekomst van dit bijzondere erfgoed en Heemschut neemt 
deel in de adviesraad die het project begeleidt. 

Het aantal volgers op twitter is gegroeid tot 245. Er werden 
persberichten verzonden en er was aandacht in de pers, op 
radio en tv. Op de Open Monumentendag en de Dag van de 
Groninger Geschiedenis op 13 oktober heeft Heemschut Gro
ningen middels een informatiestand aandacht gevraagd voor 
het erfgoed. 

GRONINGEN
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Het Boterdiep bij Bedum dat gedeeltelijk gedempt zou worden 

voor de uitbreiding van de fabriek van FrieslandCampina. 

Inmiddels een jaarlijkse traditie: het Erfgoedcafé.
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DRENTHE

De commissie vergaderde tot haar aftreden zes keer. Oud
commissielid Piet Pilkes overleed in het verslagjaar. In april 
verscheen de eigen nieuwsbrief van Heemschut Drenthe. 

In 2018 werd als thema de Drentse boerderij gekozen. Met de 
Boerderijstichting en de werkgroep Boerenerven is gesproken 
over het versterken van het agrarisch erfgoed en om bestaande 
organisaties krachtiger te maken. Het agrarisch erfgoed valt nu 
onder het Drents Landschap en verdient meer aandacht. 
De Drentse boerderij was ook het thema van de ledenbijeen
komst op 23 mei in Egberts Lent in NieuwAnnerveen, het 
informatiecentrum van Het Drents Landschap (HDL). Sprekers 
waren bouwhistoricus Hans Ladrak en Heilien Tonckens van de 
werkgroep Boerenerven. Met HDL is daarnaast van gedach
ten gewisseld over een Drentse trustgedachte, waarbij natuur
beschermers en monumentenorganisaties beter met elkaar 
samenwerken in minder verschillende organisaties.
De excursie in september ging niet door. De reden daarvan is 
dat de commissie op 5 september is afgetreden vanwege een 
langlopend conflict met het landelijke interimbestuur. De com
missie was het niet eens met de wijze waarop dat bestuur de 
laatste twee jaar opereerde.
Het voorstel van de commissie om uit de impasse te raken, 
werd onder dreiging met royement afgewezen. De commissie 
wenste vervolgens geen enkele bestuurlijke verantwoordelijk
heid te dragen voor de gang van zaken bij Heemschut onder dit 
bestuur, hoezeer de leden ook de doelstelling van de vereni
ging onderschrijven.

Beschermingsactiviteiten
De eerste acht maanden van het jaar passeerden de volgende 
activiteiten. Een aanvraag om de boerderij Noorderstraat 1 in 
Zeijen tot Rijksmonument te verheffen, vanwege het bijzondere 

gebint daterend uit 1517. Helaas wees de RCE de aanvraag af.
Heemschut Drenthe diende onder meer een zienswijze in tegen 
de gaswinning Westerveld bij Assen. Op de agenda van de laat
ste vergadering in augustus stonden 23 zaken. 
De commissie kwam in actie bij meldingen van verwaarlozing 
en dreigende sloop van monumenten of monumentale gebou
wen, zoals De Keet in Norg, Zeijerveen, in Rolde bij hotel Erke
lens, in Meppel bij de HBS en bij Hekmans Boo in Schoone
beek.
De commissie keek mee waar grootschalige nieuwbouw 
afbreuk doet aan monumenten zoals in Vries de appartemen
ten achter landhuis De Burcht, de zorgwoningen zonder extra 
parkeerruimte in Zeijen, de verbouwing van het postkantoor in 
Coevorden en in EeldePaterswolde de appartementen in en 
achter het voormalig gemeentehuis. 
De commissie wees de stichting Drents Monument op de 
slechte staat waarin de luchtwachttoren in Schoonebeek ver
keerde. De stichting kreeg gedaan dat de toren wordt opge
knapt. Luchtwachttorens werden in de jaren vijftig in het hele 
land gebouwd om vroegtijdig Russische vliegtuigen te signa
leren.
Heemschut Drenthe vindt het een verontrustende ontwikkeling 
dat steeds meer Drentse gemeenten hun monumentenamb
tenaren wegbezuinigen. Zij was tegen de afschaffing van de 
fiscale aftrek voor monumentenonderhoud en betreurde het 
dat het landelijk bestuur van Heemschut en de FIM een ander 
standpunt innamen. De commissie voorspelt dat dit noodlot
tige gevolgen heeft voor het behoud van het (agrarisch) erf
goed in Drenthe. 
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Leden van de commissie bij de luchtwachttoren in Schoonebeek. 

Rechts PvdA gedeputeerde Cees Bijl. 

Een verwaarloosde boerderij op het Drentse land. 
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Overijssel is in drie gebieden opgedeeld; Noord en WestOver
ijssel, Salland en Twente. In ieder gebied is een team actief, 
dat redelijk autonoom opereert. Samen vormen de teams 
Heemschut Overijssel, dat ieder kwartaal plenair bijeenkomt. 
De heer T. Mouw heeft de commissie in 2018 verlaten.

Beschermingsactiviteiten 
Er was een aantal specifieke beschermingszaken. Voor Noord 
en WestOverijssel waren dat het masterplan voor de herbe
stemming van het Hooibergenterrein in Hasselt dat door de 
gemeente Zwartewaterland enthousiast is ontvangen. Heem
schut Overijssel heeft BOEi bereid gevonden de uitvoering voor 
te bereiden. In 2016 heeft Heemschut de gemeente Zwolle 
gevraagd de gebouwen van de voormalige werkplaats in de 
spoorzone te waarderen en een passende nieuwe functie te 
zoeken. Besloten is dat de gebouwen worden gesloopt, maar 
deels herbouwd met de oorspronkelijke karakteristieke voor
gevel.
In Staphorst heeft Heemschut Overijssel samen met de Monu
mentenadviesraad een plan opgesteld over de wijze waarop 
rieten daken van de ruim 1200 monumenten inclusief karakte
ristieke panden behouden kunnen blijven. De gemeente heeft 
zich achter dit plan gesteld en zal de uitvoering stimuleren. 
Wat betreft Salland staat de gemeente OlstWijhe achter een 
plan van Heemschut voor een studie naar een andere toe
gangsweg naar een fabriek in de buurt van de historische dijks
toel in Wijhe. De huidige weg vormt een belemmering in de 
restauratie en herbestemming van dit gebouw. Op suggestie 
van Heemschut heeft de particuliere eigenaar van de dijkstoel 
een subsidieaanvraag ingediend bij de RCE voor de herbestem
ming.
Voor vijf eigenaren van rijksmonumenten in Deventer heeft 
Heemschut, in samenwerking met monumentenzorg van de 

gemeente en de Deventer Energiecoöperatie een plan opge
zet voor het treffen van energiemaatregelen voor verschillende 
monumenten. Hierin worden maatregelen aangegeven die men 
kan treffen om, met behoud van de cultuurhistorische waar
den, energie label A. te bereiken. Deze maatregelen dragen 
zowel bij aan de duurzaamheid als aan het woongenot. Na een 
verzoek van Heemschut heeft Deventer zich onlangs voorgeno
men zes voornamelijk naoorlogse monumenten op de gemeen
telijke monumentenlijst te plaatsen, waaronder de Maranatha
kerk van Aldo en Hannie van Eyk. Een definitief besluit zal in 
2019 worden genomen.
Het team Twente werkt nauw samen met een aantal histo
rische verenigingen. Zo werd in 2018 een gezamenlijk  mani
fest uitgebracht over het erfgoed van het vliegveld Twente.  
Heemschut pleit voor bescherming van onder meer het laatste 
gave legeringsgebouw en de vertrekhal van vliegveld Twente. 
Gedeputeerde Van Hijum heeft steun toegezegd om in de 
gebouwen een voorlichtingscentrum en een museum te rea
liseren. 
Voor het Teesinkbos in Boekelo, opgeleverd in de jaren ’80, 
werd de monumentenstatus als beschermd stadsgezicht aan
gevraagd vanwege de karakteristieke relatie tussen woning
bouw en omliggend landschap. Door het college is goedkeuring 
verleend aan de monumentenstatus van een moskeegebouw 
aan de Atjehstraat in Enschede. 
In juni werd een voorlopig plan voor de ontwikkeling van het 
voormalig stadhuis van Almelo gepresenteerd. Heemschut 
wacht het definitieve plan af om een beslissing te nemen over 
de monumentenprocedure die Heemschut en het Cuypersge
nootschap in gang heeft gezet. Ook willen beide graag een 
harde afspraak dat, bij eventuele kostenoverschrijdingen, niet 
aan het ontwerp van het gereconstrueerde exterieur zal wor
den getornd. 

OVERIJSSEL

De Maranathakerk in Deventer van Aldo en Hanny van Eyk. Bij mooi weer vergadert de commissie in het Overijsselse land-

schap.
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GELDERLAND

Heemschut Gelderland heeft afgelopen jaar op vele fronten 
een bijdrage geleverd aan het behoud van ons erfgoed. De 
commissie kwam in 2018 zeven maal bijeen. 
                        
Beschermingsactiviteiten 
In de gemeente Ede hebben we samen met Stichting Erfgoed 
Ede de ziekenbarakken uit 1907 op de gemeentelijke monu
mentenlijst gekregen. 
Doesburg is mede door kordaat optreden van onze commis
sie bespaard gebleven van industriële nieuwbouw buiten de 
stadswallen.
In Zutphen hebben we kunnen bespoedigen dat het pand 
van de Slavenburg’s bank is herbestemd en nu gerestaureerd 
wordt. Het pand kent een belangrijke geschiedenis. Van hieruit 
ontplooide de bankier van het verzet, Walraven van Hall, zijn 
activiteiten. 
Verder zijn er nog tal van activiteiten geweest, advieswerk ver
richt  gevraagd en ongevraagd  door al onze commissieleden 
in ons mooie Gelderland. 
Heemschut Gelderland heeft verder als pilot alle gemeenten in 
de Achterhoek en Liemers aangeschreven met de vraag of de 
gemeente een visie heeft of gaat ontwikkelen op het gebied 
van de leegstand van kerken. De reacties zijn zeer uiteenlo
pend, maar de noodzaak van beleid hieromtrent wordt over het 
algemeen wel onderschreven.
We gaan de pilot in 2019 voorzetten en verder uitrollen over 
heel Gelderland. De commissie acht het van groot belang dat 
er nu beleid komt op het elke week groeiende aantal van leeg
staande kerken.

Een hoogtepunt, echter niet iets om trots op te zijn, maar wel 
zeker belangrijk om te behouden voor ons nageslacht is de 
zogenaamde Muur van Mussert. Samen met Erfgoed Ede en 

de eigenaren van de muur is Heemschut er in geslaagd om 
voor de muur de status van rijksmonument te verkrijgen.
Tijdens Open Monumentendag is bij wijze van uitzondering de 
muur voor publiek opengesteld. Er werd voorlichting gegeven 
over het verleden en de toekomst van dit omstreden bouw
werk. Minister Van Engelshoven kwam twee weken later het 
rijksmonumentenschildje persoonlijk brengen.  
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De commissie tijdens een vergadering. Beladen erfgoed verdient ook bescherming; de muur van  

Mussert.
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Heemschut Utrecht kwam viermaal bijeen in plenaire samen
stelling. In 2018 hebben T. van Es, E. Dorleijn, Ir H. Dekker, 
C.J.M. Schoenmakers en C. Schoonhoven de commissie ver
laten. 

Beschermingsactiviteiten
De gemeente Amersfoort heeft een besloten discussie georga
niseerd over de hoogbouw aan de stadsring. Hoewel we eerst 
slechts als toehoorder aanwezig mochten zijn,  heeft Heem
schut Utrecht toch de gelegenheid gekregen om de impressies 
van de impact van de geplande hoogbouw voor de zichtlijnen in 
en rond het centrum toe te lichten. De door Heemschut Utrecht 
gemaakte impressie zette velen aan het denken, waarna de 
gemeente besloot alsnog een hoogbouwvisie te ontwikkelen. 
De plannen voor hoogbouw aan de stadsring gaan in ieder 
geval voorlopig niet door. De verdere gang van zaken rond de 
hoogbouwvisie van de gemeente wordt kritisch gevolgd. 
Heemschut Utrecht heeft het initiatief genomen om voor het 
Sjanghaipark, aan de noordelijke rand van de wijk Overvecht, 
bescherming aan te vragen als groen monument. Door de 
opwaardering van de N230 tot autoweg als volwaardige scha
kel in de verkeerscirculatie rond Utrecht dreigt het huidige park 
juist op het smalste stuk te worden opgeofferd aan het verkeer. 
Heemschut kreeg steun van Oud Utrecht, het Bewonersplat
form Overvecht, de Milieugroep Overvecht en de Wijkraad. De 
gemeente heeft op basis van een inventarisatie van groenaan
leg uit de wederopbouwperiode het Sjanghaipark aangemerkt 
als beschermenswaardig groen. Uit het ontwerp blijkt dat een 
deel van de beplanting van het Sjanghaipark moet wijken voor 
een tijdelijke bypass gedurende de aanleg van het hoofdtracé 
en herstel zal jaren duren. Heemschut en Oud Utrecht hebben 
de gemeente schriftelijk met klem verzocht om bij het ontwerp 
van de nieuwe en tijdelijke tracés, niet alleen rekening te hou

den met de monumentale waarden van het nabijgelegen fort 
De Gagel (onderdeel Nieuwe Hollandse Waterlinie), maar ook 
met die van het Sjanghaipark. 
De wijk Griffenstein in Zeist is gemeentelijk monument. Een 
woningbouwvereniging is eigenaar van 191 sociale huurwonin
gen uit de wederopbouwperiode. Ze verkeren in slechte staat 
van onderhoud en men wil ze vervangen voor nieuwbouw. De 
gemeenteraad ging akkoord met het opheffen van de monu
mentenstatus en sloop. De monumentencommissie even
eens, aangezien haar in het vooruitzicht was gesteld dat in het 
nieuwe plan alle stedenbouwkundige en historische waarden 
daadwerkelijk zouden worden behouden en versterkt. Heem
schut en het Cuijpersgenootschap hebben tegen het besluit 
een bezwaarschrift ingediend en hebben door Het Oversticht 
een contraexpertise laten uitvoeren met betrekking tot het 
advies van de monumentencommissie, met als conclusie dat 
ze ten onrechte akkoord is gegaan met sloop. De steun voor 
behoud van de woningen lijkt te groeien, al lijkt dat wel vooral 
voor de on-site woningen van Wils te gelden en minder voor de 
aireywoningen van Berghoef. 

UTRECHT
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Heemschut Utrecht tijdens een vergadering. De wijk Griffenstein in Zeist, waar sloop van de beschermde  

wederopbouwwoningen voorkomen werd. 
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FLEVOLAND

De commissie kwam in het verslagjaar zes keer bijeen. Vijf 
vergaderingen vonden plaats op Batavialand in Lelystad en één 
op Urk. Ben Scholten heeft in het najaar afscheid genomen als 
commissielid.

In 2018 is de Willem Baarsen prijs ingesteld en ook voor de 
eerste keer uitgereikt. De Stichting Urker Botter heeft de prijs 
ontvangen voor haar werkzaamheden aan en het behoud van 
de UK 114. De Willem Baarsen prijs is bedoeld voor het stimu
leren van Flevolandse erfgoedprojecten. 

Beschermingsactiviteiten
Op verzoek van Heemschut Flevoland heeft de gemeente 
Almere de procedure ingezet om het voormalig politiebureau in 
Almere Haven, een ontwerp van Rem Koolhaas en het eerste 
gerealiseerde gebouw van diens hand, de gemeentelijke monu
mentenstatus te geven. 
Bij dezelfde gemeente is door Heemschut Flevoland naar  
aanleiding van aanpassingen in het welstandsbeleid, met vele 
anderen, een zienswijze ingediend voor een betere bescher
ming van de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit 
van de Regenboogbuurt. Dit heeft niet geleid tot aanpassing 
van het gemeentelijk beleid.
Eind mei heeft het jaarlijkse symposium plaatsgevonden.  Het 
thema was 'Knardijk'. Circa 60 deelnemers waren aanwezig. 
De verschillende inleidingen in het ochtenddeel behandelden 
de geschiedenis van het gebied waarin de dijk in de 20ste eeuw 
is aangelegd. De historie loopt vanaf de prehistorie tot en met 
de huidige tijd. Het middagdeel was bestemd voor een excursie 
naar de dijk. 
Alle provinciale politieke partijen hebben een brief ontvangen 
van Heemschut Flevoland over het Flevolandse erfgoed. In de 
brief constateert Heemschut Flevoland dat het beeld van het 

Flevolands erfgoed te beperkt is en dat opgestarte projecten in 
uitvoerende zin een te beperkt vervolg krijgen. 
In Lelystad is het Werkeiland, onderdeel van LelystadHaven, 
na een jarenlange lobby aangewezen als gemeentelijk monu
ment.
Een brief is verstuurd aan de gemeente Urk over de langzame 
aantasting van het bedreigde dorpsgezicht. De ontwikkelingen 
rondom het IJsbaanhuisje in Zeewolde, de pioniersbarak van 
Dronten en de Golfslag in Emmeloord worden gevolgd. 
Een punt van blijvende aandacht is het gebruik en het voortbe
staan van kerkgebouwen in Flevoland. 
In het verslagjaar is het project Post ’65 opgepakt als blijvende 
activiteit. Gezien de jonge geschiedenis van Flevoland, is het 
een belangrijk thema voor Heemschut Flevoland. 
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Het voormalige politiebureau van Almere Haven , eerste ont-

werp van Rem Koolhaas, is nu gemeentelijk monument. 

De uitreiking van de Willem Baarsen prijs aan Stichting Urker 

Botter voor het beheer en behoud van de UK 114. 
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Jaarverslag 2018

Heemschut NoordHolland vergaderde zes maal op verschil
lende locaties in de provincie. De commissie tracht contact 
te leggen, voeling te houden en nauw samen te werken met 
lokale erfgoedorganisaties. Daarom is ze graag te gast bij een 
lokale historische vereniging. Er wordt tijd ingeruimd om voor 
de vergadering nader kennis te maken en informatie uit te wis
selen. In 2018 werd bij de Historische Kring Laren, de ver
eniging Oud Monnickendam en bij Hartversterkend op Texel 
vergaderd.
De commissie is nog altijd onderbezet. Uitbreiding, in het bij
zonder met een lid voor de NoordKop, is zeer gewenst en 
heeft onze aandacht. 
In oktober 2018 heeft Frans Brugman na ruim vijf jaar officieel 
afscheid genomen als voorzitter.  

Beschermingsactiviteiten
Een aantal zaken uit voorgaande jaren liep ook in 2018 door. 
Beschermingsactiviteiten werden voortgezet in Bergen, Bloe
mendaal, Bussum, Diemen, Enkhuizen, Haarlem, Hilversum, 
Marken, Monnickendam, Muiden, Santpoort, Velsen en Uit
hoorn. 
Nieuwe zaken dienden zich aan in Bergen, Bussum, Muiden, 
Slootdorp en Uithoorn. 
De strijd om behoud van het door Onno Greiner ontworpen 
GAKgebouw in Hilversum, een waardevol voorbeeld van het 
Nederlands structuralisme, werd verloren: het gebouw wordt 
gesloopt. Uiteindelijk heeft dit wel geresulteerd in betere con
tacten met de gemeente Hilversum.
In augustus kwam een melding binnen van een ernstig bedreigd 
pand in Uithoorn. Dit bleek het eerste ontwerp als zelfstandig 
architect van de beroemde Amsterdamse School architect 
Michel de Klerk te betreffen. Onze pogingen om het pand op 
de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen, leken kansrijk. 

Als kers op de taart van dit succes werd het pand aangekocht 
door Vereniging Hendrick de Keyser. 

Heemschut NoordHolland volgt voorts ruimtelijke ontwikkelin
gen, laat een stem horen als cultuurhistorische waarden in het 
geding zijn; zoals bij voorbeeld bij de bescherming van ca. 600 
provinciale monumenten in NoordHolland. Voor een aantal 
dreigt gevaar, omdat de provinciale monumentenlijst herzien 
wordt en monumenten worden afgevoerd. Het is de bedoeling 
dat ze dan gemeentelijk monument worden. Dit vormt bijvoor
beeld een probleem in de gemeente Hollands Kroon die als 
enige gemeente in Nederland geen monumentenbeleid voert. 
De Provincie is aangeschreven om haar in dit geval op haar 
verantwoordelijkheden te wijzen. 
Het ontbreken van beleid op het gebied van hoogbouw in his
torische binnensteden, bijvoorbeeld in Haarlem, Purmerend en 
Hilversum is punt van zorg. 

Red de Stolp
De in 2017 gestarte campagne Red de Stolp werd eind juni 
met de overhandiging van bijna 2300 handtekeningen aan 
gedeputeerden tijdens de Grote Stolpendag formeel afgeslo
ten. Het doel van de door Heemschut geleide campagne was 
een halt toe te roepen aan het in hoog tempo verdwijnen van 
de stolp uit het NoordHollands landschap. Het resultaat van 
de campagne is in ieder geval geweest dat er nu bij de bevol
king  en politiek een groter bewustzijn is voor dit bijzondere 
icoon. Hoewel Statenleden beloofden aandacht te zullen vra
gen voor verdere beschermingsmaatregelen, is het noodzaak 
om in samenwerking met de Boerderijenstichting ‘Vrienden 
van de Stolp’ en het Westfries Genootschap de ontwikkelin
gen nauwgezet te blijven volgen, totdat er een beter provinciaal 
beschermingsbeleid is. 

NOORD-HOLLAND
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Heemschut Noord-Holland te gast bij de historische vereniging 

in Bussum.  

Het GAK-gebouw in Hilversusm is ondanks verzet gesloopt.
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AMSTERDAM

De commissie heeft in 2018 tien keer vergaderd. Jephta Dul
laart heeft eind december de commissie verlaten. 

Beschermingsactiviteiten
Diverse reacties, zienswijzen en bezwaren zijn ingediend, onder 
andere een inspraakreactie op de projectnota ontwikkeling 
Hamerkwartier in Noord.
Op 9 maart organiseerden de Amsterdamse erfgoedorgani
saties een drukbezocht symposium in de Oosterkerk met 
als hoofdthema de orde 2problematiek. Gepleit is voor een 
betere zorg voor en bescherming van beeldbepalend en histo
risch belangrijk erfgoed dat (nog) geen monument is  vooral 
panden in OudZuid, OudWest en winkelpuien  door middel 
van meer aandacht daarvoor in (bestemmings)plannen en een 
sloopregeling. Door het ontbreken van dit laatste kunnen pan
den buiten het centrum na een simpele sloopmelding zonder 
meer worden afgebroken.
Bezwaren onder andere van de commissie tegen het rigou
reuze verbouwingsplan van Vondelstraat 87, een 19deeeuwse 
villa, exemplarisch voor veel panden die in de oudere stads
delen ingrijpend worden verbouwd en uitgebreid, kregen veel 
aandacht. Uiteindelijk is geen vergunning verleend.
Op ons vorig jaar ingediende verzoek om een monumenten
status voor Paviljoen Buitenveldert van architect Rietveld advi
seerde het gemeentelijk bureau Monumenten en Archeologie 
negatief. Dankzij de zienswijze van Heemschut Amsterdam en 
een positief advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
besloot de gemeente toch tot plaatsing op de monumenten
lijst. Omdat de eigenaar bezwaar heeft gemaakt zal de proce
dure pas in 2019 afgerond kunnen worden.
Voor het kantorencomplex Tripolis van Aldo en Hannie van 
Eyck en een voormalige Nijverheidsschool met een interessant 
betonskelet in Zuid werd de monumentenstatus aangevraagd. 

Voor de kerk De Hoeksteen in NieuwWest werd die status ver
leend.
Ons verzoek het kunstwerk op de metrohalte Van der Madeweg 
op te knappen is door de gemeente gehonoreerd. 
Naar aanleiding van problemen, die het voortbestaan van de 
eeuwenoude koffie en theewinkel Haarlemmerdijk 45 bedreig
den, is in Het Parool aandacht gevraagd voor dergelijke pro
blematiek in meer algemene zin. De oproep om winkels met 
een lange geschiedenis niet zo maar te laten verdwijnen, kreeg 
veel bijval.
In een brief aan de nieuwe gemeenteraad is aandacht gevraagd 
voor recente Post ’65 architectuur, de orde 2status, zorg voor 
mobiel erfgoed, toezicht en handhaving, en uitbreiding van het 
aantal beschermde stadsgezichten, zoals rond het Vondelpark 
en Betondorp.
Ons bezwaar tegen het bestemmingsplan Oude Houthaven 
werd gevolgd door beroep bij de Raad van State; uitspraak 
volgend jaar.

Gedurende het gehele jaar is de commissie intensief bezig 
geweest een lijst op te stellen van representatieve architec
tuur uit de periode 19661990. Dit resulteerde in een bro
chure met 65 Post ’65gebouwen en bouwwerken, die in 2019 
aan de wethouder wordt aangeboden met het verzoek hiervoor 
beleid te ontwikkelen. De commissie vervult hiermee een voor
trekkersrol, ook buiten Heemschut. 
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De commissie Amsterdam poseert voor een kunstwerk. Het Tripolis-complex van Aldo en Hannie van Eyck, waarvoor 

de monumentenstatus werd aangevraagd.
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Jaarverslag 2018

De commissie kwam in het verslagjaar plenair elf keer bijeen. 
Heemschut ZuidHolland voerde voorts regulier overleg met de 
provincie, overlegde met de gedeputeerde en droeg op diens 
verzoek bij aan een evaluatie van het Erfgoedhuis en erfgoed
beleid in de provincie. Ook werd een zienswijze op de Omge
vingsvisie ingediend.
In het Platform religieus erfgoed ZuidHolland en het Haags 
Monumenten Platform was Heemschut ZuidHolland ook dit 
jaar vertegenwoordigd.
Het regulier erfgoedoverleg en het overleg over monumenten
aanwijzingen in Rotterdam werd gecontinueerd, naast extra 
overleg over de cultuurhistorische verkenning van Overschie.
De commissie werd overvallen door de plotselinge ontmante
ling van het erfgoedbeleid in Wassenaar, nadat eerder met 
instemming was kennisgenomen van de erfgoedvisie. Een brief 
en inspraak  bij de raadscommissie hadden echter geen resul
taat.
De politieke wens in Noordwijk om monumenten slechts met 
toestemming van de eigenaar als monument aan te wijzen, 
leidde tot spoedoverleg met de wethouder en een gezamenlijke 
brandbrief van erfgoedverenigingen.
Op de erfgoedvisie van Katwijk werd een zienswijze ingediend, 
waaruit het inventarisatievoorstel van wederopbouwarchitec
tuur werd overgenomen, maar punten over handhaving en 
bescherming in het bestemmingsplan niet.
Verder werd er met de burgemeester van de gemeente Bin
nenmaas een vruchtbaar gesprek over erfgoedzaken gevoerd.

Beschermingsactiviteiten
De belangrijkste van de ruim zestig beschermingszaken uit 
2018 worden hier vermeld.
Met Europa Nostra werden gesprekken gestart om landgoed 
Ivicke in Wassenaar voor te dragen voor de Seven Most Endan-

gered monuments, om aandacht te vragen voor de problema
tiek van bewuste verwaarlozing.
Aan de gemeente Wassenaar werd een brief gezonden over 
de dreigende sloop van drie beschermde villa’s uit de jaren 
twintig.
Een snelle actie in samenwerking met het landelijk bureau van 
Heemschut leidde tot afgelasting van een veiling van meubels 
uit het Vredespaleis en tot extra aandacht voor de bescher
ming van historische interieurs.
Heemschut ZuidHolland leverde met andere partijen input 
bij de gemeente Reeuwijk over behoud en renovatie van bij
zondere zogenaamde ‘omenom’woningen naar ontwerp van 
Rietveld uit de jaren zestig. Naar aanleiding van omstreden 
plannen van Museum Het Prinsenhof in Delft voor een verbou
wing en herinrichting van het Agathaplein, werd gesproken met 
de wethouder en een brief aan het college gezonden waarin 
werd gepleit voor heldere procedures en historisch onderzoek.
Na een eerdere aanvraag van de commissie en een lange 
rechtszaak werd in 2018 het kerkje aan de Nieuwstraat in Bos
koop aangewezen als gemeentelijk monument.
De aanvraag tot aanwijzing als monument van de oude open
bare school in Lisse werd afgewezen, maar door een overeen
komst van de gemeente met de eigenaar heeft de school fei
telijk een beschermde status gekregen. 

ZUID-HOLLAND
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De bijna voltallige Commissie Zuid-Holland. Het huis Ivicke in Wassenaar, waar al jaren voor behoud 

gestreden wordt.
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ZEELAND

De commissie vergaderde vijf keer in het Erfgoedhuis Zeeland 
en een keer in de stadsbrouwerij.
Bert van Gelder voorziet de commissie als correspondent van 
informatie over ZeeuwsVlaanderen. 

Beschermingszaken
Soms is een lange adem nodig voor dat resultaat geboekt 
wordt. Het veiligstellen van de mozaïekreliëfs van Louis van 
Roode op en in hotel Britannia in Vlissingen vormt al jarenlang 
speerpunt van Heemschut Zeeland en de Werkgroep Monu
mentale Kunst. In 2018 werd duidelijk dat ze daadwerkelijk 
zullen worden behouden op de plaats waar ze horen. Met inte
gratie in de nieuwbouw op de wijze die Heemschut voorstaat, 
doorlopend van buiten naar binnen. Behoud van het oorspron
kelijke paviljoen waarvan ze deel uitmaken lijkt constructief 
niet te verenigen met de nieuwbouw. Verdere marge voor beïn
vloeding daarvan lijkt uiterst beperkt.
De commissie voert actie om het beleidskader in de Zienswijze 
Provinciaal Omgevingsplan bij te stellen. 
Met instemming is geconstateerd dat de cultuurhistorische 
hoofdstructuur en monumenten tot de kerntaken van de pro
vincie Zeeland behoren. Dit verschaft een handvat en een titel 
om erfgoed in procedures rond bestemmingsplannen ook van 
provinciezijde te waarborgen. Gepleit is voor het benoemen 
van provinciale monumenten naast de basisbescherming. Te 
denken valt aan ensembles als de SpaansStaatse linies in 
Zeeuws Vlaanderen. 
Energietransitie en zonneweiden verdienen een veel duidelijker 
ruimtelijk beleid, dat niet alleen op het ontzien van natuurwaar
den de focus legt. Naast intenties in een omgevingsplan wordt 
ook inzet van middelen bepleit zoals een ontwikkelingsmaat
schappij voor monumenten op het platteland met revolving 
kapitaal, net zoals stichtingen voor stadherstel dat doen. De 

koers van Heemschut voor speerpunten in Zeeland is uitgezet.
De KPN telefooncentrale in Domburg, waar in de jaren ’20 
van de vorige eeuw de eerste internationale telefoonkabel aan 
land kwam, wordt met sloop bedreigd. Een ingediende ziens
wijze van Heemschut had geen resultaat. Daarna bleek sprake 
van belangenverstrengeling tussen de projectontwikkelaar en 
wethouder, die vervolgens aftrad. Dit was ook voor Heemschut 
Zeeland aanleiding de gang naar de rechter in te zetten. 
Voorts was Heemschut Zeeland nog betrokken bij het voortra
ject van het Arsenaal in Vlissingen. Het kroonberoep tegen de 
Kruidtoren in Tholen werd afgewezen. In Sluis was de commis
sie betrokken bij het aanwijzen van gemeentelijke monumen
ten en in St. Anna ter Muiden bij verbouwplannen van rijksmo
numenten. In ZuidVlaanderen werden de vlasroterijen verkend 
om te gaan streven voor behoud. Heemschut was betrokken bij 
het kasteelfundament van St. Maartensdijk. 
Op interieurgebied was er aandacht voor de kerk Hof te Zande 
in Kloosterzande en de St. Lievens Monstertoren te Zierikzee. 
In Middelburg werd een advies bij een verbouwing gegeven 
aan de Volderijlaagte. Op Walcheren houden we ten slotte een 
vinger aan de pols bij kerken en het aan en bijbouwen ten 
behoeve van inkomsten.  
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De commissie aan het vergaderen in het Erfgoedhuis Zeeland. Traditionele schuren als deze op Tholen, bepalen mede het 

beeld van het agrarisch landschap. 
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Jaarverslag 2018

Vergaderingen vinden om de maand plaats in het Provinciehuis 
te ’sHertogenbosch. Twee weken voor deze vergadering ver
gadert de agendacommissie. Eens per jaar wordt er op locatie 
vergaderd bij een gemeente waar dan de wethouder of monu
mentenambtenaar voor uitgenodigd wordt. Verder wordt altijd 
iemand van het Monumentenhuis Brabant uitgenodigd.  
In het jaar 2018 heeft een aantal commissieleden de com
missie Brabant verlaten. Ook is er nieuwe aanwas van leden 
geweest. 

Beschermingsactiviteiten
Er kwam een groot aantal meldingen binnen in het verslagjaar. 
Diverse met sloop of met sluiting  bedreigde kerken, waaronder 
Paterskerk Helmond, Sint Antonius Eerde, Johannes de Doper 
Ravenstein, Sint Janskerk Roosendaal, Sint Theresiakerk 
Moerstraten, Petrusparochie Uden, Jozefkerk SomerenHeide. 
Ook de interieurs van de kerken vragen aandacht. In Lennis
heuvel, gemeente Boxtel, komt bebouwing bij Achter den Eijgel 
dichtbij. De Vlaamse schuur in Castelré is afgebroken; alleen 
de gebinten staan er nog. Er is aandacht voor de verloedering 
van de monumentale kunst van Jan Dijker aan de Spoorlaan in 
Tilburg. Bij de Koninklijke Verenigde Leder in Oisterwijk, in het 
gebouw van de (Stichting) Stoommachine, blijft de schildering 
behouden, maar er wordt wel een deel van de muur doorge
broken. De vleugel van het Ugebouw is ondertussen gesloopt. 
Er kwamen meldingen over bebouwing in het buitengebied van 
Hoge Maasdijk, Woudrichem, inzake verwaarlozing van Huize 
Haarendael in Haaren, sloop van de neobarokke trapgevel in 
Helmond, herontwikkeling van kasteel Gemert in Bakel en over 
de biotoop bij de standerdmolen De Oostenwind in Asten.  
Heemschut gaat participeren in de Werkgroep Erfgoed Lande
lijk Brabant die werkt aan meer aandacht op het gebied van 
landelijk en agrarisch erfgoed. Industrieel en religieus erfgoed 

hebben al eerder in de belangstelling gestaan. Verder heeft 
de commissie zich ook in 2018 beziggehouden met de kwa
liteit van de gemeentelijke monumentencommissies en is in 
gesprek met interbestuurlijk toezicht van de provincie. Lande
lijk is de werkgroep opgericht die de architectuur van na 1965 
inventariseert.  Ook Brabant inventariseert belangrijke Post ‘65 
architectuur. 
Heemschut Brabant heeft verzocht handhavend op te treden 
aan de Lindenlaan 47 in Deurne. De gemeente heeft het ver
zoek gehonoreerd en geëist dat de eigenaar begint met de 
restauratie, waarvoor al vergunning werd verleend of het pand 
in ieder geval wind en waterdicht te maken met een dwang
som bij gebreke. 
De Van Mierlobank in Tilburg aan de Spoorlaan 348 van de 
gebr. Kraaijvanger is door de gemeente Tilburg aangewezen 
als gemeentelijk monument. Dit terwijl er eerder sloop dreigde. 
Nadat Heemschut in 2014 de monumentstatus bij de gemeente 
Moerdijk had aangevraagd voor de Keenesluis, een 250 jaar 
oude sluis,  begon een lange weg met vele hobbels tot het 
daadwerkelijk tot een restauratie zou komen. In 2017 werd op 
de nationale sluizendag bekend gemaakt dat RWS, waterschap 
Brabantse Delta en de provincie NoordBrabant de restaura
tie financieel mogelijk maken. Dat dit uiteindelijk is gelukt, is 
te danken aan de buurvrouw van de sluis, mevrouw Ineke 
Peters. In samenspraak met Heemschut en tal van andere  
groeperingen is de grootschalige restauratie in 2018 gestart 
en zal tot medio 2019 duren. 

NOORD-BRABANT
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De commissie Heemschut Noord-Brabant. Vanaf 2014 heeft de commissie zich ingezet voor restauratie 

van de Keenesluis. De restauratie is nu in volle gang.
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LIMBURG

De commissie kwam zes keer in vergadering bijeen, waar de 
bedreigingen die via het Meldpunt Limburg en op andere wijze 
de commissie bereikten, werden behandeld.
De heer Chris Versteeg, ruim 20 jaar lid van Heemschut Lim
burg, overleed in december. Hij was een kundig man met 
empathie en een bijzondere eigen stijl. De heer Frans Hoebens 
heeft in december de commissie verlaten na een lidmaat
schap van 22 jaar, onder andere als vicevoorzitter. Gaande 
deze lange periode heeft hij vanaf de oprichting ook het voor
zitterschap van het Meldpunt vervuld. Hij kreeg voor zijn inzet 
de Erespeld van de Bond Heemschut. 
Heemschut Limburg is in 2018 lid geworden van Coöperatie 
Erfgoed Limburg, de opvolger van het Meldpunt. Op 23 novem
ber 2018 heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden. 

Beschermingszaken
De eigenaar van de dakpannenfabriek De Valk in Echt is in 
overleg met de gemeente. De gemeente EchtSusteren geeft 
op korte termijn een persbericht uit. Behalve Heemschut zal de 
Heemkundevereniging Echter Landj met de gemeente contact 
opnemen. De Stichting Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg 
heeft ook de noodzaak uitgesproken dat het gebouw wind 
en waterdicht gemaakt moet worden. Helaas onderneemt de 
gemeente vooralsnog geen actie.
Heemschut Limburg zet zich al vanaf 2008 in voor het behoud 
van Klooster Mariabosch te Baexem, gemeente Leudal. In 
2017 heeft het college besloten om onder meer in de kloos
tertuin een veertigtal wooneenheden te realiseren en de inten
tie uitgesproken om het oorspronkelijke klooster uit 1877, het 
middendeel van huidige klooster, te slopen. Hiertegen zijn 
bedenkingen geuit. In december 2018 heeft het college beslo
ten om de parkachtige kloostertuin niet te bebouwen en om 
het middendeel af te breken en te vervangen door grootscha

lige nieuwbouw. Heemschut is in overleg met de gemeente om 
deze plannen bij te stellen.
Aan het verzoek van Heemschut Limburg op te treden tegen 
de verwaarloosde staat van de rijksmonumentale hofboerde
rij, gelegen Dorpstraat 152 in Heythuysen, heeft de gemeente 
Leudal gehoor gegeven. Er zijn voorzieningen getroffen om ver
der instorten te voorkomen. Het gebouw heeft onlangs een 
andere eigenaar gekregen, het terrein is opgeschoond en de 
verbouwwerkzaamheden zijn gestart.
Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet zijn enkele van 
de tien gemeenten in het Nationaal Landschap ZuidLimburg 
gestart met het ontwikkelen van een visie voor hun buitenge
bied. Ook de gemeente EijsdenMargraten ontwikkelt een visie 
voor haar 'Buitengewoon Buitengebied'. Heemschut Limburg 
neemt actief deel aan de discussies over de toekomst van het 
gebied. Onlangs maakte Heemschut haar visie schriftelijk ken
baar aan de gemeenteraad en het college van B&W. 
Met het Waterschap Limburg, agrarisch collectief Natuurrijk 
Limburg, Staatsbosbeheer en Vereniging Nederlands Cultuur
landschap slaat Heemschut Limburg de handen ineen om 
bestaande graften in ZuidLimburg veel beter te beschermen 
en nieuwe aan te leggen. De commissie blijft van mening dat 
de verantwoordelijkheid om de bijzondere kwaliteiten van het 
Nationaal Landschap ZuidLimburg te behouden, duurzaam te 
beheren en waar mogelijk te versterken bij de overheid ligt. Het 
is een primaire verantwoordelijkheid van het provinciebestuur, 
en in het verlengde daarvan, ook ten volle door de ZuidLim
burgse gemeenten gedragen dient te worden. 
Heemschut Limburg startte in 2018 een project om door mid
del van dronefotografie de aftakeling van het Limburgse land
schap in beeld te brengen.  
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Heemschut Limburg kreeg tijdens een vergadering bezoek van 

de PR commissie. 

De hofboerderij  staat in de steigers voor wederopbouw.
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Het mozaïek Vogels en Vissen van Jan Bezemer in Dijkzigt, 

Rotterdam uit 1961.

Muurschildering met Spelende kinderen van Dolf Henkes uit 

1961, Dijkzigt, Rotterdam. 
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Tenslotte helpt de WMK om uitname en herplaatsing financieel 
mogelijk te maken door het aanvragen van subsidies, bijvoor
beeld voor het tegelreliëf van Ad Dekkers in Bergeijk.
In 2018 had de WMK 86 projecten onder haar hoede. Afge
rond werden 45 projecten, terwijl negen in een afrondingsfase 
verkeren. 
De WMK heeft daarnaast ca. dertig monumentale werken 
gered en is op de hoogte van door andere partijen opgeslagen 
kunstwerken. Voor veertig geredde kunstwerken zoekt de WMK 
nog een bestemming. Het beleid voor 2019 zal hier vooral op 
gericht zijn. 

Naast redding en herplaatsing blijft de WMK streven naar 
uitbreiding van samenwerking met experts en restauratoren. 
Door nieuwe en hernieuwde netwerkgesprekken wordt steeds 
gestreefd architecten en projectontwikkelaars te interesseren 
voor herplaatsing van wederopbouwkunst. De schuchter toe
nemende waardering voor kunst uit de wederopbouwperiode 
leidt er gelukkig toe, dat architecten en projectontwikkelaars 
steeds vaker bereid zijn geredde werken te herplaatsen. 

De bekendheid van de WMK, opgericht op 26 november 2014, 
neemt nog steeds sterk toe. De werkgroep heeft zich ont
wikkeld tot een serieuze speler in het culturele erfgoedveld. 
Dit bleek duidelijk tijdens het symposium over Monumentale 
Wandkunst georganiseerd op 6 december 2018 in Amsterdam. 
De WMK is de enige binnen dit veld die zich actief en daad
werkelijk inzet voor de uitname en herplaatsing van kunst uit 
de wederopbouwperiode. De WMK heeft inmiddels een grote 
expertise opgebouwd waardoor toenemend een beroep op 
haar wordt gedaan. Steeds vaker komen mededelingen over 
bedreigde kunstwerken vanuit het gehele land rechtstreeks bij 
de WMK binnen.
Landelijke media hebben ruimschoots aandacht aan enkele 
projecten van de WMK geschonken. Karel Loeff vertegenwoor
digde in een interview met RTL 5 de WMK voor het behoud van 
de Petrus’ Bandenkerk in Son en Breugel. De NRC besteedde 
in november 2018 ruimschoots aandacht aan de kunstwerken 
in het voormalige Dijkzigt ziekenhuis in Rotterdam. De WMK 
werd circa 60 keer in lokale en regionale publicaties vermeld. 

Door de grote hoeveelheid projecten in heel Nederland, waarbij 
voortdurend andere partijen zijn betrokken en andere belangen 
een rol spelen, heeft de WMK veel ervaring opgedaan. Wan
neer tot redding is besloten, wordt meteen een waardestelling 
gemaakt en onder de belanghebbenden en betrokken partijen 
verspreid. Tegelijkertijd worden offertes voor uitname en her
plaatsing door deskundigen, waar de WMK mee samenwerkt, 
aangeleverd. 
De WMK opereert ook actiever richting politiek, gemeente
raden en colleges van B&W. Regelmatig spreekt de WMK in 
raadsvergaderingen, brengt zij advies uit en houdt voorlich
tingsavonden voor politici, zoals in Arnhem over de Blauwe 
Golven van Peter Struycken. 

WERKGROEP MONUMENTALE KUNST
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Tijdschrift
Heemschut bestaat sinds 1924 als zelfstandig tijdschrift. 
Daarvoor was het een onderdeel van De Bouwwereld. De 
reeks is met uitzondering van de meest recente nummers digi
taal online te raadplegen via onze website. In 2018 werden 
wederom vier uitgaven van het blad aan de meer dan 100 jaar 
bestaande reeks toegevoegd. 

Website
Aan het eind van 2018 is besloten tot het investeren in de 
website voor de Heemschut Academie. Als onderdeel van 
het werk kon daarnaast ook een aantal kleine verbeteringen 
worden doorgevoerd. Dat betaalt zich uit. Met ruim 30.000 
bezoekers steeg het bereik van onze website met 10% in ver

gelijk met 2017. 8% van de bezoekers was in 2018 nieuw op 
onze website. Ook nam het aantal opgevraagde pagina’s per 
bezoeker toe. Ruim 40% van de bezoekers komt via een zoek
opdracht via een van de zoekmachines. Ruim 30% tikt recht
streeks Heemschut.nl in. Ruim 19% van het bezoek komt via 
onze social media: 66% komt via Facebook, 30% via Twitter en 
2% via LinkedIn. De website werd zeer regelmatig geüpdatet 
en aangevuld met nieuwe meldingen en berichten over onder 
meer (bedreigd) erfgoed.

Digitale nieuwsbrief voor leden
In het verslagjaar ontvingen ruim 2.600 leden acht maal per 
jaar de nieuwsbrief met acties en activiteiten. Dit is een toe
name met ruim 200 leden. Desondanks blijft er een behoefte 
aan emailadressen van een groot deel van het ledenbestand. 
De papieren nieuwsbrief is vorig jaar een maal verstuurd, voor
namelijk naar aanleiding van nieuws met betrekking tot Heem
schut Drenthe. 

Digitale nieuwsbrief voor vrijwilligers
Voor de vrijwilligers van Heemschut is in 2018 een aparte 
nieuwsbrief gemaakt, die vier keer is verstuurd. In deze bestuur
lijke nieuwsbrief zijn berichten opgenomen over bestuursbe
sluiten en informatie die van belang is voor het uitoefenen van 
het vrijwilligerswerk

Facebook
Heemschut heeft een actief beleid op Facebook. Onderwerpen 
van de berichten waren het beschermingswerk van Heemschut 
door de commissies en werkgroepen, aankondigingen van  
evenementen, zoals excursies, ledenbijeenkomsten of debat
avonden. En natuurlijk is er aandacht voor het tijdschrift  
Heemschut. 

Publieksactiviteiten en media aandacht
TIJDSCHRIFT, NIEUWSBRIEF, WEBSITE EN SOCIAL MEDIA
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Werkgroep PR 
Het beschermingswerk van Heemschut wordt uitgevoerd door 
de commissies in de provincies, Heemschut Amsterdam en 
de verschillende werkgroepen. In veel commissies, maar niet 
meer in alle, is een PR adviseur actief. De adviseurs verga
derden over de landelijke en provinciale PR activiteiten en de 
onderlinge afstemming. In het verslagjaar is besloten deze 
werkgroep een andere invulling te gaan geven. Een taskforce is 
opgezet om bij de commissies wensen en behoeften te peilen 
met als doel deskundigheidsbevordering onder de vrijwilligers 
met betrekking tot PR activiteiten.

Nieuwjaarsbijeenkomst
In het Lloyd hotel in Amsterdam werd op 12 januari voor leden 
en vrijwilligers van Heemschut een Nieuwjaarsbijeenkomst 
gehouden. Ruim 75 aanwezigen hieven het glas op een mooi 
Heemschutjaar en er werd verslag gedaan over de stand van 
zaken omtrent de aanpassingen van de statuten. 

Ook in 2018 is het totale bereik weer gegroeid. Op 1 janu
ari 2018 had Heemschut 2.902 likes. Op 31 december 2018 
waren dat er 3.138, een groei van 236 likes. In 2018 wer
den 278 berichten geplaatst. Het organische bereik van al die 
berichten was 292.643. Het gemiddelde bereik per bericht lag 
op 1.052 en het bereik lag per maand gemiddeld op 5.627. 
Er was in 2018 geen sprake van lineaire groei. Het bereik per 
maand schommelde tussen 14.500 en 44.000. Inclusief het 
bereik van de betaalde promotie was het totale bereik 373.725. 
Promotieacties werden gehouden rond de actie Red de Stolp, 
met Sinterklaas en Kerst.
De berichten die het best werden bekeken en gedeeld zijn:
1. Aanbieding van de petitie Red de stolp, 17.129.
2. Verkoop van het watervliegtuig Catalina, 11.167.
3. Sloop woonhuis Huizerweg Bussum, 6.875.
4. Villa Vondelstraat, Amsterdam, 5.144.
5. Herstellingsoord, Brediuskwartier Bussum, 4.891.
6. Veiling meubilair Vredespaleis, Den Haag, 4.434.

Twitter 
Het aantal volgers van Heemschut op Twitter is in 2018 met 
254 gestegen naar 2430. Heemschut blijft op Twitter groeien, 
eigenlijk tegen de verwachtingen in. De rol van Twitter als over
heersend sociale media is aan het afnemen. De rol verandert 
steeds meer van discussiëren naar zenden van onze eigen 
nieuwsberichten. In vergelijk met andere organisaties blijft het 
aantal volgers van Heemschut hoog. Zeker in vergelijking met 
grote organisaties als Gelderse Landschap en Kastelen, de 
Hollandsche Molen en Groninger Landschap die rond de 3000 
volgers hebben. 
In 2018 was de verkoop van de Catalina de absolute aan
dachtstrekker op Twitter. Met steun van prof. mr. Pieter van 
Vollenhoven wisten onze tweets tienduizenden mensen te 
bereiken. Dat is meer dan het tienvoudige van ons normale 
bereik. Interessant is dat een belangrijke doelgroep van jour
nalisten, beleids makers en politici wel actief blijft op Twitter. 
Dat maakt het medium voor Heemschut blijvend interessant. 
Door hier zichtbaar aanwezig te zijn, kunnen we het publieke 
debat beïnvloeden. 

Instagram
Heemschut is sinds 2018 jaar ook actief op Instagram. In 
februari is instagram.com/heemschut gestart. Eind 2018 
heeft Heemschut 430 volgers en dit aantal groeit snel. Heem
schut Instagram heeft de bedoeling bijzonder erfgoed onder 
de aandacht te brengen om zodoende naamsbekendheid te 
genereren, de boodschap van Heemschut uit te dragen en om 
de aandacht te vestigen op ons tijdschrift en andere publi
caties. Er zijn bijna 100 berichten geplaatst door Christian 
Pfeiffer en Angelique van Kampen, de medewerkers van het 
landelijk bureau. Instagram is een groter succes dan aanvan
kelijk gedacht. Het platform ontwikkelt zich razendsnel en de 
verwachting is dat het in 2019 verder groeit. 
 

Heemschut heeft of Instagram inmiddels meer dan 500 volgers.
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leidde langs landgoed Pabema, de refter van het klooster te 
Aduard en het kloostermuseum en de Garst te Zuidhorn met de 
bijzondere rentenierswoningen. De lunch was in het wierdedorp 
Niehove. Daarna werd nog de wierde van Ezinge bezocht. 

NOORD-HOLLAND

Heemschut NoordHolland organiseerde een excursie naar 
de Schermer, met als titel: Holland op zijn Hollandst. Hieraan 
namen ca 35 mensen deel. In 2017 heeft Heemschut samen 
met andere erfgoedorganisaties actie gevoerd om bij de ver
sterking van de boezemkade van de Schermer de cultuurhis
torische en landschappelijke waarde van de ringdijk te behou
den. Tijdens de excursie werd uitvoerig toelichting gegeven op 
deze deltawerken van de Gouden Eeuw.

UTRECHT

Op 25 augustus vond een excursie plaats in de stad Utrecht. 
Daarbij werd een bezoek gebracht aan de Letterenbiblio
theek van de universiteit in het voormalige paleis van Lodewijk 
Napoleon en werd de oude gevangenis aan het Wolvenplein 
bezocht. De belangstelling was groot en de excursie was vol
ledig volgeboekt. 

AMSTERDAM

De zomerexcursie op 30 juni ging door stadsdeel Noord en gaf 
een goed beeld van de veelzijdigheid en diverse ontwikkelingen 
daar. De dag voerde van het NDSMterrein via Schellingwoude 
en de Oranjesluizen, langs Plan van Gool, door Buiksloterham, 
langs de voormalige scheepswerf Ceuvel en Overhoeks en ein
digde in de Van der Pekbuurt. Voor het behoud van deze buurt 
heeft Heemschut zich destijds intensief ingezet.
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Tijdens de zomerexcursie werd de NDSM-hal bezocht. 

In het verslagjaar namen honderden mensen deel aan een rijk 
palet aan evenementen en erfgoedexcursies. Een deel daar
van werd georganiseerd door de verschillende commissies en 
werkgroepen. 

FRYSLÂN

Op zaterdag 6 oktober nam de Friese commissie een volle bus 
mee langs stinzen, staten en buitenplaatsen in het noordoos
telijk deel van de provincie. De excursie stond onder leiding van 
kunsthistorica Rita Radetzky. Bezocht werden de voorname 
17deeeuwse buitenplaats Fogelsanghstate te Veenklooster, de 
Schierstins te Veenwouden en tot slot de 19deeeuwse buiten
plaats Vijversburg te Tietjerk. 
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Rita Radetzky geeft uitleg bij Villa Vijversburg. 

GRONINGEN

Op 18 april 2018 was de jaarlijkse ledenbijeenkomst op land
goed Pabema in Zuidhorn. Eigenaar Wim Pastoor hield een korte 
inleiding over de restauratie van de boerderij en Remt Meyer gaf 
een voordracht over het gebruik van historische boerderijen in 
het moderne boerenbedrijf. Er waren circa 45 deelnemers. 
Op 2 juni 2018 werd in samenwerking met de Historische Ver
eniging Middelstum een tweede contact en inspiratiebijeen
komst georganiseerd door de Groninger Boerderijenstichting, 
Stichting ‘het Tuinpad op’, de Nederlandse Tuinenstichting en 
Heemschut Groningen. Ditmaal was er aandacht voor de borg 
Ewsum en de diverse monumenten in en rond Middelstum. Er 
waren wandelingen met begeleiding en bezoeken met toelich
ting aan het (groene) erfgoed. Ook was er een fietstocht uitge
zet door de omgeving. Er waren circa 70 deelnemers.
De grote excursie op 29 september ging naar het Middag
Humsterland, waar 22 personen op intekenden. De tocht 

Evenementen en excursies
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ZUID-HOLLAND

Op 29 september organiseerde Heemschut ZuidHolland een 
geslaagde excursie in het historische centrum van Delft. De 
vijftig deelnemers werden door erfgoeddeskundigen rondge
leid in het Meisjeshuis, het gebouw Jansbrug, de Fundatie van 
Renswoude en het voormalige Arsenaal, waarna de dag werd 
afgesloten met een borrel.

ZEELAND

Op 9 juni vond de jaarlijkse excursie plaats naar Tholen, wat 
niet vaak een doel van een excursie is. Maar onbekend maakt 
niet onbemind. Een volle bus met ca 50 deelnemers bezocht 
onder andere Oud Vossemeer, St Maartensdijk en Tholen stad. 
Met de plaats waar eens Reimerswaal lag als tussenstop. 
Journalist Kees Slager, bekend door zijn vastlegging van oral 
history en woonachtig in een oud gemaal aan de Oosterschel
dedijk, hield een doortimmert betoog over wat geschiedenis 
ook hoort te zijn. Het erfgoed van Tholen tegen de achtergrond 
van de opgetekende verhalen die het tot leven brengen. Met 
de Watersnoodramp en de armoede van landarbeiders als rode 
draad. Bestuurslid Oscar Huiskamp was, na ontvangst in het 
kleine fraaie Keldermans stadhuis, onze gids in Tholen stad. 
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Heemschut Noord-Hollands excursie voerde door de Schermer. 
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SALDO BEGROOT SALDO
2018 2018 2017

Baten
Bond Heemschut
Contributies en donaties 182.610 190.000 190.063
Giften en legaten 207.168  532.697
Advertenties 6.924 7.500 5.934
Entree gelden 12.920 10.000 14.548
Overige baten 105.207 27.500 12.835
Bijdrage Heemschut Hulpfonds 280.000 300.000 190.000

Totaal baten 794.829 535.000 946.077

Lasten
Kosten van werving van baten
Ledenwerving centraal 7.040 20.000 9.379
Overige wervingskosten 350 5.000 3.146
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten 12.706  11.996
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten 10.994  10.434

31.090 25.000 34.955
Besteed aan de doelstellingen
Publieke informatievoorziening 66.428 65.000 66.496
Henk en Henkfonds 15.027  4.590
Publieksactiviteiten  37.500 
Provinciale commissies 109.630 100.000 97.758
Giften en legaten in beheer
gegeven bij Heemschut Hulpfonds 200.224  512.500
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling 122.051 - 111.728
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling 105.214 - 98.380

618.574 202.500 891.452
Beheer en administratie
Personeelskosten 176.745 185.000 168.922
Afschrijvingen 652  371
Bondsbureau 80.371 70.000 80.438
Administratiekosten en accountantscontrole 35.967 40.000 36.261
Bestuur 13.981 15.000 17.984
Jaarvergadering en jaarverslag 8.320 7.500 5.184
Onvoorzien 17.779 10.000 8.820
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten 12.706 - 11.996
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten 10.994 - 10.434
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling 122.051 - 111.728
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling 105.214 - 98.380

82.850 327.500 85.442

Totaal lasten 732.514 555.000 1.011.849

Resultaat -62.315 -20.000 -65.772

werk geen financiële beloning. Een bescheiden waarderings
vergoeding, ruim vallend binnen de wettelijke vrijstelling van de 
belastingdienst, is beschikbaar voor de vrijwilligers. Van deze 
uitkering wordt jaarlijks binnen de geldende wetgeving opgave 
gedaan bij de Belastingdienst. 

Beloningsbeleid
De directeur en personeelsleden van Heemschut zijn inge
schaald via de CAO welzijn. De directeur is aangesteld met 
een directiestatuut binnen de richtlijnen van de code cultural 
governance. Het bestuur van de vereniging, de leden van de 
Raad van Toezicht en de Rekencommissie ontvangen voor hun 

Rekening van baten en lasten 

CONCEPT / wordt vastgeslteld op AVL 28 juni
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Bestuur
Het ad interim bestuur bestond uit:
De heer J.A. (Jan) van Gils, voorzitter
De heer P.P. (Pier) Bosch, secretaris
De heer P. (Peter) Doolaard, penningmeester
De heer H.  (Henk) Dirkx
De heer A. (Arjen) Drijgers
De heer P. (Peter) Nijhof
De heer A.W. (Arie) van der Spek 

Teruggetreden zijn:
De heer Frans Brugman
De heer Willem Heijbroek

Rekencommissie
De heer E. (Eric) Nijhof
Mevrouw H. (Hetty) Laverman
Mevrouw J. (Joke) Reichardt

Staf van het landelijke bureau
De heer Karel Loeff, directeur 
De heer Christian Pfeiffer, beleidsmedewerker
Mevrouw Angelique van Kampen, administratie / huismeester
Mevrouw Dolly HartenbergHartman, administratief medewerker
 
Op freelancebasis wordt ingehuurd:
Mevrouw Els Arends, PR coördinatie en Facebook 
 
Tijdschrift redactie
Mevrouw Anne Marie ten Cate, eindredactie
De heer Jephta Dullaart 
De heer Eric le Gras
De heer Willem Heijbroek
De heer Bram de Jong
De heer Karel Loeff, hoofdredactie
De heer Ruud Kuipers
De heer Christian Pfeiffer

Werkgroep Monumentale Kunst
Contactpersoon: Mevrouw Johanna Jacobs, voorzitter
Biezendreef 34, 4645 GA Putte
Telefoon: 0164-604750 / 06-22548910
johanna.jacobs@kpnmail.nl 

De heer Gerard van den Berg
De heer Willem Heijbroek
De heer Ruud Kuipers, lid RvT
De heer Erik Luermans
De heer Norman Vervat

Werkgroep Post ’65 architectuur
Contactpersoon: De heer Henk Dirkx
Groeneveen 160 F, 1103 EK Amsterdam
Telefoon: 020 6381529/0623627480
henk.dirkx@hetnet.nl 

De heer Gerhard Eshuis
De heer Bram de Jong
De heer Paul Meijer
De heer Peter Nijhof

Organisatie
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FRIESLAND

Secretariaat: Mevrouw C. (Carla) Duim
Zaailand 2B, 8911BL Leeuwarden
Telefoon: 058 2134192 / 0655961437
c.duim@hetnet.nl

Mevrouw P.C.L. (Paula) Voorthuijsen, voorzitter, lid RvT
De heer R. (Ruud) Saarloos, penningmeester
Mevrouw C. (Claudia) Versloot, 
De heer S. (Sjolle) Wieringa, PRadviseur
De heer R. (Rienk) Broers
De heer P.L. (Pieter) van der Meer
De heer J. (Jacob) Schiphof

GRONINGEN

Secretariaat en PR: De heer G. (Gijsbert) Boekschoten,
Stoeldraaiersstraat 13, 9712 BT Groningen
Telefoon: 050 3144414 / 06-37610490
secretarisheemschutgroningen@gmail.com

Mevrouw E.A. (Eefje) van Duin, voorzitter, voorzitter RvT
De heer P.P. (Pier) Bosch, adviseur landschap
De heer H. (Joop) Leffers
De heer R.M.Th. (Reint) Wobbes
De heer W.J. (Wim) Bastiaanse  
De heer S. (Stijn) van Genuchten
De heer R. (Robert) Jalink
De heer J. (Jan) Oomkes
Mevrouw T. (Trinet) Holtslag, aspirant
De heer M. (Maarten) Visser, aspirant

OVERIJSSEL

Secretariaat: Mevrouw H. (Heriëtte) 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 J.J. (Jan Jaap) de Kroes, penningmeester
De heer P. (Peter) Dekker, PRmedewerker
De heer J. (Jan) Astrego
De heer G. (Gijs) van Elk, lid RvT
De heer C. (Cees) Kunkeler
De heer M. (Marcel) Overbeek
De heer E. (Edy) Prick
De heer P. (Peter) Roosmalen

De heer A.W. (Arie) van der Spek
De heer A. (Adriaan) Velsink
Mevrouw H. (Hilde) van Werven

DRENTHE

De heer Seerp Ybema, voorzitter
Mevrouw Ellen de VriesHeijboer, secretaris
De heer Pieter Brink
De heer Leen de Graaf
De heer Jan Grotenhuis
Mevrouw Lon Schöne
De heer Theo Wortel, PR adviseur

Alle leden zijn afgetreden per september 2018

GELDERLAND

Secretariaat: De heer D.J. (John) van Duren,  
vice voorzitter, secretaris, secretaris RvT 
Albert Schweitzerlaan 30
7101 JW Winterswijk
Telefoon: 06 53939316 
heemschutgelderland@gmail.com

Mevrouw M. (Maud) Arkensteijnvan Willigen, voorzitter
De heer A.A.E.M. (Ton) Gijsbers
De heer H.A.R. (Henk) Hovenkamp
De heer G. (Gerrit) Lebbink
Mevrouw C. (Christel) Paul 
De heer J.H. (Jan) Reijen
De heer J.G.C. (Chris) Scharten
De heer M.W. (Meindert) van den Berg

UTRECHT 

Secretariaat: De heer G.W. (Gerhard) Eshuis, lid RvT
Blikkenburg 40, 3813 XC Amersfoort
Telefoon: 06-28764889, 
secretarisheemschututrecht@gmail.com 

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

Commissies
In de lijsten van de commissies zijn de leden per ultimo 2018 genoemd. Wat betreft het secretariaat worden telkens de meest 
recente adresgegevens vermeld.
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De heer L.W. (Leo) Dubbelaar 
Mevrouw A. (Anneke) de Gouw
De heer G.C. (Geert) van Nieuwenhuizen
De heer P.N. (Peter) Neukirchen
Mevrouw E. (Eva) OsingaDubbelboer 
De heer M.R.M.M. (Marc) Scheidius
Mevrouw G.C. (Coralie) Stoop
Mevrouw A.W. (Annemiek) Tromp 
De heer G.K. (Gert) Vos

ZEELAND

Secretariaat: Mevrouw J.A. (Jacqueline) van Gelderen
SCEZ, Postbus 49, 4330 AA Middelburg
Telefoon: 0118 670607 
ja.pleijte@scez.nl

De heer A. (Arjen) Drijgers, voorzitter, lid RvT
De heer P. W. (Peter) Sijnke, vicevoorzitter
De heer W. (Willem) Heijbroek
De heer O. (Oscar) Huiskamp, PR adviseur
De heer F. (Fred) Godthelp, adviseur RO
De heer E. (Evert) de Iongh
De heer D.H.P. (David) Koren
De heer G.B. (Gerrit) Schoenmakers
De heer H. (Huib) Uil 

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, lid RvT 
De heer H.N.G.M. (Harrie) Boot, adviseur O. Brabant 
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 M. (Maarten) Peerenboom, aspirant lid
Mevrouw A. (Akke) de Vries, aspirant lid
De heer H. (Harrie) Maas, namens Monumentenhuis Brabant 
Mevrouw J.M. (Judith) Toebast, extern adviseur

LIMBURG 

Secretariaat: de heer J. (Jac) Neessen
E. Dorsstraat 27, 5971 VE Grubbenvorst
Jacneessen@hetnet.nl 

De heer J.L.M. (Jan) van Susante, voorzitter
De heer F.Q.J.L. (Frans) Hoebens, vicevoorzitter
De heer G.J.H. (Frits) Theeven, adviseur zuid en midden

FLEVOLAND

Secretariaat: De heer B. (Ben) te Raa
Kwartaalstraat 13, 1335 KD Almere
Telefoon: 06 19 070 598
heemschutflevoland@gmail.com

De heer P. (Peter) Nijhof, voorzitter
De heer A.R. (Rob) Bakelaar, vicevoorzitter
Mevrouw W. (Willy) van der Most
De heer R.T. (Roelof) Oost
Mevrouw T. (Truus) Visser 
De heer P. (Piet) Voermans 
De heer B. (Boudewijn) Wijnacker

NOORD-HOLLAND

Secretariaat: Mevrouw G.A. (Elsa) Gorter 
Oudeweg 16, 1733 ND Nieuwe Niedorp
Telefoon: 0226 4114 43 / 06 22 46 09 41 
info@4everevents.nl 

Mevrouw A.M. (Anne Marie) ten Cate, voorzitter a.i
De heer P.A.J. (Peter) Schat, penningmeester, PR adviseur, 
lid RvT
De heer P. (Paul) Carree, adviseur Midden NH
De heer H. (Henk) Dirkx, adviseur Zuid, Gooi en Amstel,  
vicevoorzitter
De heer P. (Peter) Koppen, adviseur Kennemerland, Haarlem 
De heer W. (Willem) van der Spek, adviseur Gooi

AMSTERDAM

Secretariaat: De heer P.D. (Paul) Meijer
Westerdoksdijk 615, 1013 BX Amsterdam
Telefoon: 020 624 45 09
p.d.meijer@kpnmail.nl

De heer S.C.E. (Sebas) Baggelaar, voorzitter, lid RvT
De heer N.W. (Norman) Vervat, penningmeester, coördinator 
acties
Mevrouw E. (Elvira) Bertens, PR medewerker 
De heer H.E. (Herman) Wesselink 
Mevrouw C.S. (Caroline) Koldeweij, PR en ledenwerving 
Mevrouw I. (Imke) Stoffijn
Mevrouw E. (Eline) Splinter, digitale nieuwsbrief

ZUID-HOLLAND

Secretariaat: De heer J.H. (Han) Timmer
Pioenhof 4, 2313 DC Leiden 
Telefoon: 0612670380
heemschutzh@gmail.com

De heer J.C. (Chris) van Oordt, voorzitter 
De heer G. (Gertjan) de Boer 
De heer L. (Luuk) de Boer
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De heer F. (Frank) Focke, adviseur zuid en midden
De heer A.M.P.P. (Guus) Janssen
Mevrouw J.M.T. (Jolanda) JanssenDaniels, liaison officer
De heer F.E.F. (Frans) van der Kruijf, adviseur Noord
De heer J. (Hans) Vermeer, PR adviseur
De heer G.J.H.M. (George) Gubbels, adviseur Nat. Landschap 
ZL
De heer L.J.S. (Lee) Vos, adviseur Nat. Landschap ZL
Mevrouw M. (Marianne) van der Elsen, namens Huis voor de 
Kunsten Limburg 
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Aantekeningen
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Colofon
Jaarverslag 2018

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

Teksten
Karel Loeff, Els Arends, Christian Pfeiffer en leden van de 
commissies en werkgroepen van Heemschut.

Eindredactie
Drs. Anne Marie ten Cate

Fotografie
Tenzij anders vermeld, commissies en werkgroepen van 
Heemschut

Coördinatie
Pack & Parcel BV, Nieuwegein

Vormgeving 
Pencilpoint | creatief in vorm & inhoud, 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

Beeld omslag:
Aantasting van het landschap in Limburg door de aanleg 

van megastallen. 

Bestuurslid Peter Doolaard ondertekent namens Heemschut 

de Nationale Kerkenaanpak op 10 november in Nijmegen.

De uitreiking van de Willem Baarsenprijs op Urk.

Omslag van de eerste uitgave in de nieuwe Heemschut-reeks.

Uitreiking van het monumentenschildje aan eigenaar 

Roderick Zoons bij de Muur van Mussert door Minister van 

Engelshoven.




