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2013 was een jaar van veranderingen, ontwikkelingen en van 
enthousiaste vrijwilligers. Die vormen de kracht en de kwaliteit 
van Heemschut: altijd in touw om ons zo diverse vaderlandse 
monumentale bezit voor de toekomst te behouden. 

De veranderingen komen vooral voort uit het Rijksbeleid. De 
nieuwe Omgevingswet zal in 2018 ruimtelijke ordening en 
monumentenbeleid definitief samenvoegen. 
De decentralisatie van Rijk naar gemeente is al uitgevoerd. De 
natuurlijke partner voor Heemschut is nu vooral de gemeente, 
niet langer het Rijk. 
Met steeds meer gemeentes delen we onze kennis en ervaring 
al in een vroeg stadium, bijvoorbeeld bij het concipiëren van 
bestemmingsplannen. Dan doet onze inbreng er juist toe en 
dan zullen wij in beroepszaken ontvankelijk zijn. Het ‘straat-
vechten’ om de sloop van een gebouw zonder enige monu-
mentenstatus tegen te houden is (helaas?) verleden tijd. Het 
accent ligt nu op omgevingsgerichte monumentenzorg, waar-
binnen de monumentale objecten gevat zijn. 

Ontwikkelingen binnen onze organisatie zien we vooral in de 
verbetering van die organisatie. Ook voor Heemschut, 103 jaar 
oud, geldt nog steeds het motto behoud door ontwikkeling. De 
werkgroep Verbetering heeft in 2013 veel werk verricht en voor-
stellen gedaan, die in 2014 in het bestuur uitgewerkt worden. 

Voorwoord 

Heemschut heeft dertien commissies, die samen het beeld 
van Heemschut in heel Nederland bepalen. Om dat beeld 
sterk en helder te maken is een coherente bestuursorganisatie 
nodig, waarin het hoofdkantoor een faciliterende rol speelt. 
Nog belangrijker is de kennis organisatie. Vrijwilligers uit de 
commissies doen het werk, dus onderling kennis en ervaring 
delen is een eerste vereiste. Het lerend vermogen moet groot 
zijn en dat kan alleen in een goede samenwerking tussen alle 
commissies. 

Inmiddels zijn de nieuwe kennisbijeenkomsten voor de com-
missieleden al een groot succes. De deelnemers zijn kritisch, 
maar ook constructief en open over elkaars inbreng. Kansen 
zien in knelpunten, ervaringen delen, elkaar enthousiasmeren, 
dat is belangrijk. Er nemen ook deskundigen van buiten Heem-
schut aan deel, om de vrijwilligers een bredere kijk te bieden. 
Wij zijn heel blij met de Young Professionals, een groep enthou-
siaste jonge leden die zich nu inzetten om leeftijdsgenoten te 
interesseren voor het werk van Heemschut. 

Helaas is de ontwikkeling van het ledenaantal minder gunstig. 
In den lande is er zeker niet minder interesse voor het erf-
goed, zoals de Open Monumentendagen bewijzen, maar het 
ouderwetse lidmaatschap als steun voor een organisatie lijkt 
uit de tijd te zijn. Een andere aanpak zal nodig zijn in deze 
tijd van snelle communicatie en interactie. Want Heemschut 
blijft nodig als pleitbezorger en hoeder van het monumentale 
gezicht van Nederland.

Evert de Iongh, voorzitter ad-interim
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Heemschut werd opgericht in 1911 en is daarmee 

de oudste particuliere vereniging voor behoud en 

bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. Per 

ultimo december 2013 telde de vereniging 5.405 leden. 

Het aantal opzeggingen en uitgeschreven leden bedroeg 

in het verslagjaar 378 tegenover 48 nieuwe leden. 

Vrijwilligers
Heemschut is een vrijwilligersorganisatie. Ruim 130 vrijwil-
ligers in dertien commissies zijn actief op het gebied van 
bedreigd erfgoed. Zij komen in actie als cultuurhistorisch 
waardevolle gebouwen worden gesloopt, landschappen wor-
den aangetast of nieuwbouwplannen niet passen in hun 
omgeving. Heemschut reageert op meldingen van burgers 
en leden, maar gaat ook steeds meer proactief werken. 
Dat betekent dat er wordt ingesproken bij het opstellen van 
streek- en bestemmingsplannen en dat gemeenten worden 
benaderd om zelf een goed monumentenbeleid op te zet-
ten. Een overzicht van deze activiteiten vindt u op de website  
www.heemschut.nl

Landelijk bureau en personeel
De vrijwilligers worden ondersteund door een klein, profes-
sioneel bureau. Dit is gevestigd in het Korenmetershuis te 
Amsterdam. Het landelijk bureau ondersteunt de vrijwilligers 
met hun expertises op verschillende terreinen. De directeur 
draagt, in overleg met en onder medeverantwoording van het 
bestuur, zorg voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoe-
ring van het beleid. Samenwerking met andere organisaties, 
het deelnemen aan nieuwe initiatieven en het ontplooien van 
eigen activiteiten vormen daarbij speerpunten. 
In het verslagjaar heeft één stagiair bij het bureau stage gelo-
pen: Daniele Mores, masterstudent Geo-Communicatie aan de 
Universiteit Utrecht.  

Bestuur
De heer Ir. Evert de Iongh heeft met instemming van het 
Algemeen bestuur eind 2012 de voorzittersfunctie ad-interim 
aanvaard. In het verslagjaar is een profiel opgesteld en heeft 
de werving voor een nieuwe voorzitter plaatsgevonden. In de 
Algemene Vergadering van Leden van 2014 wordt de nieuwe 
voorzitter Pieter Matthijs Gijsbers benoemd. In de samenstel-
ling van het bestuur zijn de volgende wijzigingen opgetreden. 
De heer mr. C.A. Raas werd tijdens de AVL benoemd als voor-

zitter van de commissie Gelderland. De heer T. van Dalfsen 
werd benoemd als voorzitter van de commissie Overijssel. 
Mevrouw E.A. van Duin voor de commissie Groningen, de heren 
ir. H. Dekker en Y. Meihuizen in duo functie voor de commis-
sie Utrecht. Voor zowel het  Algemeen Bestuur als lid van het 
Dagelijks Bestuur zijn benoemd de heer ir. J.A.F.A. Timmermans 
voor de provincie Friesland en de heer F.J. Goossen voor de 
provincie Zeeland. De heren C. Verhaar (Utrecht), W. Heijbroek 
(Zeeland)  G.G. Witsen Elias (Friesland) traden terug. 

Financiën
De staat van baten en lasten van de vereniging vindt u op 
pagina 18.
Tijdens de Algemene Vergadering van Leden in juni 2013 zijn 
zowel de 2011 als de jaarrekening 2012 vastgesteld. De jaar-
rekening 2013 wordt vastgesteld tijdens de AVL van juni 2014. 
Heemschut is door de Belastingdienst aangemerkt als cultu-
rele ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Beleidsplan
Het beleidsplan is te vinden op www.heemschut.nl onder de 
tab vereniging/beleid. Het beleidsplan is tijdens de Algemene 
Vergadering van Leden in juni met een jaar verlengd.

Bestuurlijke vernieuwing
In 2012 werd een proces gestart van bestuurlijke vernieuwing 
binnen de vereniging. Dit heeft geresulteerd in een tweetal 
werkgroepen, te weten de werkgroep Verbetering en Public 
Relations, die in het najaar hun bevindingen hebben gepre-
senteerd aan het Algemeen bestuur. Deze werden unaniem 
aangenomen, waarna gestart is met de uitwerking. Dit zal in 
2014 onder andere resulteren in voorstellen voor nieuwe regle-
menten en een aangepast verenigingsstatuut. De werkgroep 
PR leidde onder andere tot een opzet ter vernieuwing van de 
website, waar in de loop van 2014 aan wordt gewerkt. 

Ton Koot penning
Op 1 februari werd in Amsterdam de Ton Kootpenning uitge-
reikt aan de heer Prof. Dr. Vincent van Rossem. Van Rossem is 
werkzaam als architectuurhistoricus bij het Bureau Monumen-
ten & Archeologie van de gemeente Amsterdam en bijzonder 
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. De penning is 
hem toegekend vanwege zijn niet aflatend pleidooi voor het 
behoud van historische binnensteden. Door zijn kritische en 
prominente stellingname weet hij een groot publiek te bereiken. 

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

Erfgoedprijs
In 2013 werd voor de vierde keer de BNG-Erfgoedprijs uitgereikt. 
Winnaar werd de gemeente Kampen. De jury bestond uit Arno 
Brok (voorzitter), Liesbeth van der Pol, Jan van der Voorde, Paul 
Spies, Andries Ponsteen en Heemschut-directeur Karel Loeff. 

Wiki loves Monuments en prijzen
Wiki loves Monuments is een fotowedstrijd om de zichtbaar-
heid van rijksmonumenten te vergroten door meer foto’s vrij 
van rechten digitaal beschikbaar te krijgen. Heemschut onder-
steunt dit initiatief met het aanbieden van een aantal prijzen 
en publiciteit. In november werden in Utrecht aan de winnaars 
de prijzen uitgereikt in aanwezigheid van directeur Karel Loeff. 
Er werden meer complimenten uitgedeeld in de erfgoedsector. 
Karel Loeff was in 2013 tevens jurylid van de BankGiro Lote-
rij Molenprijs. Molen de Fakkert in Hoonhorst won maar liefst 
90.000 euro.

Heemschut internationaal
In mei vond in Athene het Europa Nostra Heritage Congres 
plaats. Heemschut is founding father van Europa Nostra en is 
vertegenwoordigd in de Council van deze Europese belangen-
organisatie voor erfgoed. Council-lid namens Heemschut is de 
heer Evert de Iongh. Hij woonde de bijeenkomst bij. Hierdoor 
is de betrokkenheid van Heemschut bij het Europees erfgoed-
beleid gegarandeerd.

Erespeld
Erespelden werden in het verslagjaar uitgereikt aan de vol-
gende Heemschut-leden:
- de heer Albert Snethlage, scheidend lid van de commissie 

Zuid-Holland,
- de heer Ton Gijsbers, lid van de commissie Gelderland en 

betrokken bij het eeuwfeest van Heemschut,
- de heer Kees Verhaar, scheidend lid van het dagelijks 

bestuur en oud-voorzitter van de commissie Utrecht,
- de heer Gustaaf Witsen Elias, oud-voorzitter van de com-

missie Friesland.

Heemschut Young Professionals
Op 1 februari vond een debat plaats onder jongeren naar aan-
leiding van het televisieprogramma ‘Hoop of Sloop’. Dit vormde 
de opmaat voor een aantal jonge Heemschut-vrijwilligers om 
de handen ineen te slaan. Begin mei vond de eerste bijeen-
komst plaats van de Heemschut Young Professionals (HYP). 
Zij werkten in 2013 hun plannen uit en beginnen in 2014 met 
diverse activiteiten.

FIM
De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) vervult 
sinds haar oprichting in 2010 een belangrijke taak in de 
landelijke belangenbehartiging. De federatie telt inmid-
dels 45 institutionele leden. Naast andere koepels, zoals de 
Federatie Grote Monumentengemeenten, komt FIM op voor 
de collectieve belangen van het particuliere monumenten-
veld. Het secretariaat van FIM is ondergebracht bij Heem-
schut, directeur Karel Loeff is secretaris. Meer informatie:  
www.fimnederland.nl

Werkbespreking van de HYP.
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Manifest Groen Erfgoed
Met het Manifest Groen Erfgoed wordt aandacht gevraagd voor 
het historische groen rond Nederlandse buitenplaatsen. Opge-
roepen wordt tot kennisverbetering, betere borging van waar-
den in de ruimtelijke ordening, meer financiële middelen voor 
instandhouding en meer vertrouwen in particulier initiatief. Het 
Manifest is op 5 februari 2013 uitgereikt aan de heer Cees van 
’t Veen, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Omgevingswet
Heemschut is nauw betrokken bij de totstandkoming van de 
nieuwe Omgevingswet. Voor Heemschut is van cruciaal belang 
dat de integratie van de cultuurhistorie in de ruimtelijke orde-
ning, ingezet met de Modernisering van de Monumentenzorg, 
ook in deze nieuwe wet zijn beslag krijgt. Het lobbywerk van 
Heemschut vindt over diverse gremia plaats. Binnen Heem-
schut is een aantal vrijwilligers actief met het bestuderen van 
de Omgevingswet. Daarnaast zit Heemschut met een aantal 
milieu- en landschapsorganisaties in een Omgevingswet-over-
leg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Verder is 
Heemschut actief geweest in overleggen met de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed en werden er verschillende lande-
lijke informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet bezocht. 
Heemschut heeft in april mogen reageren op de toets versie 
van de nieuwe Omgevingswet. Daarna is deze naar de Raad 
van State gegaan. Tot nu is het advies van de Raad van State 
geheim. Heemschut heeft ook over het vervolgproces ten aan-
zien van de amvb’s  mogen meedenken.
Onze reactie is gericht op een aantal aspecten. Heemschut is 
van mening dat de wet in principe veel kansen biedt voor een 
goede ruimtelijke ordening binnen de fysieke leefomgeving. 
Onze vereniging ziet echter ook een aantal risico’s, dat ze graag 
in de wetstekst ondervangen zou willen zien. Eén ervan is de 
vrijblijvendheid van welstand ten opzichte van de wettelijke 
verankering van cultuurhistorie. Daarnaast is de participatie 
van burgers in de nieuwe kaderwet onvoldoende op essentiële 
onderdelen gewaarborgd. De verbreding van de monumenten-
zorg naar een ruimtelijk benadering is in de wet mogelijk, maar 
de vraag is of, en zo ja op welke wijze gemeenten dit taakveld 
gaan oppakken als het niet verder wordt verplicht. Tenslotte is 
Heemschut van mening dat een Omgevingsvisie verplicht zou 
moeten worden. Daarmee wordt het democratisch proces van 
nadenken over een bestendige en duurzame ruimtelijke orde-
ning volgens de vereniging bevorderd. 

Structuurvisie Ondergrond
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is druk bezig met de 
voorbereiding van de Structuurvisie Ondergrond. De structuur-
visie vormt een kader voor de ondergrondse ordening van acti-

viteiten van rijksbelang. Heemschut is in samenwerking met 
AWN (Archeologische Werkgroep Nederland) de Vereniging van 
vrijwilligers in de Archeologie, vanaf het begin betrokken bij 
de totstandkoming van de structuurvisie. Heemschut en AWN 
lichten vanuit het cultuurhistorisch belang de maatschappe-
lijke opgave voor de ondergrond toe. Hierover zijn verkennende 
gesprekken gevoerd en hebben de organisaties in verschil-
lende overlegrondes hun inbreng kunnen leveren. 
Met name moet duidelijk zijn wat de gevolgen zijn van activitei-
ten in de ondergrond voor het aanwezige archeologische mate-
riaal en voor het bovengrondse erfgoed. Er kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan de schade die ontstaat aan monumen-
ten en het cultuurlandschap door aardbevingen, ontgronding, 
zandwinning, verzakkingen en trillingen. In de beleidsopgave 
die is geformuleerd wordt het cultuurhistorisch belang duidelijk 
omschreven en afgewogen. 

Natuurpact
Het kabinet heeft in 2013 de contouren van een nieuw natuur-
beleid gepresenteerd. Het kabinet wil samen met de provincies 
en maatschappelijke organisaties tot 2027 een robuust Neder-
lands Natuurnetwerk gaan ontwikkelen. Daartoe is het Natuur-
pact gesloten tussen het Rijk, de provincie en maatschappe-
lijke organisaties. De provincies worden verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling en het beheer van natuur in Nederland. Maat-
schappelijke organisaties spelen een cruciale rol bij de uitvoe-
ring van het natuurbeleid. Erfgoedvereniging Bond Heemschut, 
de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting In Arcadië heb-
ben aan Staatssecretaris Dijksma de oproep gedaan in het 
natuurbeleid aandacht te schenken aan cultureel erfgoed. 
Cultureel erfgoed en natuur zijn in veel gevallen een twee-
eenheid, ze versterken elkaar bij de beleving en de ruimtelijke 
ontwikkeling van het landschap. Heemschut is van mening dat 
het Ministerie van Economische Zaken het historisch groen op 
buitenplaatsen, landgoederen, parken, tuinen, begraafplaat-
sen, botanische tuinen, maar ook landschappen, polders en 
recreatiegebieden veel meer in haar beleid moet integreren. 
Heemschut is als een van de weinige erfgoedorganisaties aan-
wezig geweest op de Natuurtop op 22 juni. Ook is Heemschut 
betrokken bij de lobby voor de natuurbeschermingswet om het 
cultuurlandschap beter te beschermen. 

Afstoten monumentaal vastgoed in rijksbezit
Het Rijk wil monumentaal vastgoed in rijksbezit afstoten, omdat 
ze het onderhoud en beheer van deze objecten en structuren 
niet meer als haar kerntaak ziet. De meeste van deze rijks-
monumenten zijn vanaf de 19de eeuw in het bezit van het Rijk 
gekomen door schenking, vererving of aankoop met het idee 
dat het Rijk er goed voor zou kunnen zorgen. Het Rijk heeft een 

Landelijke belangenbehartiging
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lijst van 34 rijksmonumenten gepubliceerd die vervreemd gaan 
worden, waaronder de vesting Naarden, enkele kasteel ruïnes, 
grafmonumenten, woonhuizen, kerken en andere gebouwen. 
Heemschut zorgde dat deze lijst naar buiten kwam en dat dis-
cussie ontstond over nut en noodzaak van de vervreemding. 
Onduidelijk was lange tijd aan wie het Rijk deze monumenten 
wilde overdragen. Het Rijk wilde eerst de monumenten kwijt 
aan gemeenten en provincies of als dat niet lukte aan particu-
lieren. De voorgenomen verkoop zorgde voor veel ophef en ver-
ontwaardiging in de samenleving en spanning en onzekerheid 
bij gebruikers en betrokken gemeenten. Heemschut betoogde 
dat het vervreemden zal leiden tot aantasting van het erfgoed, 
omdat de overheid geen zeggenschap meer heeft over beheer 
en onderhoud. Bovendien ligt geen duidelijke visie aan de ver-
vreemding ten grondslag. Het standpunt van Heemschut werd 
in de media breed uitgemeten, waardoor een goede discussie 
op gang kwam. Vanuit het erfgoedveld zelf ontstond de Stich-
ting Nationale Monumenten Organisatie, waarmee de overheid 
nu exclusief in gesprek is over het overnemen van de 34 rijks-
monumenten. Ook werd over het afstoten een algemeen overleg 
in de Tweede Kamer belegd. Heemschut deed mee aan een dis-
cussie georganiseerd door de Boekmanstichting en KNAW over 
de verkoop van het rijksmonumentaal vastgoed. Directeur Karel 
Loeff publiceerde hierover in het tijdschrift Boekman (nr. 96)

Wederopbouw
Op 18 maart 2013 maakte Minister Bussemaker in het Evo-
luon in Eindhoven de potentiële lijst van nieuwe rijksmonumen-
ten bekend. Op deze lijst staan 89 gebouwen uit de laatste 
periode van de wederopbouw (1959-1965). Deze lijst dient als 
advies voor de Raad voor Cultuur, de definitieve lijst werd in 
het najaar bekend gemaakt. Heemschut was bij de bekend-
making aanwezig en heeft haar visie op de lijst gegeven. Onder 
andere vond Heemschut dat de lijst sterk uitgebreid moest 
worden naar 250 objecten. Bovendien was de lijst te object-
gericht en ontbraken bepaalde typologieën en het werk van 
enkele belangrijke architecten. Tenslotte vond Heemschut dat 
de lijst teveel op de Randstad gericht was. Heemschut wees 
de minister op de noodzaak van het aanwijzen van kleine, 
alledaagse objecten en structuren, zoals bushokjes, diepvries-
huisjes, betonnen straatverlichting, wederopbouwboerderijtjes 
en strandkerken, telefooncellen, weegbruggen, reclames of 
vrijstaande etalages. De Raad van Cultuur nam de suggesties 
over in haar eindoordeel.
Bijzonder gevolg van deze acties is, dat in verschillende gemeen-
ten, zoals in Tilburg, Hengelo en Amsterdam onder andere 
dankzij het werk van vrijwilligers van Heemschut de bewustwor-
ding voor het wederopbouwerfgoed sterk is toegenomen. 

Kwaliteitsborging gemeentelijke monumentenzorg
Het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van de Monumen-
tenwet 1988 door gemeenten is sinds 1 oktober 2012 van het 
Rijk naar de provincie gegaan. Het betreft hier het tweedelijns 

toezicht of de verticale verantwoording op de taakuitvoering 
door de gemeenten, waterschappen en dagelijks besturen van 
een gemeenschappelijke regeling op een aantal toezicht domei-
nen, waaronder monumenten. Deze taak lag eerst bij de Erf-
goedinspectie, die door middel van het uitvoeren van inspecties 
gemeenten bij de les probeerden te houden. Heemschut was bij 
de overhandiging van het rapport ‘Erfgoed in goede handen?; 
Focus op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor rijksmo-
numenten, stads- en dorpsgezichten en archeologie’ aan de 
provincies aanwezig. In dit rapport staat dat de belangrijkste 
zorg is, dat gemeenten niet in staat zijn en steeds minder in 
staat zullen zijn om rijksmonumenten, beschermde stads- en 
dorpsgezichten en archeologische monumenten te bescher-
men. Vooral de kennis, toezicht en handhaving ontbreken. 
Heemschut heeft naar aanleiding van deze conclusies richting 
de Tweede Kamer en de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen een lobby gevoerd. Zij vraagt de minister maat-
regelen te nemen, zodat de bescherming van monumenten niet 
verder onder druk komt te staan. Vooral de zorg om het gebrek 
aan toezicht is de aanleiding geweest voor het opzetten van de 
Grote MonumentenGemeentetest.

Grote MonumentenGemeentetest
Gemeenten hebben een belangrijke taak bij de bescherming 
van onze monumenten. Met de voortgaande decentralisatie 
en de Modernisering Monumentenzorg worden er steeds meer 
taken neergelegd bij lokale overheden. Met bezuinigingen en 
verkiezingen in aantocht wachten gemeenten meestal maar af. 
Niet zonder trots presenteerde Heemschut eind 2013 in een 
speciaal katern van haar tijdschrift de resultaten van ‘De Grote 
MonumentenGemeenteTest’. Heemschut wil met dit onderzoek 
constructief bijdragen aan het debat over het gemeentelijke 
monumentenbeleid. De aanleiding voor deze test kent een 
aantal redenen. Heemschut ziet voor zichzelf een belangrijke 
rol om bewustwording en discussie over monumentenzorg 
te bevorderen bij burgers en bestuurders. Met de opheffing 
van Erfgoed Nederland in 2012 worden gegevens over het 
gemeentelijke monumentenbeleid niet meer systematisch ver-
zameld en openbaar gemaakt. Als grootste particuliere erfgoe-
dorganisatie neemt Heemschut nu deze taak over. Daarnaast 
is op 1 oktober 2012 de Wet Revitalisering Generiek Toezicht 
in werking getreden. Het gevolg hiervan is dat het specifieke 
toezicht op gemeentelijke monumententaken door het rijk 
komt te vervallen. De Erfgoedinspectie mag deze taak niet 
meer uitvoeren; provincies zullen hier voortaan invulling aan 
geven. Wij verwachten echter dat provincies deze taak mar-
ginaal zullen invullen. Heemschut hecht grote waarde aan de 
rol van gemeenten, juist omdat zij door de decentralisatie een 
grotere rol vervullen bij de erfgoedzorg.
Vanuit onze vrijwilligers komen wisselende geluiden over hoe 
gemeenten hun erfgoedtaak vervullen. Soms zijn die geluiden 
wat gekleurd, immers een gemeente staat voor een zorgvuldige 
belangenafweging, maar maakt soms op grond van andere 
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vrijwilligers een stand op deze grootste vakbeurs van de erf-
goedsector. Het leverde een 20-tal nieuwe leden op.

Nationaal Monumentencongres
Het tweede Nationaal Monumentencongres vond plaats op  
14 november 2013. Heemschut-directeur Karel Loeff was een 
van de key-note speakers in het kader van het thema ‘hoog-
geëerd publiek’.

Contacten met organisaties
Heemschut onderhoudt ook buiten de formele structuren 
contacten met allerhande organisaties. Van plaatselijke his-
torische verenigingen tot belangenorganisaties en van bezits-
organisaties tot particulieren. In het verslagjaar lag de focus 
onder andere op contacten in het kader van het ‘Jaar van de 
Boerderij 2013’.

belangen keuzes die strijdig zijn met de doelstelling van Heem-
schut. Soms zijn er ook meer algemene zorgen met betrekken 
tot lokale overheden, die wijzen op een trend, zoals het ver-
minderen van budget, het afschaffen van monumentenlijsten 
of een vermindering van ambtelijke capaciteit. 

Het onderzoek in de Grote MonumentenGemeentetest bestaat 
uit twee delen: de respons van een enquête onder alle Neder-
landse gemeenten en de uitkomst van een internetonderzoek 
uitgevoerd door onze vrijwillige onderzoekers. Adviesbureau 
BMC, het Cultureel Erfgoed Collectief en vele vrijwilligers heb-
ben bijgedragen aan het tot stand komen van de test. Dankzij 
een bijdrage uit het Henk en Henk-fonds van Heemschut werd 
het onderzoek financieel mogelijk gemaakt.

Restauratiebeurs
Van 18 tot en met 20 april vond in ’s-Hertogenbosch de twee-
jaarlijkse Restauratiebeurs plaats. Heemschut bemande met 
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GemeenteTestDe Grote Monumenten

Gemeenten hebben een belangrijke 

taak bij de bescherming van onze 

monumenten. Met de voortgaande 

decentralisatie en de Modernisering 

Monumentenzorg worden er steeds meer 

taken neergelegd bij de lokale overheden. 

Met bezuinigingen en verkiezingen in 

aantocht staat de gemeenten veel te 

wachten. Lukt het hen wel om een goed 

monumentenbeleid te voeren?  

En hoe gaat dat in de komende 

collegeperiode? Heemschut heeft 

het monumentenbeleid van de 408 

Nederlandse gemeenten onderzocht.  

Het resultaat vindt u in dit katern!
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DRENTHE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Eind-score

Aa en Hunze
75 2 0 0,4 0 - - - ? ? - + + - - - - + + - *

Assen
118 3 230

+ + - + - + - + - - **

Borger-Odoorn
27 0 0

- + - - - - + + - - *

Coevorden
156 4 0

- + + - - - + + - + *

De Wolden
74 3 0 1 0 - - - - - + + - - - - - - - - *

Emmen
91 3 50

+ + - + - - - + + + **

Hoogeveen
25 0 0

- + - - - - + + - + *

Meppel
78 1 37 0,2 0 ? ? ? ? + + - - - - - + + - - *

Midden-Drenthe
57 1 1

+ + + - - - - - - + *

Noordenveld
198 3 4 1 5 + - + + - + + + - - + - + - + **

Tynaarlo
78 4 10 0,5 0 + + + + + + + - - - - - + - - *

Westerveld
189 8 4 1,3 0 + + + + - + + - - - + - + - + **

FRIESLAND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Eind-score

Achtkarspelen
65 0 0 2 0 - ? ? - + + + - - - - - - - - *

Ameland
112 3 0

+ + + - + + + + + + ***

Boornsterhem (Boarnsterhim) 148 6 0

+ + - - - - - + - - *

Dantumadeel (Dantumadiel) 30 0 0

+ + - - - - - + - + *

Dongeradeel
250 5 0 0,5 0 - - - - + + + - - - - - + + + **

Ferwerderadeel (Ferwerderadiel) 80 80 0

- + - - - - - + - + *

Franekeradeel
312 2 0 ? ? ? - - + - + + - - - - - + - + *

Friese Meren (01-01-2014) 251 3 405 0,4 103 - ? + + ? + + - - + - - + - - *

Harlingen
513 2 98 1,5 ? + + - + + + + - - + - - + + + **

Heerenveen
65 1 262

+ + + + + - + + - + **

Het Bildt
63 1 9

+ + + - - + - + - + **

Kollumerland en Nieuwkruisland 78 2 0

- + - - - - - + + - *

Leeuwarden
560 4 340 3 0 - + - + + + + + + - - - + + + **

Leeuwarderadeel
37 1 0 0,1 0 + + - + - + + + - - + - - + - **

Littenseradeel (Littenseradiel) 144 6 0

- + - - - - - - - - *

Menaldumadeel (Menaldumadiel) 81 0 0 0,4 37 - - + - - - + - - - - - - - - *

Ooststellingwerf
44 2 86 0,1 25 - + - - ? + + - + - - + - - + **

Opsterland
109 0 0 0,5 0 - ? + ? + - - - - - - - - - - *

Schiermonnikoog
30 1 0 0 0 - - + - + + - - - + - + - - *

Smallingerland
50 0 100 0,3 55 + - ? + + + + - + - + + + + + **

Súdwest-Fryslân
586 16 130 2,4 113 - + + - + + + + + + - + + - + **

Terschelling
101 0 0 0,1 0 + - - ? + + + + + + - - + - + **

Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel) 170 0 0 0,1 25 - ? + + ? + + + - - - + + + + **

Vlieland
40 1 0 0,2 0 - - + + ? + + + - + + - + + + **

Weststellingwerf
38 0 0

- + - + - - + - - + *

DRENTHE:
De Drentse gemeenten scoren in de MonumentenGemeenteTest ondermaats. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de pro-

vincie Drenthe een aantal erfgoedtaken van de gemeenten vervult. Zo heeft Drenthe als een van de weinige provincies een lijst 

van beschermde provinciale monumenten. Mogelijk zijn in deze provincie mede hierdoor vooralsnog weinig gemeentelijke monu-

menten aangewezen. Voorts hebben gemeenten zelf weinig budget beschikbaar voor instandhouding van monumenten. Toch is 

de indruk dat er wel een politieke wil is ten aanzien van een goede monumentenzorg binnen de Drentse gemeenten. In ieder geval 

ligt hier de uitdaging om toerisme en erfgoedzorg meer te koppelen. Hopelijk kan dit na de gemeenteraadsverkiezingen worden 

omgezet in een positieve vermelding van cultuurhistorie en monumenten in de nieuwe college- en coalitieakkoorden.

FRIESLAND:
Friesland scoort over de breedte gezien redelijk. Gemeenten met veel monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten 

(de Friese elf steden) en met cultuurhistorisch belangrijke toeristische trekpleisters scoren over het algemeen goed. Zij doen 

het echter niet altijd beter dan plattelandsgemeenten met weinig monumenten, die op andere manieren hun cultureel erfgoed 

beschermen. Een verbeterpunt voor sommige Friese gemeenten is de communicatie richting burgers. De gemeentelijke websites 

kenmerken zich door summiere of slecht vindbare informatie voor de burger op het gebied van cultureel erfgoed. Dit uit zich 

bijvoorbeeld in de slechte vindbaarheid van hetgeen verwacht wordt van de monumenteneigenaar die wijzigings- of restauratie-

plannen heeft. Bij sommige gemeenten staat op de website de aanbeveling om langs te komen bij de contactambtenaar, wat een 

positieve beoordeling heeft opgeleverd. Een positief punt is ook dat bij de meeste Friese gemeenten de cultuurhistorische waarde 

in actuele bestemmingsplannen goed is opgenomen en geregeld.





2DE MINST PRESTERENDEGEMEENTEN
Almere, FlevolandGoeree-Overflakkee, Zuid-HollandHollands Kroon, Noord-HollandKerkrade, Limburg Littenseradeel, FrieslandMarum, Groningen Menaldumadeel, FrieslandNoord-Beveland, Zeeland Nuth, Limburg Opsterland, FrieslandRucphen, Noord-BrabantWestland, Zuid-Holland Zeewolde, Flevoland

1DE BEST PRESTERENDE GEMEENTEN
Alkmaar, Noord-HollandArnhem, GelderlandBeverwijk, Noord-HollandBladel, Noord-BrabantBreda, Noord-BrabantEde, GelderlandGroningen, GroningenHeerhugowaard, Noord-HollandNijmegen, GelderlandNuenen/Gerwen/Nederwetten, Noord-Brabant

Rhenen, Utrecht

3DE BEST SCORENDEPROVINCIES
1. Gelderland2. Noord-Brabant3. Utrecht

4DE MINST SCORENDEPROVINCIES
1. Flevoland
2. Drenthe
3. Zeeland

«

««

«««

STERRENTOEKENNING
De inhoudelijke basis van dit onderzoek wordt gevormd door de analyse die Cor Wijn (adviseur erfgoedbeleid bij BMC) 

maakte van het monumentenbeleid van gemeenten. Hij voerde deze analyse uit voor zijn boek ‘De Culturele Stad’, dat 

begin 2014 zal verschijnen. Op basis hiervan ontwikkelde hij een classificatiemodel voor gemeentelijk monumentenbeleid.  

Het model dient vooral als denkkader en hulpmiddel voor het ordenen, analyseren en vergelijken van monumentenbe-

leid. Het maakt onderscheid in drie niveaus van gemeentelijk monumentenbeleid. In de uitkomsten van deze test vindt 

u de sterrenclassificatie terug.

De eensterren classificatie bestaat uit een basisniveau van gemeentelijk erfgoedbeleid: 

• het stimuleren van het onderbrengen van (semi-)publieke functies in monumentale gebouwen; 

• het geven van informatie aan burgers via het ondersteunen van de jaarlijkse Open Monumentendag;

• het handhaven en inspecteren tijdens en na bouwwerkzaamheden; 

• het hebben van een welstandsnota; • het hebben van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Voor een tweesterren beleid hanteert Wijn onder meer dat een gemeente moet zijn overgegaan tot:

• het aanwijzen en beschermen van gemeentelijke monumenten; 

• het hanteren van een (digitaal) monumenteninformatiesysteem; 

• het gericht aandacht geven aan gevels in beschermde gezichten; 

• het projectmatig werken aan het behoud of herstel van waardevolle cultuurhistorie;

• het definiëren van prioritaire gebieden; • het verplicht stellen van een bouwhistorische verkenning bij een aanvraag tot aanwijzing 

van een monument of een substantiële wijziging van een monument.

Dit type beleid vraagt de nodige ambtelijke capaciteit en gaat daarom de mogelijkheden van 

kleine gemeenten vaak te boven. 
Het driesterren beleid kan worden omschreven als totaalbeleid. In deze benadering worden 

alle beleidsmiddelen die de gemeente ter beschikking staan ingezet. Dit omvat naast de al 

genoemde instrumenten onder andere: • het verfijnen van de beschermingssystematiek via het hanteren van waarderingskaarten; 

• het voluit hanteren van het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium (bestemmingsplannen, steden -

-bouwkundige plannen, structuurschetsen) om cultuurhistorische waarden te beschermen; 

• het samenwerken en zo nodig ondersteunen van private beheer- en onderhoudsorganisa-

ties (stadsherstel, lokaal monumentenfonds).
Voor de Grote MonumentenGemeenteTest hebben wij uit het analysekader van Wijn een selectie  

gemaakt van tien indicatoren die:• via internet te onderzoeken zijn;• het meest duiding geven waarin het gemeentelijke beleid verkeert.

Gebleken is dat deze quickscan ons een goed, snel en betrouwbaar inzicht biedt in een aantal 

cruciale variabelen van het gemeentelijk monumentenbeleid.De scores die wij aan de scan (vraag 11 tot en met 20) hebben verbonden zijn als volgt: 

« Een ster: 1 tot 4 positieve scores.«« Twee sterren: 5 tot 8 positieve scores.««« Drie sterren: 9 of 10 positieve scores.
Wij realiseren ons dat deze scores enigszins arbitrair zijn. Toch geven zij naar onze mening een 

goede indruk van de staat van het monumentenbeleid in de betreffende gemeente.
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Ook dit jaar wordt in het jaarverslag slechts een selectie 

van provinciale acties en of werkzaamheden gemeld. Op 

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

worden zoveel mogelijk van de dossiers ingevoerd en 

geactualiseerd. Op de site zijn ze direct te raadplegen en 

kan men een reactie geven. De gegevens worden door 

de provinciale commissieleden aangeleverd en door de 

webmaster op het Korenmeterhuis verwerkt.

GRONINGEN 

Het gesloopte voormalige arbeidsbureau.

Lintbebouwing Sappemeer
Soms kan verlies leiden tot mooie samenwerking. De actie van 
Heemschut Groningen in Sappemeer is daar een voorbeeld 
van. In de historisch waardevolle lintbebouwing van het dorp 
werd een melding gedaan van sloop. Een aantal gebouwen, 
waaronder een voormalige notariswoning (het latere arbeids-

bureau), een markant pand uit de jaren ’30, zou gesloopt wor-
den. De gebouwen moesten het veld ruimen voor een parkeer-
plaats bij de Lidl. Door een gat te slaan in het historische lint 
wordt het straatbeeld van Sappemeer ernstig aangetast. Open 
plekken zoals een parkeerterrein stroken niet met het karakter 
van het lint! Heemschut Groningen is dan ook direct in gesprek 
gegaan met de gemeente en de plaatselijke historische ver-
eniging. Ook in de regionale media is aandacht besteed aan 
de wijze waarop Heemschut zich inzette voor de historische 
lintbebouwing in Hoogezand-Sappemeer. Helaas geldt volgens 
de huidige regelgeving dat de panden na slechts een sloop-
melding konden worden verwijderd. Lidl had de panden eer-
der al aangekocht. Maar ook de gemeente realiseert zich nu 
dat de historische lintbebouwing moet worden beschermd. Zij 
delen de mening van Heemschut dat sloop in het historisch 
lint de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving aantast. Op dit 
moment is er een nieuwe welstandsnota in voorbereiding. 
Deze zal bescherming gaan bieden aan het historisch lint. 
Heemschut Groningen wordt betrokken bij het opstellen van 
de nieuwe nota. Daarnaast heeft de gemeente aan de Histori-
sche Vereniging Hoogezand-Sappemeer gevraagd een lijst met 
waardevolle panden samen te stellen om ‘onverwachte’ sloop-
plannen in de toekomst te voorkomen. Dit komt weliswaar te 
laat voor het arbeidsbureau, maar toont in ieder geval dat de 
gemeente samen met Heemschut en de historische vereniging 
voor de toekomst het historische lint van Sappemeer absoluut 
wil beschermen!

FRYSLÂN 

Een veelheid aan acties
In het verslagjaar heeft de commissie een veelheid aan resul-
taten geboekt. Genoemd kunnen worden de gehonoreerde 
zienswijze op de Structuurvisie Fryslân Windstreek 2012, 
waarin bezwaar is aangetekend tegen de bouw van verspreide 
windmolens in de gebiedsdriehoek Harlingen, Bolsward en 
Makkum, het geslaagde behoud van de voormalige ‘Cocusfa-
briek’ te Harlingen, die een definitieve invulling met wooneen-
heden krijgt, het afzien van de omvangrijke uitbreiding van het 
‘Havenmantsje’ in Harlingen. Het agenderen van het belang 
van de middeleeuwse zeewaterkering ‘Pingjumer Gulden Hals-
band’, waar een eerste waardestelling plaatsvond en middelen 
beschikbaar zijn gekomen om het toekomstig behoud en her-
stel te bewerkstellingen. Verder zijn acties ondernomen voor 
het behoud van het kerkje in Broek, waarbij een redengevende 
omschrijving is aangereikt, met het pleidooi het kerkje op de 
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, voor de restaura-

Beschermingsactiviteiten in de provincies
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tie van tenminste één van de unieke Hellingbaanflats In Leeu-
warden, waar in plaats van trappen hellingbanen voor onder 
andere kinderwagens werden aangebracht; is het tracé van een 
voorgenomen 380 KV hoogspanningsleiding op voorspraak van 
Heemschut gewijzigd, waardoor twee waardevolle boerderijen 
onder Wirdum gespaard konden worden; heeft de gemeente 
Súdwest- Fryslân de voorgenomen sloopvergunning van een 
karakteristiek woonhuis in het beschermde dorpsgezicht Kims-
werd opgeschort en is de gemeente Franekeradeel formeel 
‘uitgenodigd’ om op basis van art. 11 van de Monumenten-
wet de eigenaren van twee sterk verwaarloosde monumenten 
(boerderij in Pietersbierum en het stinzenpoortje van Sickinga 
State in Herbayum) aan te schrijven. Met succes is bezwaar 
gemaakt tegen de in het bestemmingsplan Dorp Ballum opge-
nomen mogelijkheid om binnen het beschermd dorpsgezicht 
nieuwe woningen te bouwen, waardoor juist het gezicht op dat 
waardevolle dorpsgezicht teloor zou gaan. De gemeente heeft 
besloten die bouwmogelijkheid uit het plan te halen.
Tenslotte is op verschillende manieren aandacht besteed aan 
de ontwikkelingen die bedreigend zijn voor het erfgoed in Frys-
lân, zoals de zeer forse bodemdaling als gevolg van de grond-
waterverlagingen, de gas - en de zoutwinning in Noordwest 
Fryslân en de voorgenomen extreme bezuinigingen die de 
nieuw gevormde gemeente De Friese Meren op het terrein van 
de Monumentenzorg wil doorvoeren.

DRENTHE 

Toogdag Veenhuizen
De toogdag in Veenhuizen is een initiatief geweest van Heem-
schut. De dag werd georganiseerd in samenwerking met de 
Stichting Het Drentse Landschap, de vereniging Natuurmonu-
menten, de Stichting het Drents Monument, Staatsbosbeheer 
en de Stichting Veenhuizen Cultuur en Toerisme. Het evene-
ment vond plaats op 9 maart. 
Verval en verwaarlozing bedreigen Veenhuizen met de plannen 
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om de gevangenis-
sen in het oude kolonie- en gevangenisdorp te sluiten. Heem-
schut Drenthe nam daarom het initiatief voor een 'Toogdag' 
waar het cultuurhistorische belang van Veenhuizen nog eens 
werd onderstreept. 
Volgens Heemschut en de vijf andere deelnemende organi-
saties kan Veenhuizen alleen dan vitaal blijven, wanneer de 
gevangenissen in het dorp gehandhaafd blijven. Alleen de cul-
tuurhistorie is, hoe waardevol ook, niet voldoende om het dorp 
op lange termijn in stand te houden. Tijdens de drukbezochte 
'Toogdag' steunden ook drie Drentse Kamerleden, gedepu-
teerde Rein Munniksma en burgemeester Hans van der Laan 
van de gemeente Noordenveld de oproep om op te komen voor 
Veenhuizen.Leeuwarden, strijd voor behoud van een van de karakteristieke  

hellingbaanflats.
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Veenhuizen, Esserheem. De dreigende sluiting van de  

gevangenis was landelijk een hot item.
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kelijk onderdeel van de geschiedenis’. Heemschut zet samen 
met partners in op bescherming van het moderne erfgoed én 
op bewustwording van de waarde daarvan. 

GELDERLAND

Huis Rijswijk in Groessen (GLD)
Huis Rijswijk is een voormalige havezate in het Liemerse dorp 
Groessen in Gelderland. Er is al sprake van het huis in een dijk-
brief uit 1328. Het L-vormige huis bezit nog de oorspronkelijke 
16de-eeuwse kap en balken en was ooit omgeven door een 
gracht. Archeologische resten zijn in de hele omtrek aanwezig. 
Huis Rijswijk is een rijksmonument en dreigt te moeten worden 
gesloopt voor de aanleg van het tracé A15, van Knooppunt 
Ressen naar de A12, wanneer de Tweede Kamer instemt met 
het voorkeurstracé van minister Schultz van Haegen van Infra-
structuur en Milieu. 
Heemschut voert landelijk actie voor behoud van het bijzon-
dere complex in Groessen. Dit heeft geleid tot uitgebreide 
aandacht in lokale, regionale en landelijke pers. De druk van 
Heemschut op Rijkswaterstaat en de landelijke politiek heeft 
gezorgd voor brede bewustwording van de waarde van het kas-
teel. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Rijkswa-
terstaat opdracht gegeven om het kasteel te ontzien bij het 
ontwerp van het definitieve tracé van de A15. Rijkswaterstaat 
heeft opdracht gegeven tot een cultuurhistorische verkenning, 
die de basis zal vormen voor een uiteindelijk besluit over hand-
having of sloop.

Moet Huis Rijswijk het veld ruimen voor een tracé van de 

snelweg A15?

OVERIJSSEL 

Herbestemming van ‘sprekende’ gebouwen
Heemschut Overijssel heeft zich in 2013 opnieuw ingezet voor 
behoud van het waardevolle Badhuis aan de Oldenzaalsestraat 
in Hengelo. Het gebouw is voorlopig gered van de slopersha-
mer. De eigenaar Welbion heeft opdracht gegeven tot een her-
bestemmingstudie. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft 
hiervoor een subsidie verstrekt. 
In Almelo steunde Heemschut samen met Stichting het Cuy-
persgenootschap, de Coöperatie Hergebruik Gebouwen bij 
hun initiatief voor een onderzoek naar herbestemming van het 
stadhuis. Het stadhuis van Almelo is begin 70’er jaren gebouwd 
naar een ontwerp van de architect J.J.P. Oud. Het stadhuis is 
één van zijn belangrijkste late werken, het enige stadhuis in 
zijn oeuvre en bovendien een goed voorbeeld van naoorlogse 
stadhuisbouw.
In de Deventer binnenstad was de vraag: moet een moder-
nistisch gebouw dat zeker geen publiekslieveling is bewaard 
blijven of kan een gemeente besluiten het gebouw te slopen? 
Het SNS Bankgebouw in Deventer is in 1965 ontworpen door 
architecten Postma, Reyes en Roeterdink. Vooruitstrevend 
in zijn tijd en passend in zijn omgeving. Als mogelijke herbe-
stemming kwam de Openbare Bibliotheek in beeld. Maar het 
gebouw blijkt niet flexibel genoeg. De Gemeenteraad besloot 
in december tot sloop en nieuwbouw. Het gebouw is één van 
de weinig gaaf overgebleven modernistische gebouwen in het 
centrum van de stad. Diverse architecten laten van zich horen 
in de regionale krant en tijdens een discussieavond in Archi-
tectuurcentrum De Rondeel. Architect Coraline Vester: ‘Het 
gebouw is een tijdsbeeld, een onderdeel van de levende stad 
en vertelt op een heel eigen wijze een stukje van die geschie-
denis. Brutaler en eigenwijzer, maar daarom juist een aantrek-
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Strijd om behoud van het modernistische SNS bankgebouw. 
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FLEVOLAND

Successen
De Commissie heeft zeker bijgedragen aan een groeiend cul-
tuurhistorisch besef in Flevoland. De mening van Heemschut 
heeft gewicht; bestuurders in Flevoland waarderen niet zelden 
de constructieve houding en de kennis van Heemschut om 
bepaalde monumentale objecten voor de toekomst te behou-
den. De commissie was dan ook zeer verheugd over de nomi-
natie van de gemeente Noordoostpolder voor de BNG Bank 
Erfgoedprijs 2013. Verheugend waren ook de ontwikkelingen 
op Urk. Zo blijven de woning van de havenmeester en de kraan 
van de werf Metz behouden. Belangrijk was ook het voorne-
men van de nieuwe eigenaren om bakkerij Brouwer te herope-
nen met behoud van zoveel mogelijk authentieke elementen. In 
de Week van de Geschiedenis noemde burgemeester van Urk 
Pieter van Maaren dit de belangrijkste historische gebeurtenis 
van zijn gemeente. Niet minder belangrijk was de opening op 
Urk van de botterschuur op 16 mei 2013 door Leen Verbeek, 
de Commissaris van de Koningin in Flevoland. De restauratie 
van de botterschuur werd van harte door Heemschut onder-
steund. In de Noordoostpolder werden de schaalmodellen van 
het Waterloopkundig Laboratorium uit de periode 1959-1965 
op de culturele erfgoedlijst van de Noordoostpolder geplaatst 
en komen in aanmerking voor restauratie. De bibliotheek in 
Zeewolde heeft in 2013 tijdelijk een herbestemming als koffie-
huis gekregen. Bemoedigend is verder dat de gemeente bezig 
is met de voorbereiding van een gemeentelijke erfgoedlijst. 

UTRECHT

De sloop van het Rietveldcollege was niet te voorkomen.

Rietveld College en Leusden
De Utrechtse commissie heeft zich het afgelopen jaar ingezet 
voor onder andere de volgende zaken. Voor het Rietveld Col-
lege in Utrecht is de commissie samen met Oud-Utrecht en het 
Cuypersgenootschap naar de Raad van State gestapt om sloop 
van de school te voorkomen. Helaas is het beroep afgewezen. 
Er wordt nog een poging ondernomen om de monumentale 
wandkunst in het gebouw te behouden en te herplaatsen. 
Het college van B&W van Leusden heeft aan de gemeenteraad 
voorgesteld om met een nieuw monumentenbeleid te komen. 
De gemeente is rijk aan ondergronds en bovengronds cultureel 
erfgoed uit verschillende periodes. Tot nog toe heeft Leusden 
nog geen samenhangend gemeentelijk monumentenbeleid 
gevoerd om dit afdoende te beschermen. Heemschut is met 
succes betrokken bij het verbeter proces in de gemeente.

De gerestaureerde botterschuur op Urk.
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AMSTERDAM

Voorbescherming kansrijke monumenten
Goed nieuws uit de hoofdstad. Na aanhoudende druk van 
onze kant is het gelukt de voorbescherming van kansrijke 
gemeentelijke monumenten weer in de Erfgoedverordeningen 
van de centrale stad en stadsdelen te krijgen. Tot nu toe gold 
zij meestal alleen voor gekandideerde rijksmonumenten. Een 
motie van PvdA-er Verbeet is nu in de gemeenteraad bijna una-
niem aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen. De voorbe-
scherming houdt in, dat vanaf het moment van kennisgeving 
door het bestuur van een voornemen tot aanwijzing van een 
gemeentelijk monument tot het daadwerkelijke aanwijzings-
besluit en registratie, een pand beschermd is. Dat wil zeg-
gen, dat het niet gewijzigd, verplaatst danwel afgebroken mag 
worden zonder een omgevingsvergunning voor monumenten. 
Enkele stadsdelen hadden hun erfgoedverordening al in die 
zin gewijzigd. Nu de centrale stad is gevolgd, zullen de laatste 
stadsdelen ook wel volgen.

De KAV-garage gezien vanaf de Hemsterhuisstraat, mei 2012.

NOORD-HOLLAND

Rosa Spierhuis met de tuinen ontworpen door Mien Ruys.

Rosa Spierhuis
In de jaren zestig van de vorige eeuw nam harpiste Rosa Spier 
het initiatief om in Laren een verzorgingshuis te stichten als 
‘veilige haven’ voor oudere kunstenaars en aan de kunsten 
gerelateerde wetenschappers. Architectenbureau Verbruggen 
en Goldschmidt ontwierp een complex, waar kunstenaars op 
leeftijd in een inspirerende omgeving hun werk zouden kunnen 
voortzetten en met elkaar kunstuitingen en kennis kunnen uit-
wisselen door middel van exposities en uitvoeringen. Behalve 
wooneenheden bevat het huis ateliers, werkkamers, muziek-
kamers, een foyer/expositieruimte en een klein theater annex  
concertzaal. De architecten ontwierpen in nauwe samenwer-
king met de tuinarchitect Mien Ruys een gebouw in paviljoenvorm, 
waar groene buitenruimten en interieur op voorbeeldige wijze 
met elkaar verweven werden. De tuin bouwt voort op en maakt 
gebruik van de ruimtelijke opzet van het gebouw. Dit heeft een 
zeer overtuigend geheel opgeleverd, met tal van subtiele over-
gangen tussen binnen- en buitenruimten. In 1969 werd het Rosa 
Spierhuis geopend. Sinds die tijd hebben tal van kunstenaars en 
wetenschappers er hun levensavond doorgebracht, een omgeving, 
waar wonen, werken en cultuur op bewonderenswaardige wijze 
samengaan. De toekomst van het Rosa Spierhuis met de fraaie 
door Mien Ruys ontworpen tuin is onzeker. Omdat het gebouw 
niet meer zou voldoen aan de huidige eisen voor ouderenhuis-
vesting, willen bestuur en directie het bejaardencomplex slopen 
en het perceel verkopen om met de opbrengsten daarvan elders 
een nieuw huis te bouwen. Heemschut heeft zich de afgelopen 
jaren samen met de Nederlandse Tuinenstichting ingezet voor het 
behoud van dit unieke woon- werk en verzorgingscomplex.
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slaat de commissie Zeeland het in onderdelen op bij de Stich-
ting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ, erfgoedhuis Zeeland) in 
Middelburg. Plaatsing in hotel Britannia in Vlissingen zou een 
goede optie zijn, maar door de eindeloze juridische procedu-
res tussen de gemeente Vlissingen en een projectontwikkelaar 
blijkt dit geen haalbare kaart. De commissie besluit het dan 
maar aan te bieden aan derden. Hierop reageert het Science 
Center van de Technische Universiteit Delft, die er een uit-
stekende plek voor heeft bij de vakgroep Kernfysica. Restau-
ratiebedrijf Art Conservation transporteert het mozaïek naar 
hun atelier in Vlaardingen, waar het van de asbestdrager wordt 
ontdaan en gerestaureerd. Vervolgens gaat het in onderdelen 
naar het Science Centre in Delft, waar het op de wand van de 
expositieruimte een permanente plaats heeft gekregen. 

ZUID-HOLLAND 

Het schiet niet op…
Boskoop heeft op haar grond-
gebied veel panden die het 
waard zijn om als monument 
beschermd te worden. Toch 
was het gemeentebestuur daar 
tot voor kort nauwelijks van 
doordrongen. Tot de Com-
missie Zuid-Holland B&W 
verzocht om 19 panden tot 
gemeentelijk monument aan 
te wijzen. In 2013 besloten 
B&W om panden alleen dan 
als gemeentelijk monument 

aan te wijzen, indien dat de instemming zou hebben van 
de eigenaren. Helaas was dat bij de meeste van de 19 panden 
niet het geval. Die panden zijn dan ook niet als gemeentelijk 
monument aangewezen.
De Commissie Zuid-Holland heeft daartegen bezwaar gemaakt, 
omdat er geen sprake was van een ordentelijke belangenafwe-
ging. B&W hebben niet gemotiveerd aangegeven, waarom zij 
aan het positief advies van de monumentencommissie voorbij 
zijn gegaan. Panden kunnen ook tegen de wil van de eigenaar 
als monument worden aangewezen. Het gaat hier om het - 
niet altijd duidelijke - belang van de eigenaar tegen het alge-
meen belang van de bescherming van cultuurhistorisch erf-
goed. Op het bezwaar is vanwege de gemeentelijke herindeling 
nog niet beslist. Dat Boskoop toch wel trots is op het grote 
aantal beschermingswaardige panden, blijkt uit het boekje ‘In 
Boskoop staat een huis, dorp met waardevol erfgoed’. Met dit 
boekje, dat eind 2013 vlak voor de opheffing van de gemeente 
Boskoop verscheen, wilden B&W van Boskoop een document 
achterlaten voor het erfgoedbeleid van de nieuwe gemeente 
Alphen aan den Rijn, waarin Boskoop is opgegaan.

ZEELAND

Met Louis van Roode op reis
Prof. Jacob Kistemaker, directeur van het Amsterdams Insti-
tuut voor Moleculaire fysica (AMOLF), was zo geboeid door het 
werk van Louis van Roode (1914-1964) dat hij een mozaïek 
voor in de hal van zijn laboratorium liet maken. Hij gaf in 1960 
de opdracht aan Louis van Roode en zijn medewerkers, inclu-
sief dochter Robi, voor het maken een mozaïek over de evo-
lutie. Bij recente nieuwbouw van het instituut is er in de visie 
van de nieuwe directeur geen plaats meer voor het mozaïek. 
Het wordt gered door professor Jaap Boon en verwijderd door 
Art Conservation. Bij gebrek aan een goede herbestemming 

Detail van het mozaïek 

op de oorspronkelijke 

plaats in Amsterdam.

De mozaïeksteentjes na 

verwijdering van het asbest. 
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NOORD-BRABANT

Schuddebeurs en de poldermolen
In opdracht van Prins Willem III werd in 1794 een poldermolen 
gebouwd aan de Botsdijk te Lage Zwaluwe. Als poldergemaal, 
aangedreven door de wind en later op stoom, werd de molen 
tijdens de tweede wereldoorlog in 1941 ontdaan van zijn wie-
ken om als uitkijkpost te dienen. In 1951 kreeg de molen weer 
deze functie ten tijde van de koude oorlog. Na een periode te 
zijn gebruikt als scoutingruimte volgde leegstand. De Rijksge-
bouwendienst vond het na jaren van geen onderhoud plegen 
tijd om het gemeentelijk monument te verkopen. Door verkoop 
dreigde sloop, gezien de zeer slechte bouwkundige staat. Door 
actief samen met de plaatselijke stichting ‘Redt De Schudde-
beurs’ op te treden heeft Heemschut de molen van de slopers-
hamer gered. Constructieve overleggen met de gemeente en 
de provincie hebben geleid tot een gedragen plan om de molen 
in te richten als tijdelijke vakantiewoning en informatieruimte 
voor de stichting De Schuddebeurs.
Een ander speerpunt van de commissie is de Brabantse 
gemeentelijke monumentenlijsten en monumentencommis-
sies, die bedreigd worden door opheffing en onvoldoende onaf-
hankelijkheid en deskundigheid.  
Het rijksmonument Heidepark uit 1884 is al jaren eigendom van 
de gemeente Tilburg en verkeert in zeer ernstige bouwkundige 
staat. Er is in jaren geen onderhoud gepleegd en de allure van 
weleer is ver te zoeken. Met andere organisaties heeft Heem-
schut de publiciteit gezocht, B&W aangeschreven en onder-
tussen is algemeen bekend dat hier snel iets moet gebeuren. 
De plannen voor een chique restaurant kan niet helemaal de 
goedkeuring van Heemschut dragen als monument en tuin met 
vijver daar teveel door veranderen. In de tuin staan mooie, oude 
bomen en stichting Stadsbomen Tilburg heeft de waardevolle 
bomen geïnventariseerd en gevraagd om bescherming. 

Het Kasteel van Arcen dat door nieuwbouw in de omgeving 

wordt bedreigd. 

LIMBURG

Beroepsprocedure Arcen
In 2013 heeft de rechtbank Roermond uitspraak gedaan in 
de beroepszaak die Heemschut samen met de Tuinenstichting 
en Dorp en Erfgoed Arcen tegen de omgevingsvergunning voor 
de MFA heeft aangespannen. De rechtbank verwierp de aan-
gevoerde argumenten met betrekking tot de bestaande leeg-
stand van monumentale gebouwen in de kern van Arcen, de 
sterke afwijking ten aanzien van jarenlang voorgestaan ruimte-
lijke beleid (Provinciaal ontwikkelingsplan, twee gemeentelijke 
structuurvisies). Op de aangevoerde argumenten werd niet of 
nauwelijks  inhoudelijk ingegaan. Reden voor de drie organisa-
ties om hoger beroep aan te tekenen bij de Raad  van State. 
Belangrijk daarbij is vooral de door de rechtbank aangevoerde 
overweging,  dat belangenorganisaties ter onderbouwing van 
hun standpunten onafhankelijke deskundigenrapporten zou-
den moeten overleggen. Daarmee worden belangenorganisa-
ties in de onmogelijke positie gedwongen eigen en kostbaar 
extern onderzoek te laten verrichten, naast de al door gemeen-
ten ingestelde onderzoeken. En dat terwijl er in de gelederen 
van organisaties de inhoudelijke kennis zonder meer aanwezig 
is. De posities van organisaties als Heemschut wordt daar-
mee aanzienlijk uitgehold. Een voorlopige voorziening tegen de 
bouw van de MFA is afgewezen. De bodemprocedure zal medio 
dit jaar zijn afgerond. 
De ervaringen uit deze beroepsprocedures leren, dat in de ver-
dere aanpassing van de Omgevingswet meer aandacht moet 
komen voor ruimtelijke kwaliteit, historische continuïteit, unici-
teit, hergebruik, aantrekkelijkheid en identiteit; categorieën die 
vragen om een sterke inhoudelijke motivering in de afweging 
door het openbaar bestuur. Advisering en besluitvorming zal 
daarop moeten worden toegesneden. De wet zal daarvoor dan 
ook meer waarborgen moeten bieden. De romp van de poldermolen in Schuddebeurs.
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Landelijke publieksevenementen

Utrecht: Gebouwen van status, macht en pracht!
24 en 30 augustus 

Naarden: Langs te vervreemden rijksmonumenten
5 en 12 oktober 

In samenwerking met Stichting het Groene Hart werden er 
wandelingen georganiseerd door Woerden, Gouda, Oude water, 
Gorinchem Schoonhoven en Weesp onder het motto: Het 
Groene Hart in bedrijf.

Evenementen georganiseerd door 
de commissies

Groningen

19 januari Erfgoedexcursie Het Hinckaertshuis.
22 + 29 juni  Tuin en kunst tiendaagse Groningen.
20 oktober Excursie bezoek aan de Groningse 
 binnenstad.

Publieksactiviteiten

Frieslân

18 mei Langs Friese Stadsboerderijen.

Drenthe

9 maart Veenhuizen Toogdag met debat.

Amsterdam

januari Excursies langs bouwkunst van de  
 Amsterdamse School. 

Zuid-Holland 

28 maart Prinses Julianakazerne en Seyss   
 Inquartbunker in Den Haag.

Noord Brabant

23 augustus Lezing en borrel in Raadhuis van Waalwijk  
 ‘Herbestemming religieus Erfgoed’ voor  
 ruim 70 belangstellenden.

Limburg

24 augustus Excursie Roermond
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Tijdschrift

De vier omslagen van Heemschut in 2013

In 2013 is het tijdschrift Heemschut in de vernieuwde vormge-
ving vier keer verschenen. Alle leden van de vereniging krijgen 
het tijdschrift automatisch toegestuurd. De redactie bestaat 
uit Anne-Marie ten Cate (eindredactie), Eric le Gras, Willem 
Heijbroek, Gábor Kozijn, Karel Loeff (hoofdredactie), Norman 
Vervat en Mathijs Witte.

Website

De website van Heemschut, www.heemschut.nl  is dé infor-
matiebron voor leden en niet leden. In 2013 werd een groot 
aantal dossiers aan de site toegevoegd. Alle evenementen en 
activiteiten werden opgenomen in de agenda. In het archief 
op de website zijn bovendien alle afgesloten dossiers terug te 
vinden.

Digitale nieuwsbrief
Ruim 2000 leden ontvingen in het verslagjaar vier keer een 
digitale nieuwsbrief met acties en activiteiten. 400 Ieden ont-
vingen de nieuwsbrief op hun verzoek via de reguliere post.
Behalve de Nieuwsbrief werd in 2013 twee keer een extra 
nieuwsbrief verzonden met een selectie van een tiental nieuw 
verschenen boeken op het gebied van erfgoed(bescherming), 
monumenten en cultuurhistorie.

Tijdschrift, nieuwsbrief, website en social media

Jaar van de 
boerderij

Urnenkerk 
in Sittard

Historie van 
de dakpan

Jaargang 90 | nr. 1 | maart 2013 | prijs in losse verkoop € 5,95

voor de betrokken erfgoedliefhebber

Bezorgdheid  
in Bergen

Van de nood 
een deugd

Wederopbouw- 
scholen

Jaargang 90 | nr. 2 | juni 2013 | prijs in losse verkoop € 5,95

voor de betrokken erfgoedliefhebber

Jaargang 90 | nr. 3 | september 2013 | prijs in losse verkoop € 5,95

voor de betrokken erfgoedliefhebber

Week van de 

Wederopbouw

Heremastate 

Joure

Leidse wijk 

bedreigd

Jaargang 90 | nr. 4 | december 2013 | prijs in losse verkoop € 5,95

voor de betrokken erfgoedliefhebber

De binnenstad 
onderzocht

De Blauwe
Hoeve

Rosa Spierhuis 
bedreigd

Extra: de Grote Monumenten-Gemeente-Test!
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Twitter en Facebook 
@heemschut is de Twitter accountnaam van Heemschut. Aan 
het eind van verslagjaar waren er 734 volgers (een groei van 
337) en werden meer dan 800 tweets verzonden. Het aantal 
tweets bedroeg op 1 januari 2014 1598 stuks. Ze zijn geïn-
tegreerd in de website van de vereniging en gedurende een 
bepaalde tijd op de homepage zichtbaar.

Heemschut heeft ook een fanpage op Facebook. Het aantal 
likes is in 2013 toegenomen van 92 mensen tot 222 mensen. 
Iedere week komen de berichten bij ruim 500 mensen onder 
de aandacht. In 2012 waren dit er nog maar ca 200. Er zijn 
bijna 150 berichten geplaatst (2 à 3 per week). De berichten 
gaan voor de helft over het werk van Heemschut. De andere 
helft betreft leuk erfgoednieuws.

Colofon
Jaarverslag 2013

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

Redactie
Anne Marie ten Cate, Karel Loeff

Eindredactie
Anne Marie ten Cate

Copyright 
Bond Heemschut
Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze  
overgenomen of geopenbaard worden zonder  
toestemming van de uitgever.

Coördinatie
Pack & Parcel BV, Nieuwegein

Vormgeving
Pencilpoint - Reclamemakers & Vormgevers,  
Woerden

Vereniging Bond Heemschut
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
KvK 40531986
RSIN 002560367
www.Heemschut.nl
 
Bank IBAN: NL36ABO01466.62.032
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Rekening van baten en lasten

WERKELIJK WERKELIJK BEGROOT WERKELIJK

2013 tov begroot 2013 2012
Baten
Vereniging
Contributies en donaties  216.670 108,3%  200.000  239.472 
Giften en legaten
(incl. vrijval Egalisatiereserve)

 97.787 244,5%  40.000  49.047 

Advertenties  25.781 103,1%  25.000  32.076 
Subsidiebaten  25.693  26.631 
Entree gelden  3.965 52,9%  7.500  7.291 
Overige baten  19.182 109,6%  17.500  14.363 

Totaal baten  389.078 134,2%  290.000  368.880 

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Beschermingsactiviteiten
Publieke informatievoorziening  68.627 101,7%  67.500  64.578 
Publieksactiviteiten  3.923 39,2%  10.000  14.552 
Provinciale commissies  40.739 81,5%  50.000  59.987 

 113.289 88,9%  127.500  139.117 

Beheer en administratie
Personeelskosten  230.013 92,0%  250.000  261.236 
Bondsbureau  87.624 146,0%  60.000  83.042 
Ledenadministratie  7.047 140,9%  5.000  12.080 
Wervingskosten  1.401 18,7%  7.500 
bestuur  15.533 172,6%  9.000  12.584 
Jaarvergadering en jaarverslag  4.080 81,6%  5.000  6.942 
Onvoorzien  39.302 982,6%  4.000  26.988 

 385.000 113,1%  340.500  402.872 

Totaal lasten  498.289 106,5%  468.000  541.989 

Per saldo  -109.211  -178.000  -173.109 
Bijdrage St. Heemschut Hulpfonds  180.000  178.000  180.000 

Exploitatieresultaat  70.789   6.891 

Voorstel resultaatbestemming
Bestemmingsreserve  40.000 
Bestemmingsfondsen  25.694  16.631 
Overige reserves  5.095  -9.740 

 70.789  6.891 
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Beloningsbeleid
De personeelsleden van Heemschut zijn ingeschaald via de 
Cao welzijn. De directeur is aangesteld binnen de richtlijnen 
van de code cultural governance, met een salaris onder de 
Balkenendenorm, zoals blijkt uit de totale personeelskosten in 
de jaarrekening.
Het bestuur van de vereniging ontvangt voor haar werk geen 
financiële beloning. Een bescheiden waarderingsvergoeding, 
ruim vallend binnen de wettelijke vrijstelling van de belasting-
dienst, is beschikbaar voor de vrijwilligers. Van deze uitkering 
wordt jaarlijks binnen de geldende wetgeving opgave gedaan 
bij de belastingdienst

Schenken en nalaten
De Bond Heemschut krijgt geen overheidsbijdragen en is 
daarom volledig afhankelijk van bijdragen van particulieren. 
Schenkingen en nalatenschappen stellen de vereniging in staat 
iets extra's te doen. Dankzij deze bijdragen kan Heemschut de 
bescherming van monumenten voor de langere termijn waar-
borgen en haar invloed op landelijke, provinciale en lokale poli-
tiek, beleid en projecten blijven uitoefenen. 
Voor leden die een substantieel bedrag schenken, bestaat de 
mogelijkheid om een zogenaamd Fonds op Naam op te rich-
ten. In overleg met de schenker wordt de inzet bepaald van de 
geldmiddelen die ons beschikbaar worden gesteld. Een perio-
dieke schenking, waarbij Heemschut voor meerdere jaren een 
bedrag wordt geschonken, kan een groter fiscaal voordeel bie-
den voor de schenker. 

De vereniging Heemschut is door de belastingdienst aange-
merkt als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI) en 
daardoor vrijgesteld van schenkingsrechten. Bovendien is 
Heemschut aangemerkt als 'culturele ANBI'. Dat betekent dat 
extra voordelig fiscaal schenken, met een voordeel van 125%. 
Alle door de belastingdienst verplichte informatie over onze ver-
eniging, zoals de jaarrekening, vindt u online via onze website.

Voor meer informatie over de voordelen van het schenken aan 
een culturele ANBI in relatie tot uw persoonlijke wensen en 
fiscale situatie kunt u contact opnemen met Heemschut of uw 
eigen notaris.

Het Rosa Spierhuis in Laren haalde de landelijke pers toen de 

sloopplannen bekend werden. 
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Algemeen bestuur
Ir. E. de Iongh, voorzitter ad-interim*
M.A. Blom, penningmeester *
Mr. K.R.G. Kuipers, secretaris *
Ir. J.A.F.A. Timmermans *
F.J. Goossen*
T. van Dalfsen
Ir. H. Dekker/ Y. Meihuizen
Mevrouw E.A. van Duin
Ing. L.J. Eelman
Ir. J.A. van Gils
Ir. F.Q.J.L. Hoebens, a.i.
P.R. Nijhof
Mr. J.C. van Oordt
Mr. C.A. Raas
Ing. W. Schagen
Dr. S.B. Ybema, a.i.

*Tevens lid dagelijks bestuur

Staf van het landelijke bureau
Drs. Karel Loeff, directeur 
Mathijs Witte MA MSc, beleidsmedewerker 
Angelique van Kampen, directie assistent
Dolly Blok-Hartman, administratief medewerker

Op freelancebasis worden ingehuurd:
Leon Verlaan, boekhouder
Els Arends, pr-coördinatie en Facebook 

Tijdschriftredactie
Mevrouw drs. Anne Marie ten Cate, eindredactie
Drs. Eric le Gras
Drs. Willem Heijbroek
Gábor Kozijn MA
Drs. Karel Loeff, hoofdredactie
Drs. Norman Vervat
Mathijs Witte MA MSc

Mevrouw B.W. Linskens-van de Pol heeft de tijdschriftredactie 
verlaten.

Organisatie

De vaste kern van het landelijke bureau op de trap van het Korenmetershuis. Van links naar rechts: Angelique van Kampen, 

Mathijs Witte, Dolly Blok en Karel Loeff.
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Drenthe 

Secretariaat: Vacature 

Voorzitter, vacature
Secretaris, vacature
Penningmeester, vacature
T.C.M. (Theo) Wortel, pr-adviseur
P. (Piet) Pilkes, adviseur stedenbouw
L. (Leen) de Graaf, technisch adviseur
Dr. S.B. (Seerp) Ybema, vicevoorzitter
J.W. (Jan) Grotenhuis
Mevrouw drs E. (Ellen) de Vries-Heijboer

Mutaties: Rob Staal, Eric le Gras,  Roelie Geerts-Kinds, 
Jeroen van Rooij en Romke van Willenswaard hebben de  
commissie verlaten. 

Overijssel

Secretariaat: mevrouw H. de Nekker-van den Berg.
Haarbeek 16, 8033 BH Zwolle
Tel. 038-4530274 
arie.nekker@planet.nl

T. van Dalfsen, voorzitter
Ir J.J. de Kroes, penningmeester
Mevrouw H. de Nekker-van den Berg, secretaris
L. Polhuijs, pr-adviseur
Ir. E.R. Huijgen, adviseur
G.J. te Winkel, adviseur
P. Dekker
J.J. Krommendijk
M.N.M. Overbeek
A. Velsink
Mevrouw H. van Werven

Provinciale commissies

Groningen

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

Eefje van Duin, voorzitter
Marije Kamphuijs, secretaris
Pier Bosch, adviseur landschap
Jan Battjes, technisch adviseur 
Gijsbert Boekschoten, pr a.i.
Tineke Vooijs, pr a.i.
Wim Bastiaanse
Stijn van Genuchten
Robert Jalink
Joop Leffers
Reint Wobbes

Friesland

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

J.A.F.A Timmermans, voorzitter
Mevrouw C. Duim, secretaris
R. Saarloos, penningmeester
Mevrouw M.C. Eskens, pr-adviseur
S.E. Wieringa, adviseur
R. Broers, adviseur
J.C. de Kroon, adviseur
Mevrouw Stuurman-van Herpen, adviseur
G.J. Timmer, adviseur
Mevrouw P. Voorthuijsen, adviseur
R.J. Wielinga, adviseur
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Flevoland 

Secretariaat: mevrouw Willy van der Most, 
Karmijnstraat 14, 1339 BB Almere Buiten
Mobiel 0610910446 
vandermost@bigfoot.com

P.R. Nijhof, voorzitter
Mevrouw drs. W.H.J. van der Most, secretaris
B. Scholten, penningmeester 
Pr-medewerker vacant
P. Voermans, adviseur, Dronten Zeewolde
R.Oost, TA, regio Urk en Noordoostpolder
R. Bakelaar, planologisch adviseur en Regio Lelystad 
W. Baarsen, regio Urk
Z. Schors, landschapsarchitect

Afscheid hebben genomen de heren S.C. Trip en 
E. Boshuijzen en mevrouw van Sprang-Kamstra. 

Noord-Holland

Secretariaat: Elsa G.A.Gorter
Oudeweg 16, 1733 ND Nieuwe Niedorp
Telefoon 0226 4114 43/0 6 22 46 09 41 
info@4everevents.nl

P.M. Capelle, voorzitter a.i. adviseur Kennemerland e.o
Mevrouw E.G.A. Gorter, secretaris
J.H. Wijnholds, penningmeester
Mr. L.A.H.M. Creemers, juridisch adviseur
W. Schagen, adviseur noord & midden 
Dr. F.H. Brugman, adviseur Kennemerland 
H. Dirkx, technisch adviseur Gooi, Amstelveen e.o.
P.A.J. Schat, pr-medewerker
Mevrouw drs. A.M. ten Cate

Voorzitter F.J.A. IJsselmuiden en secretaris mevrouw Mars 
hebben de commissie verlaten. De heer P. Heiliegers zal 
ultimo 2014 aantreden als voorzitter. 

Gelderland

Secretariaat: mevrouw drs. G.J. Dorhout,  
Coehoornsingel 60, 7201 AD Zutphen
Telefoon 0575-510527 
geertruud@dorhout.net / g.j.dorhout@gmail.com

Mr. C.A. Raas, voorzitter 
A.A.E.M. Gijsbers, vicevoorzitter
Mevrouw drs. G.J. Dorhout, secretaris
Ir. J. Goudeseune, adviseur 
J.H. Reijnen, adviseur
M. Niemeijer 
Mr C.A. Raas 
Ing. J.G.Chr. Scharten, penningmeester/adviseur RO
Ing. A.A.M. Smits

Mutaties: Roel Veelders overleed in mei. Afscheid hebben 
genomen Joosje van Dam, Rob Lureman, Willem Wolters, 
Kees Tak, Stefanie Weser en Marja Jetten. 

Utrecht 

Secretariaat: de heer T.V. van Es, 
Gouwestraat 28, 3522 CJ Utrecht
Mobiel 0636149364, 
t.v.vanes@gmail.com 

Y. Meihuizen, voorzitter
H. Dekker, voorzitter
T.V. van Es MA, MSc, secretaris
P.G. Doolaard, penningmeester
Ing. P. D. van Vliet, adviseur objecten
Ir. P. van Dun, adviseur planologie
Mevrouw M. M. M. de Wit, pr-adviseur
Drs. G.H. Abrahamse
Drs. J. Bodde
Ir. H. Dekker
Ing. P.G. Doolaard
Ing. G. H. De Kock
G. Kozijn
Mevrouw drs. T. van Merwijk
E. Nijhof
Mevrouw T. Windhoud
O.J. Wttewaal

De heer De Kock heeft de commissie verlaten. 
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Amsterdam

Secretariaat: Jaap Kamerling
Linnaeusparkweg 34 2 hoog, 1098 EC Amsterdam.
Telefoon 020-4634335 
j.kamerling6@upcmail.nl 

Ing. Leen Eelman, voorzitter
Ir. Paul Lankamp, vicevoorzitter
Drs. Jaap Kamerling, secretaris
Drs. Norman Vervat, penningmeester
Sebas Baggelaar, pr-medewerker
Dingeman Coumou
Drs. Jephta Dullaart
Ellen Gehring Ma
Drs. David Mulder
Drs. Barbara Oudejans
Drs. Herman Wesselink

Zuid-Holland

Tijdelijk secretariaat: Mr. P.K. Neukirchen
Diepenbrocklaan 17, 2264 TR Leidschendam
Telefoon 070-3276629
p.k.neukirchen@gmail.com

Mr. J.C. van Oordt, voorzitter
Mevrouw A.W. Tromp, vicevoorzitter
Mr. P.K. Neukirchen, tijdelijk secretaris
Mevrouw C.E. Steenwinkel, pr-adviseur
Ir. L. Boer
L.W. Dubbelaar, secretaris objecten
Ir. E. de Iongh, adviseur
G.K. Vos, adviseur
Drs. G.C. van Nieuwenhuizen
Mr. M.R.M.M. Scheidius
Mevrouw Drs. G.C. Stoop

Zeeland

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

F.J. Goossen, voorzitter, penningmeester
Drs. W. Heijbroek, vice-voorzitter en pr  
Mevrouw J.A. Pleijte, secretaris
Drs. M.P. Van Dintel, adviseur meldpunt Zeeland 
Drs. F. Godthelp, adviseur Middelburg
L.M. van der Gouwe, adviseur Z-Beveland
E. de Graaf, adviseur

Ir. E. de Iongh, adviseur
Mevrouw drs. J. Jacobs,  adviseur naoorlogs periode
Drs. D.H.P. Koren, adviseur monumentenzorg 
Ing. R.F. Schürmann, adviseur
Drs. P. W. Sijnke, adviseur Walcheren 
J. Verhaagen, adviseur Goes 
H. Vlottes, adviseur Zeeuws Vlaanderen
 

Noord-Brabant 

Secretariaat: de heer drs. ir. H.N.G.M. Boot 
Bossestraat 18, 5374 HT Schaijk 
Telefoon 0486-461982
boot@planet.nl 

Ir. J.A. van Gils, voorzitter
Ir. H.N.G.M. Boot, secretaris, penningmeester
A.J.H. van Eekelen, adviseur
Mevrouw drs. M. W.C. van den Dries, adviseur 
Dr A.J.C. van Leeuwen
Ing. H.J.J. Oome, adviseur
Mevrouw ir. J.M. Toebast, adviseur
Ing. F.Th. van Gessel, 
Mevrouw mr. G. van der Flier-Brasz
Drs. A. Spanjers
S. Sweijen
B.M.J. Tonies, adviseur
Ing. G.B.F. van der Vliet, adviseur 

Limburg

Secretariaat: de heer J.H.G.E Neessen.
Engelbert Dorsstraat 27, 5971 VE Grubbenvorst
jacneessen@hetnet.nl 

Vacant, voorzitter
Ir. F.Q.J.L. Hoebens, vicevoorzitter 
J.H.G.E. Neessen, secretaris
E.J.H.C. van Lamoen, penningmeester
Ir. J. Vermeer, pr-adviseur 
Ing. Chr. Versteeg, adviseur
F. Focke, adviseur
Drs. A.M.P.P. Janssen
Mevrouw drs. J.M.T. Janssen-Daniëls
Ing. L.J.S. Vos

De heren Dircks en Rongen hebben de commissie verlaten. 


