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Inleiding en organisatie
Het jaarverslag 2017 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

Ton Koot penning en erespelden

Heemschut werd opgericht in 1911 en is daarmee de oudste particuliere vereniging voor behoud en bescherming van
cultuurmonumenten in Nederland. Per ultimo december 2017
telde de vereniging 4.532 leden. Ten opzichte van de 4.687
leden in 2016 is dit een daling van 3,3 procent.

Aan de heer Henk Dirkx, Heemschut Noord-Holland, en de heer
Peter Neukirchen, Heemschut Zuid-Holland, werd de Erespeld
van Heemschut uitgereikt voor hun jarenlange verdiensten in
de commissie.

Vrijwilligers
Heemschut is een vrijwilligersorganisatie. Ruim 130 vrijwilligers in dertien commissies zijn actief op het gebied van
bedreigd gebouwd en aangelegd erfgoed of onderdelen daarvan. Leden van de commissies en de Werkgroep Monumentale
Kunst komen in actie als cultuurhistorisch waardevolle gebouwen worden gesloopt, landschappen worden aangetast of
nieuwbouwplannen niet passen in hun omgeving. Heemschut
reageert op meldingen van leden, maar ook van niet leden
en werkt ook proactief. Dat betekent dat er vooraf standpunten kenbaar worden gemaakt bij het opstellen van streek- en
bestemmingsplannen en dat gemeenten worden benaderd
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 regelmatig wordt
aangevuld, dient als naslagwerk voor het actievoeren. Tevens
worden er kennisbijeenkomsten georganiseerd waar Heemschutters geïnformeerd worden over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast kunnen individuele vrijwilligers deelnemen aan
extern georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of symposia.

Heemschut Young professionals
De Heemschut Young Professionals (HYP) is een netwerk
van jonge, nauw bij Heemschut betrokken, leden. Opgericht
in 2013 worden door de jongeren zelf verschillende activiteiten georganiseerd. In het verslagjaar kwamen zij niet bijeen.
Dit komt vooral door de instroom van HYP-ers in het reguliere
arbeidsmarktproces, waardoor er sprake is van verloop en uitstroom.
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Landelijk bureau: personeel en kantoor

Statuten en reglementen

De vrijwilligers worden ondersteund door een klein, professioneel bureau. Het landelijk bureau ondersteunt de vrijwilligers
met hun expertises op verschillende terreinen. De directeur
draagt, in overleg met en onder medeverantwoording van het
bestuur, zorg voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van het beleid. Samen met een beleidsmedewerker is hij
actief op het gebied van landelijke belangenbehartiging op erfgoedgebied, samenwerking met andere organisaties, het deelnemen aan nieuwe initiatieven en het ontplooien van nieuwe
activiteiten.
In het verslagjaar namen we afscheid van Mathijs Witte, die zijn
baan als beleidsmedewerker inruilde voor een positie als ambtenaar monumentenzorg bij de gemeente Goeree-Overflakkee.
Na een sollicitatieprocedure werd in juni Christian Pfeiffer aangenomen als diens opvolger.
Het bestuur werkte in 2017 aan actualisatie van het personeelsbeleid, waarbij onder andere de cao W&MD nu op meer
onderdelen wordt gevolgd.

De statuten zijn te downloaden van de website. In 2017 is een
wijziging voorbereid die voorziet in aanpassing van de bestuursstructuur. In maart 2017 is door het bestuur een ledenbijeenkomst gehouden over de ambitie van Heemschut; hierin
werd door leden ook de bestuursstructuur als aandachtspunt
gemeld. In juni 2017 is in de ambitienota aangegeven dat de
bestuursstructuur naast andere zaken ook de aandacht zou
hebben van het bestuur. Dit heeft in de tweede helft van 2017
geresulteerd in een discussienota, waarna alle provinciale
commissies zijn bezocht om over de gewenste richting te spreken. Het proces wordt voortgezet in 2018 en de wijziging moet
door middel van aanpassing van statuten en reglementen in
2018 haar beslag krijgen. Uitgangspunt daarbij is onder meer
een kleiner bestuur en de instelling van een Raad van Toezicht,
waardoor bestuur en toezicht beter worden gescheiden.

Heemschut zetelt sinds 1967 in het Korenmetershuis in
Amsterdam. Een deel van de kantoorruimte is beschikbaar
voor aanverwante organisaties. In 2017 is gezocht naar een
passende invulling in de vorm van een (tweede) onderhuurder,
die is gevonden in het IVEM (Instituut voor Erfgoed en Marketing), de uitgever van De Erfgoedstem en het Erfgoedkabinet.
In het verslagjaar is de bibliotheek van het Korenmetershuis
herijkt dankzij de inzet van twee professionele vrijwilligers.
De opstelling is herzien. Aan inventarisatie van het archief
op zolder is een eerste aanzet gegeven. Doel is dat relevante
bescheiden zullen worden overgedragen aan het stadsarchief.
In het verslagjaar is de inventaris van het complete oude
archief van Heemschut digitaal online gemaakt en online te
vinden via de link ‘collecties’ op onze website of rechtstreeks
op www.archief.amsterdam.nl

Bestuur
Tijdens de AVL van 16 juni te ’s-Hertogenbosch zijn de volgende leden benoemd:
De heer ing. P. Doolaard, penningmeester a.i.
Mevrouw drs P. Voorthuijsen namens Friesland
De heer D.J. van Duren namens Gelderland
De heer ing. F. Th. van Gessel namens Noord-Brabant
De heer drs. W. Heijbroek namens Zeeland
De heer G. Eshuis namens Utrecht
Mevrouw E.A. van Duin werd herbenoemd als bestuurslid,
namens Groningen.
Het bestuur is met deze benoemingen versterkt. Daarbij merkt
het bestuur op dat zij het betreurt dat er vanuit de comissies
Drenthe, Zuid-Holland en Limburg nog steeds geen bestuursafvaardiging is voorgedragen.

Beleidsplan
Het beleidsplan van Heemschut is te vinden op www.heemschut.nl onder de tab vereniging/beleid. Het beleidsplan is
tijdens de Algemene Vergadering van Leden op 30 mei 2015
door de leden vastgesteld. Het heeft een geldigheidsduur van
vier jaar. Aan het beleidsplan worden jaarplannen gekoppeld.
Het jaarplan 2017 is vastgesteld door het bestuur.

Ambitienota
Op 17 maart is in Amersfoort een ledenbijeenkomst georganiseerd over de ambitie van Heemschut. Kernbegrippen uit de
daar gepresenteerde 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.

Governance
Heemschut heeft zich in 2017 aangemeld voor het traject
Erkenningsregeling Goede Doelen. Een groot aantal stukken
is aangeleverd aan het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
en gesprekken over de eisen hebben plaatsgevonden. Najaar
2017 heeft het bestuur de gevraagde verbeterpunten vastgesteld waarmee, op de aanpassing van de statuten na, aan de
formele eisen van het CBF is voldaan. Deze zullen meegenomen worden in de beoordeling die na 1 juni 2018 plaatsvindt.
Het bestuur heeft najaar 2017 de Code Cultural Governance
onderschreven.

Rechtszaak
Drie leden hebben in april 2017 een rechtszaak aangespannen tegen de vereniging. Aanleiding was een besluit van het
bestuur uit 2016, waarvan de rechtsgeldigheid wordt betwist.
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De zaak heeft in 2017 de nodige aandacht van het bestuur
gevergd. De inhoudelijke behandeling vond plaats in januari
en 2018 is uitgesteld tot april 2018. Over een artikel 12 WvS
Klaagschrift bij het Gerechtshof, gedaan namens drie oudmedewerkers, is tot op heden van de zijde van de oud-medewerkers noch van het Gerechtshof nadere informatie vernomen.

Financiën
De jaarrekening 2016 wordt vastgesteld tijdens de AVL op 1
juni 2017.
Heemschut is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)). De verslaglegging geschiedt conform de hiertoe geldende richtlijnen via
www.heemschut.nl
In 2017 is er door een samengestelde jaarrekening aan de
leden meer inzicht gegeven over de relatie Vereniging Bond
Heemschut en de Stichting Heemschut Hulpfonds. Met betrekking tot legaten is door het bestuur besloten deze post niet
meer op de begroting van de vereniging op te nemen. Alle
legaten worden in beheer doorgegeven aan de stichting Heemschut Hulpfonds. De stichting draagt bij aan de exploitatie van
de vereniging. 
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Samenwerking
Heemschut werkt in een uitgebreid netwerk samen met andere organisaties om erfgoed te beschermen en het
onderwerp meer op de (bestuurlijke en politieke) agenda te krijgen en te houden. Deze samenwerking gebeurt zowel
op lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk niveau. Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste nationale
samenwerkingsverbanden waarin Heemschut participeert.

FIM
De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) vervult sinds
haar oprichting in 2010 een belangrijke taak in de landelijke
belangenbehartiging. De federatie telt nu 45 institutionele
leden. Naast andere koepels, zoals de Federatie Grote Monumentengemeenten, 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. Meer informatie is te vinden op
www.fimnederland.nl

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

Erfgoedplatform van Kunsten ’92
Heemschut participeert in het Erfgoedplatform van Kunsten
’92, belangenvereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed. Dit
platform kwam in het verslagjaar een aantal keren bijeen
voor overleg over actuele beleidsonderwerpen in het zogenaamde Erfgoedplatform. Diverse erfgoedorganisaties vanuit
onder andere de archief-, museumwereld, het immaterieel erfgoed, erfgoedhuizen enzovoorts zijn hierin vertegenwoordigd.
Directeur Karel Loeff van Heemschut trad eind 2017 af als
bestuurslid van Kunsten ‘92, vanwege het verstrijken van de
bestuurstermijnen.

Europa Nostra
In juni vond in Turku in Finland het Europa Nostra Heritage
Congres plaats. 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. 

| JAARVERSLAG 2017

5

Jaarverslag 2017

Landelijke belangenbehartiging
Samen met andere partijen, maar ook zelfstandig is Heemschut betrokken bij landelijke beleidsonderwerpen. In het
verslagjaar speelden onder andere de volgende onderwerpen.

Landelijke verkiezingen en kabinetsformatie

Omgevingswet

In maart 2017 vonden de landelijke verkiezingen plaats.
Heemschut volgde de kabinetsformatie en legde, samen met
landelijke erfgoedpartners, de basis voor de continuering van
het erfgoedbeleid, ook in financiële zin. De acties ten aanzien
van onze zorg voor grote restauraties zoals bij kerken hebben
geresulteerd in een extra impuls van maar liefst 325 miljoen de
komende kabinetsperiode voor onder andere religieus erfgoed,
digitalisering en herbestemming. Het besluit over al dan niet
afschaffing van de fiscale aftrek voor monumenteigenaren is
uitgesteld.

De invoering van de Omgevingswet vindt plaats in 2021. Heemschut volgt de ontwikkelingen, pleit samen met partners voor
een zo goed mogelijke borging van cultuurhistorie en een zo
helder mogelijk systeem van raadpleging voor burgers. In 2017
heeft de inzet rond de Omgevingswet zich gericht op deelname
aan overheidsbijeenkomsten rond participatie. Het voornaamste resultaat is, dat het duidelijk is, dat burgers en burgerorganisaties in de nieuwe structuur net zo veel initiatief- en
participatierecht genieten als bedrijven en ontwikkelaars. Dit
maakt dat er, mits juist benut, grote kansen zijn voor erfgoedorganisaties om cultuurhistorische waarden (beter) te borgen.

De visie van de FIM, waarin Heemschut participeert, is in
november tijdens het Nationaal Monumentencongres in Leeuwarden aangeboden aan minister Van Engelshoven. Erfgoed
in transitie geeft onder meer de uitdagingen aan waar de erfgoedsector de komende jaren voor staat. De visie biedt input
voor de discussie over de Stelselherziening rond de financiering
van erfgoed, die in 2018 gestalte moet krijgen.

European Year of Cultural Heritage 2018
In 2017 is via deelname aan het Erfgoedplatform van Kunsten
’92 door de directie van Heemschut gepleit voor budget en programmering rond de Nederlandse deelname aan het European
Year of Cultural Heritage 2018. Dit heeft geresulteerd in
een door de overheid ondersteund project met de website
www.europeeserfgoedjaar.nl, die gedurende het hele jaar
2018 maandelijks een thema bevat waar activiteiten en voorbeeldprojecten gekoppeld kunnen worden.

Op landelijk niveau is voorts in 2017 de lobby rond de positie
van erfgoed in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) hoog op de
agenda gekomen. Ondanks dat erfgoed in de startnotitie als
belangrijk onderdeel was opgenomen, dreigde het te worden
weggezet als een subonderdeel in de NOVI. Via een aantal
bijeenkomsten van stakeholders heeft Heemschut echter sterk
kunnen inzetten op de waarde van erfgoed als uitgangspunt
binnen onze fysieke leefomgeving. Onder het motto heritage
first dient erfgoed een plek te krijgen in de preambule van de
NOVI, waarna vervolgens gekeken kan worden op welke wijze
de transformatieopgaven die Nederland te wachten staan, vervuld gaan worden.

Vervolg Agenda Toekomst Religieus Erfgoed
In 2017 werden diverse bijeenkomsten bijgewoond waarbij
Heemschut tot het inzicht gekomen is, dat kerkenvisies zoals
opgesteld door een aantal gemeenten, een grote kans bieden voor partijen (erfgoedorganisaties, eigenaren, overheden)
om inzicht te geven in de problematiek rond kerksluitingen,
voortgezet gebruik, samengesteld gebruik, sloop dan wel herbestemming. Hierop is een plan ingediend bij de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed (RCE) om als Erfgoedvereniging Bond Heemschut de rol te vervullen van ambassadeur/pleitbezorger bij het
opstellen van kerkenvisies door gemeenten. Met een bijdrage
vanuit de overheid kan Heemschut deze rol richting lokale erfgoedorganisaties vervullen. Het plan past in de in 2017 door
bestuur en leden onderschreven opzet van de Heemschut Academie.
De Paterskerk in Eindhoven waarvan het interieur bedreigd is.
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In Drachten werd aan de Torenstraat 3 een museumwoning

Het bijzondere en volledige interieur van kasteel Amerongen.

heringericht naar ontwerp van Theo van Doesburg.

Beschermde interieurensembles
In vervolg op het succesvolle amendement op de Erfgoedwet
heeft Heemschut meegewerkt aan een Toonbeeldenlijst van
waardevolle interieurs. Tot onvrede van Heemschut en andere
organisaties is deze door de RCE niet in boekvorm uitgebracht,
maar wordt een actieplan uitgewerkt via een website en Pinterest. Heemschut is van mening dat - analoog aan de uitgave over kerkinterieurs – een boek qua publiciteit onder de
doelgroep meer bijdraagt aan haar missie. Samen met onder
andere museum Het Catharijneconvent zet Heemschut in op
de aanwijzing door de minister van een aantal waardevolle
interieurensembles, in overleg met onder andere de eigenaren
van deze ensembles. Helaas is dit proces taai, waardoor dit in
2017 vooralsnog niet tot resultaat heeft geleid.

Werkgroep Monumentale Kunst
Geconstateerd mag worden dat de bekendheid en de activiteiten van de WMK, opgericht 26 november 2014, in den lande
toenemen. Steeds vaker komen rechtstreeks meldingen van
bedreigde architectuurgebonden kunst uit de wederopbouwperiode binnen; voorheen gebeurde dit veelal via het landelijk
bureau in Amsterdam of de provinciale commissies. Het aantal
keren dat de WMK in de landelijke media werd vermeld, nam
exponentieel toe: 50 publicaties! Regelmatig spreken WMKleden in raadsvergaderingen om gemeenten te wijzen op het
belang en de waarde van wederopbouwkunst. Op 20 september 2017 werd door de WMK een overleg gepland met de RCE,
Atelier Rijksbouwmeester, ambtenaren cultuur en erfgoed uit
de gemeenten Amsterdam, Leiden en Breda en de beleidsadviseur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),
Lydia Jongmans. Doel van de bespreking was via een symposium of anderszins gemeenten alert te maken op architectuurgebonden kunst. Deze dient geïnventariseerd, gewaardeerd en
bij sloop of verbouwing gered en herplaatst te worden. Het ligt
in de bedoeling om in het voorjaar van 2019 namens Heemschut een symposium / kennisbijeenkomst monumentale kunst
te organiseren.

In 2017 had de WMK 87 projecten onder haar hoede. De
intensiteit van begeleiding varieert sterk. Sommige projecten
zijn na een handreiking door de WMK binnen zeer korte termijn afgerond (mozaïek van Betsy Thoden van Velzen in Zwartsluis). Andere zijn langdurig tot zeer langdurig (voormalige hotel
Britannia in Vlissingen; Van der Puttlyceum en de voormalige
bank Van Mierlo in Eindhoven; herplaatsing ramen RMI en Jan
Dijker in Bergen op Zoom) van aard. Dit hangt in sterke mate
af van de kennis en de bereidheid bij gemeenten om dit type
kunstwerken te redden en te herbestemmen.
Afgerond werden een vijftal projecten terwijl een achttal in de
afrondingsfase verkeert. In Leeuwarden werd het keramisch
mozaïek ‘Jong Leven’ van Ybe van der Wielen uit 1959, succesvol herplaatst.
Vier langdurige en/of intensieve projecten zijn: het omgevingskunstwerk Blauwe Golven in Arnhem van Peter Struycken, de
Petrus’ Bandenkerk in Son, het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam en een buitenkunstwerk van Ad Dekkers in Gouda. Ook
meerdere kunstwerken in Utrecht blijven om alertheid inzake
herplaatsing vragen (wandtableau van Jan Bons, het Herderplein van Jan Boon, tegeltableau van Dick Elffers, mozaïek van
Joop Kruip).

De muurschildering van Dolf Henkes in het Dijkzigtziekenhuis.
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Sloopplannen bedreigen de Sint Petrus' Bandenkerk in Son en Breugel.

De WMK blijft streven naar redding en herplaatsing van kunstwerken evenals naar uitbreiding van samenwerking met experts
en restauratoren. Behalve de samenwerking met Van Sabben
Oud-Nederlandse Tegelwerken, Restauratie Breda zijn nu ook
de Kunstwacht, Meestersin, Leenders Glas-in-Lood, Constant
van der Heijden (specialisatie glas-in-lood/beton, gebrandschilderd glas) en Annelies Toebes (verwijdering muurschilderingen) aan de WMK verbonden. Door nieuwe en hernieuwde
netwerkgesprekken wordt gestreefd architecten en projectontwikkelaars te interesseren voor herplaatsing van wederopbouwkunst.
Samen met Kunst & Stadswerk en de RCE heeft de WMK
door Annelies Toebes proeven laten doen met de zogenaamde
strappotechniek. Daaronder wordt verstaan het in delen verwijderen van grote muurschilderingen. De proef, uitgevoerd op
een van de vier muurschilderingen in het Dijkzigtziekenhuis, is
geslaagd. Het is uniek in Nederland dat deze techniek, ook op
deze schaal, wordt toegepast.

Werkgroep Post 1965 architectuur i.o.
Iconen van de jongste periode van architectuur worden
bedreigd, onvoldoende of niet gewaardeerd. Heemschut wil
(onder andere door een stageplaats) een aanzet geven tot
inventarisatie, onderzoek, debat en waardering, 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 in oprichting samengesteld.
Heemschut organiseerde in het najaar van 2017 over dit
thema een succesvolle kennisbijeenkomst in de Bijlmerbajes
in Amsterdam.

8

| JAARVERSLAG 2017

Werkgroep Juridische ondersteuning i.o.
Juridische ondersteuning ten behoeve van procedures bij planvorming verdient steeds meer aandacht. Het is noodzakelijk
dat de mogelijkheden tot inwinnen van advies, samenwerking
met bureaus of professionals nader wordt onderzocht. Hiertoe
is in 2017 een aantal leden bij elkaar gekomen, die als Werkgroep Juridische Ondersteuning i.o. kennis kunnen delen en
verspreiden onder commissies, die met specifieke juridische
vraagstukken over erfgoed- en ruimtelijke ordeningsbeleid in
aanraking komen.

Kennisbijeenkomsten
Eind oktober vond er in de Bijlmerbajes een succesvolle kennisbijeenkomst plaats over Post ’65 architectuur. Tijdens het
Erfgoedevent in de Brabanthallen in Den Bosch werd er een
kennisbijeenkomst georganiseerd voor de Heemschutvrijwilligers over de uitkomsten van de door OCW opgestelde Erfgoedbalans en het onderwerp gebiedstransformatie. 

Beschermingsactiviteiten van de commissie
Ook dit jaar is aan de vrijwilligers van de dertien commissies van Heemschut gevraagd zelf een jaarverslag samen te
stellen van de belangrijkste activiteiten waarmee de commissies 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 2017 hebben plaatsgevonden. Een selectie van actualiteiten wordt steeds gepubliceerd in onze digitale nieuwsbrief
en is terug te vinden in ons kwartaaltijdschrift in de rubriek Heemschut Actief. Voor meer informatie over activiteiten,

Foto: Wikipedia

acties en dossiers (al dan niet afgesloten) is onze website www.heemschut.nl te raadplegen.

Heemschut Noord-Holland startte in het verslagjaar de campagne 'Red de Stolp'. De iconische piramidevormige boerderij die in het
Noord-Hollands landschap steeds meer bedreigd wordt door sloop en brand.
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Voor het kerkje in Grou werd met succes de gemeentelijk sta-

De niet volledige commissie bijeen in vergadering.

tus aangevraagd.

De commissie is in 2017 zeven keer bijeengekomen. De aandacht richtte zich vooral op Leeuwarden. Met het vooruitzicht op
een drukbezochte Europese Culturele Hoofdstad in 2018 werden
zaken die de commissie bij herhaling aankaartte, zoals een zeer
vervallen monument aan het Stationsplein, spontaan opgelost.
Eind december heeft Gertjan Timmer na twaalf jaar de commissie verlaten.

Beschermingsactiviteiten
Ook voor de zwaar bouwvallige boerderij Buma-state, gelegen
naast het gloednieuwe Van der Valk Leeuwarden, is in december een restauratie-/bouwplan ingediend. Van der Valk volgt
met het verbouwingsplan voor de boerderij het eerdere advies
van de commissie. De vernieuwing van de kap van het Leeuwarder station blijft een punt van aandacht en ook wacht de
commissie nog steeds op de inmiddels vergunde ‘camouflage’
van de zeer grote technische installatie bovenop het gebouw
De Neushoorn in de binnenstad.
De ondersteuning bij een aantal meldingen van verontruste
bewoners leidde in één geval tot een succesvolle actie. Het
voormalige kerkje in Grou zou gesloopt worden ten behoeve
van een woonzorg-gebouw, tot verdriet van veel inwoners.
Heemschut Fryslân heeft een waardering opgesteld en tegelijk met de historische vereniging Aed Levwerd de status van
gemeentelijk monument aangevraagd. In december is het college van de gemeente Leeuwarden overgegaan tot aanwijzing
van het kerkje.
De commissie blijft alert op bescherming van cultureel erfgoed
langs de IJsselmeerkust en heeft het nieuwe bestemmingsplan
Buitengebied van de gemeente Súdwest-Fryslân hiervoor op
de voet gevolgd. De vorderingen van het project ‘Koppelkansen
IJsselmeerkust’ worden gevolgd, in het bijzonder bij de Bocht
van Molkwar en het Badpaviljoen Hindeloopen.
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Heemschut Fryslân maakt met een tiental andere erfgoedorganisaties deel uit van het Platform Fryske Monuminte-organisaasjes. Vanuit dit platform denkt de commissie mee met
onder meer het tot stand komen van de nieuwe provinciale
Omgevingsvisie.
De commissie hield zich op de gebruikelijke wijze met PR bezig.
Heemschut was vertegenwoordigd op een Monumentenmarkt
en bij de organisatie van Open Monumentendag Tytsjerksteradiel.
Heemschut Fryslân is enthousiast over het nieuwe project
waarbij bewoners zelf de Canons van Friese dorpen en steden
schrijven en heeft een groot aantal historische verenigingen en
relaties op dit project geattendeerd.

Foto: Robert Jalink

Foto: Gijsbert Boekschoten

GRONINGEN

Winschoten Pand Kok, Blijhamsterstraat, na restauratie en

Groningen Folkingestraat 63, karakteristiek pand gelegen

herstel van de kleurstelling.

tegenover de synagoge.

Het jaar 2017 kenmerkte zich door een relatieve rust op het
gebied van nieuwe meldingen. Daarnaast was het ook deels
een oogstjaar van eerder uitgezet beleid. Zo zijn, mede op initiatief van Heemschut, de gemeenten in het aardbevingsgebied
aan het werk gezet om monumentenlijsten samen te stellen. In
het kader van de aardebevingsproblematiek en de schade aan
en versterking van gebouwen, is het zaak dat gemeenten over
een lijst van monumenten, karakteristieke en beeldbepalende
panden beschikken.
Het aantal volgers op twitter is met de helft toegenomen tot 193.
Tineke Vooijs heeft de commissie na vele jaren verlaten, evenals de studentleden Matthijs Verwer en Laure Postma. Irina
Gontar en Trinet Holtslag zijn in het verslagjaar aspirant lid
geworden.

een publicatiefout konden we een pro forma-bezwaar indienen, dat is toegekend.
De kariatiden van het Kok-pand een rijksmonument in Winschoten zijn in 2016 ‘stralend’ wit geschilderd door de gebruiker. De omlijsting van de etalage en de kariatiden waren van
kunststeen gemaakt; eind 19de eeuw was dat een bijzonder
materiaal. Een vergunning was hiervoor noodzakelijk. De commissie heeft contact gezocht met de RCE en de gemeente.
Het schilderwerk kon echter niet ongedaan worden gemaakt,
wel is de oorspronkelijke kleur min of meer hersteld met een
nieuwe verfbeurt.
Heemschut Groningen heeft de oprichting van een nieuwe vereniging van Groninger Monumenten Eigenaren waar mogelijk
ondersteund. Samen kunnen we ten strijde trekken tegen de
gevolgen van de aardbevingen.

Beschermingsactiviteiten
De gemeente Winsum is door de commissie aangesproken op
het dreigend verval van de molen Aeolus te Adorp.
Aantasting van het nationaal landschap Middag-Humsterland
dreigt door de bouw van elektriciteitsmasten. Samen met collega-organisaties is gepleit voor ondergrondse aanleg.
Wat betreft de aardbevingen: Dagblad van het Noorden lanceert 'Het Verdwenen Groningen'. Behouden moet altijd het
uitgangspunt zijn in het Groninger aardbevingsgebied.
Heemschut Groningen heeft er steeds bij de gemeente Delfzijl
op aangedrongen om de bijzondere steenfabriek Fivelmonde
uit 1916 op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Het
complex staat nu op een voorlopige lijst en sloop is nu even
niet aan de orde..
In de stad Groningen heeft een plaatselijke vastgoedbaron het
plan opgevat om een gemeentelijk monument Folkingestraat
63 (en 65) op te hogen. Het pand ligt aan een belangrijke aanlooproute naar het centrum, tegenover de synagoge. Wegens

Evenementen
Op 5 april was onze jaarlijkse ledenbijeenkomst met een lezing
door Joop Tilbusscher over het 1000 huizenplan. Er waren
veertig deelnemers.
Op 29 april heeft Heemschut Groningen samen met De Nederlandse Tuinenstichting, Boerderijenstichting en Stichting het
tuinpad in het kader van het Groninger Erfgoedcafé een bijeenkomst georganiseerd met de titel ‘Monumenten in het groen’.
Het evenement vond plaats op landgoed Ekenstein en werd
bezocht door 80-100 mensen (waarvan 50% Heemschutleden). Er was onder andere een excursie naar de nabijgelegen borg Rusthoven, die normaal gesproken gesloten is voor
publiek.
Op Open Monumentendag, 9 september en de Dag van de
Groninger Geschiedenis op 10 oktober heeft Heemschut Groningen met de aanwezigheid van een informatiestand aandacht gevraagd voor het erfgoed.
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Foto: Jan Boshoeve, Fort Fotografie & Video Producties

DRENTHE

Heemschut Drenthe bijeen in de feestmaand december.

Zuidwolde. De voorkamer van de boerderij aan de Drogterweg.

De commissie heeft in 2017 acht keer vergaderd. In het verslagjaar hebben de heer Piet Pilkes en mevrouw Margret Rocks
de commissie verlaten.

Assen - bij het grote publiek het belang van de bescherming
van monumenten onder de aandacht.
De commissie was actief betrokken bij Open Monumentendag
in de gemeenten Assen en Aa en Hunze.
Op vrijdag 28 juli bracht de commissie een bezoek aan het
op dat moment grootste zonne-energiepark van Nederland in
Delfzijl.

Beschermingsactiviteiten
Heemschut Drenthe werkte in 2017 samen met de Stichting
Het Drentse Landschap en de Stichting Drents Monument. De
commissie kwam op voor de kleine landschapselementen en
beschermde dorpsgezichten met de natuurwerkgroep Zuidwolde, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Het Drentse
Landschap.
Heemschut Drenthe is benaderd om in het kader van het Agrarisch Erfgoed mee te doen om de Drentse boerderijenstichting
nieuw leven in te blazen.
Dankzij Heemschut kreeg de gemeente Westerveld een fikse
tik op de vingers. De gemeente had onterecht toestemming
gegeven voor de ophoging met een meter van het erf van een
boerderij in Lhee bij Dwingeloo. Dit ten koste van een ernaast
gelegen boerderij, een rijksmonument.
Het baart de commissie zorgen dat steeds minder gemeenten
monumentenambtenaren hebben. In een toenemend aantal
gemeenten is daardoor onvoldoende kennis aanwezig van de
regels die gelden voor erfgoed.

Publieksactiviteiten
Op uitnodiging van de commissie gaf prof. dr. ir. Theo Spek,
hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd kenniscentrum
Landschap aan de universiteit van Groningen, een interessante
lezing over de kastelen en havezaten in Drenthe. Deze vond
plaats in het landhuis Overcinge in Havelte. Leden van Heemschut kregen voorts van een gids uitleg over huis en omgeving.
Op 11 juni bracht Heemschut Drenthe - aanwezig met een
kraam op het Zomerfestival van het Drentse Landschap in
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Zienswijzen
De commissie diende twee zienswijzen in tegen de windparken
in Weijerswold bij Coevorden en de Drentse Monden bij NieuwBuinen. Heemschut verzet zich tegen het feit dat in Coevorden
cultuurhistorisch zeer waardevol gebied gebruikt wordt voor
molenparken. De opstelling van de molens in ons land wordt
teveel bepaald door particuliere initiatiefnemers die plaatselijke besturen voor hun karretje spannen. Andere belangen
zoals die van omwonenden en de bescherming van erfgoed,
worden daaraan ten onrechte ondergeschikt verklaard.
De commissie kwam ook met een zienswijze tegen de voorgenomen gaswinning bij Assen, in het zogenoemde Westerveld.
Heemschut Drenthe heeft grote zorgen over de afschaffing van
de fiscale aftrek van kosten voor restauratie en onderhoud van
monumenten. De alternatieven, zoals een subsidiestelsel, werken niet voor normaal onderhoud en herstel van kleine objecten.
De afschaffing van de fiscale aftrek is een rechtstreekse bedreiging van het monumentale boerderijenbestand in Drenthe.

OVERIJSSEL

Dijkstoel Wijhe uit ca 1880. Hierin werd materiaal voor

Wandkunst voormalig hoofdkantoor Thomassen en Drijver.

reparaties aan de dijken opgeslagen.

Een scherftegelmozaïek van Jo Pessink (1928-1998) uit 1958.

De commissie is in het verslagjaar vier maal bijeengekomen
om te vergaderen over beschermingszaken.
Mevrouw Ingrid van Bergenhenegouwen trad in het verslagjaar
af als PR-medewerker en werd opgevolgd door de heer Dekker.

logse gebouwen toch op de gemeentelijke monumentenlijst zal
plaatsen.
De commissie heeft de gemeente Zwartewaterland verzocht
het gemaal Veneriete op de gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen. In het kader van een integraal monumentenbeleid
moet de gemeente nog met een beslissing komen.
Heemschut Overijssel is betrokken bij de ontwikkeling van
het hooibergenterrein, even buiten Hasselt. Het plan voorziet
onder meer in de bouw van een informatiecentrum over de
Nederlandse hooibergbouw en hooicultuur.
Hoewel sloop van het badhuis in Hengelo niet doorgaat, wil de
gemeente nu een negen laags appartementengebouw bovenop
het badhuis neerzetten. Hiertegen is bezwaar aangetekend.
Heemschut heeft zich verzet tegen sloop van een voormalige
school in Kampen. Het is nu in handen van BOEi. Het schoolgebouw dat naast de Van Heutzkazerne staat, wordt gerestaureerd en getransformeerd tot appartementengebouw.
De Dijkstoel in Wijhe, een rijksmonument, verkeert in een
deplorabele toestand. Heemschut Overijssel heeft daarom
in samenwerking met betrokken partijen een subsidieverzoek
geïnitieerd voor een haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming van het gebouw.
De sloop van de elektriciteitscentrale in Zwolle Harculo is
gestart. Heemschut heeft geprobeerd het dienstengebouw
met de diverse kunstwerken te behouden. Hiervoor werd BOEi
ingeschakeld. Begin 2018 maakte de eigenaar Engie bekend
het dienstengebouw te willen herontwikkelen, zodat sloop van
dit gebouw van de baan is.
Heemschut heeft bij de gemeente Zwolle een verzoek ingediend om de watertoren op de gemeentelijke monumentenlijst
te plaatsen. De toren krijgt een woonfunctie. Architectenbureau 19 Het Atelier gaat hiervoor 21 appartementen ontwikkelen.

Beschermingszaken
In juli ondertekenden de gemeente Almelo en BPD (Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, voorheen Bouwfonds) een
overeenkomst voor de ontwikkeling van het voormalig stadhuis
van architect Oud. Heemschut zal worden betrokken bij de ontwikkeling van het beeldkwaliteitsplan voor het gebouw.
In afwachting van de uitkomsten van de cultuurhistorische
waardenkaart heeft Heemschut in Deventer alvast zes gebouwen voorgedragen als gemeentelijk monument. De Monumentenraad heeft deze voordracht van een advies voorzien. Het
college van B&W wil echter pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een beslissing op het verzoek nemen. Leden
van de commissie voerden voorts gesprekken met eigenaren
van rijksmonumenten in Deventer. Belangrijkste punten waren
de regelingen van de overheid zoals vergunningen, belastingaftrek en subsidies. Ook over duurzaamheid, isolatie en energievoorziening van een monument werd uitgebreide informatie
verstrekt.
De historische, gesloten straatwand van het Pothoofd in het
Sluiskwartier in Deventer blijft mede op aandringen van Heemschut gehandhaafd. Vijf historisch waardevolle panden zullen
daarom niet gesloopt worden. De rest wordt aangevuld met
passende nieuwbouw.
De commissie heeft een cultuurhistorische notitie van de voormalige LTS uit 1969 laten opstellen in verband met sloopplannen. Met deze notitie gaat zij in gesprek met het schoolbestuur
en de gemeente. Heemschut is in het gelijkgesteld door de
rechter, waarna de gemeente Enschede een aantal naoor-
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GELDERLAND

Heemschut Gelderland tijdens een vergadering.

De schoorsteen van de energiecentrale in Nijmegen.

In het verslagjaar is de commissie zeven keer bijeen geweest.
Er werd vergaderd in de Waag te Doesburg. Heemschut Gelderland heeft diverse projecten onderhanden gehad. De meeste
zijn goed afgelopen, anderen lopen nog steeds en enkele zijn
helaas niet gered kunnen worden.

gegaan met vragen over de onafhankelijkheid van de toetsing
van de ladder voor duurzame verstedelijking. Deze procedure
loopt nog. Heemschut krijgt invloed op de herbestemming van
de boerderij die in het nieuwbouwplan wordt opgenomen.
Villa Richmond aan de Stationsweg in Ede is een gemeentelijk
monument met brandschade. Er is een brief aan het college
gegaan met het dringende verzoek tot het wind en waterdicht
maken van het gebouw en de mogelijkheden voor herbestemming. De gemeente berichtte dat de eigenaar samen met de
gemeente de villa weer gaat herstellen.
Er is getracht de schoorstenen van de energiecentrale te Nijmegen op de gemeentelijke monumentlijst te krijgen. Echter de
gemeente wil daar absoluut niet aan meewerken.
De AKU fontein in Arnhem heeft nog steeds alle aandacht. Van
dit rijksmonument wil de gemeente de pergola verwijderen en
opslaan. Heemschut is samen met andere partijen, waaronder de nazaten van de kunstenaar, bezig dit te voorkomen. De
strijd is echter nog niet gewonnen.
De commissie is bezig met het inventariseren van het kerkenbestand in de provincie, evenals de staat van de kerken
welke aan de dienst onttrokken zijn of de komende jaren onttrokken zullen worden. Er zijn enkele oriënterende gesprekken
geweest met een parochie en een gemeenteambtenaar hoe zij
de leegstand van kerken ervaren en wat voor een beleid daar
op staat. Heemschut Gelderland is bezig met het opstellen van
een standaardbrief met een kerkenvisie, die aan gemeenten
gezonden zal worden. Dit om de bewustwording van de enorme
aantallen leegkomende kerken onder de aandacht te brengen
en mee te denken in de oplossingen. Gezamenlijk moeten we
zorgen dat beeldbepalende kerken toch overeind blijven.

Beschermingszaken
Het meest in de publiciteit was natuurlijk de Muur van Mussert,
samen met het landelijk bureau in Amsterdam en de Erfgoedvereniging in Ede hebben we er voor kunnen zorgen, dat de
aanvraag voor gemeentelijk monument in gang is gezet en dat
de muur vooralsnog gered is van sloop.
Het voormalig Hotel Dreyeroord te Oosterbeek zal helaas worden gesloopt, maar wel wordt het opgebouwd in een gelijkende
vorm. Heemschut Gelderland heeft in enkele brieven geattendeerd op het belang van het behoud van de restanten van
de middeleeuwse bouwhoeve de Dryen onder het hotel en de
aanwezige kelders. Deze zullen in de nieuwe bouwplannen worden
opgenomen.
Landgoed Klingelbeek heeft onze aandacht. De gemeente
Arnhem heeft van Heemschut het verzoek gekregen om te
handhaven op wind en waterdichtheid. De eigenaar heeft daar
gehoor aan gegeven.
De Sint Josefkerk in Heelsum werd bedreigd. Mede door een
persbericht in samenwerking met het Cuypersgenootschap
betreffende de monumentale betekenis van gebouw en interieur, heeft de gemeente een nader onderzoek laten doen, met
als resultaat dat het op de gemeentelijke monumentenlijst is
geplaatst.
In Doetinchem wordt de boerderij ’t Mentinkslag bedreigd,
omdat het terrein is voorzien als nieuwe locatie van het Slingeland Ziekenhuis. Er werd een zienswijze ingediend over het ontwerp bestemmingsplan. En er is een brief naar de gemeente
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UTRECHT

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts met het gezin van de eigenaar

Garage Mastenbroek aan de Breedstraat in Maarssen ziet

van de boerderij in Cabauw en de architect..

Heemschut graag behouden.

In het verslagjaar is Heemschut Utrecht viermaal bijeengekomen in plenaire samenstelling.

De woningbouwvereniging, eigenaar van 191 sociale huurwoningen uit de wederopbouwperiode in de wijk Griffenstein
in Zeist, wil deze laten slopen en vervangen door nieuwe. De
woningen, gebouwd volgens het airey-systeem zijn gemeentelijk monument. De gemeente overweegt de monumentstatus
op te heffen. Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben contact opgenomen met een aantal bewoners en elk een
zienswijze ingediend bij de gemeente naar aanleiding van deze
sloopplannen.
Heemschut Utrecht heeft een zienswijze ingediend bij de
gemeente Stichtse Vecht naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan Mastenbroek Breedstraat in Maarssen. In het
karakteristieke gebied aan de rand van het rijksbeschermde
dorpsgezicht wordt door intensieve woningbouw, op een relatief klein oppervlak, de ruimtelijke karakteristiek en identiteit
van de zuidoever van de Vecht aangetast. Ook heeft de te slopen garage uit de jaren 30 voldoende cultuurhistorische en
architectuurhistorische waarde om behouden te blijven en te
worden herbestemd.
Tot slot is er een heel mooi resultaat geboekt in Cabauw.
Naar aanleiding van een particuliere melding aan het landelijk
bureau van Heemschut heeft de commissie contact opgenomen met de bewoners van de monumentale dwarshuisboerderij Het Leeuwenhuis. Dit heeft geleid tot een restauratie- en
financieringsplan door architect Harriën-Jan van Dijk waarmee
de eigenaren hebben ingestemd. De restauratie zal volgens
planning eind 2018 zijn uitgevoerd.

Beschermingszaken
De nieuwe verkeerstunnel in Maasbergen was oorspronkelijk
dwars door de dorpskern gepland. Heemschut heeft op basis
van eerdere varianten een nieuw ontwerp gemaakt en dit voorgelegd aan de provincie en de wethouder. Mede aan de hand
van de door Heemschut aangedragen argumenten is het plan
van een verkeerstunnel dwars door het dorp van de baan. Het
college van B&W heeft begin 2017 ingestemd met een rondweg buiten het dorp om.
Betreffende het nieuwbouwterrein Blauwpoort in Vianen
wil de eigenaar van het laatste stedelijk groengebied in het
beschermde stadsgezicht de bestaande bebouwing restaureren en verder in het groen nieuwbouw laten plaatsvinden,
waarbij het resterende groen wordt opgesplitst in privétuinen. Dit zou een te grote impact hebben op het gebied en
ook de zichtlijnen in en naar buiten van de vesting verstoren.
Het advies van Heemschut aan de historische vereniging heeft
ertoe geleid dat de oorspronkelijke plannen op een aantal punten zijn aangepast, zodat meer recht wordt gedaan aan de historische context.
In Utrecht is bescherming aangevraagd voor het zogenaamde
Sjanghaipark, een smalle strook groen die de aanwonenden
scheidt van de Noordelijke Randweg N230. Door de opwaardering van de N230 dreigde het huidige park juist op het smalste
stuk te worden opgeofferd aan het verkeer. Heemschut heeft
voor haar initiatief brede steun gekregen. De gemeente heeft
op basis van een inventarisatie van groenaanleg uit de wederopbouwperiode het Sjanghaipark nu aangemerkt als beschermenswaardig groen.
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PROVINCIE
FLEVOLAND

Luchtopname van de Regenboogbuurt in Almere.

Het gerestaureerde paalscherm op Urk.

De commissie is in 2017 vijf maal bijeengekomen voor een
reguliere vergadering. In de samenstelling van de commissie
is Rob Bakelaar de vaste plaatsvervanger geworden van voorzitter Peter Nijhof. Ben te Raa trad toe tot de commissie en
volgde Willy van der Most op als secretaris. Zij is vijftien jaar
commissielid geweest, onder andere in de rol van secretaris.
Ook in 2017 ondersteunde en faciliteerde Batavialand de activiteiten van Heemschut Flevoland.

de mogelijke hoogbouw op Werkeiland Lelystad. Het doet
afbreuk aan het op zich goede voornemen van de gemeente
Lelystad het werkeiland de status van gemeentelijk monument
te geven.

Beschermingszaken
Op Urk is een deel van het paalscherm gerestaureerd. Deze
houten zeewering heeft de afgelopen eeuwen het eiland helpen beschermen tegen stormen op de Zuiderzee. Na de aanleg
van de Zuiderzeedijk en de drooglegging van de Noordoostpolder verviel de functie van het paalscherm en daarmee trad
het verval in. In vroeger tijden omringde het scherm zowel de
hogere keileembult als de lagergelegen 'staart' van Urk. Het
herstelde deel van het paalscherm bevindt zich tussen Richel
en Staartweg. Het vijverwater, dat nu tegen het scherm staat,
markeert de locatie van de vroegere Zuiderzee. De restauratie
was mogelijk onder andere dankzij massage van Heemschut
Flevoland. Als gevolg daarvan hebben de gemeenteraad van
Urk en de provincie Flevoland geld beschikbaar gesteld. De
hoop is dat ook geld gevonden wordt voor het resterende deel.
Heemschut Flevoland beijvert zich voor het behoud van het
bijzondere kleurkarakter van de Regenbuurt in Almere Buiten.
Een belangrijke partij hierin is de Stichting Regenboogbuurt die
dit jaar de Kleur Buiten Prijs ontving. De prijs helpt mee dit doel
te bereiken, maar dit traject is nog niet gelopen.
Het Waterloopbos, een ander project dat Heemschut Flevoland
zeer aan het hart ligt, won voor de Romijnstuw de sluizenprijs
van de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland.
Niet helemaal gerustgesteld is de commissie ten aanzien van
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Activiteiten
Dit verslagjaar is het legaat van Willem Baarsen afgehandeld.
Baarsen was tot aan zijn dood in 2015 lid van Heemschut
Flevoland. Zijn schenking is getaxeerd, waarna verkoop heeft
plaatsgevonden. De commissie zal in 2018 ideeën uitwerken
over de besteding van het geld.
In Dronten is geld beschikbaar gekomen voor de herbouw van
de Pioniersbarak. De barak is onlosmakelijk verbonden met de
vroegste geschiedenis en de opbouw van een samenleving in
Dronten. Op aandringen van onder meer Heemschut Flevoland
heeft de gemeenteraad van Dronten 70.000 euro beschikbaar
gesteld voor een replica. In deze gemeente verscheen ook een
glossy magazine over het Drontens erfgoed.

Foto: Paul Carree

NOORD-HOLLAND

Heemschut Noord-Holland op bezoek bij de historische Vereni-

Het open gebied nabij de Witte werf op Marken dient behouden

ging in Laren.

te blijven.

De commissie kwam in het verslagjaar zeven keer bijeen. Er
werd gekozen de vergaderingen zoveel mogelijk te doen plaatsvinden bij een lokale Historische Vereniging.
Op 6 november werd aan Henk Dirkx, vicevoorzitter van de
commissie door Karel Loeff de Erespeld van Heemschut uitgereikt voor zijn inzet voor de vereniging gedurende meer dan
25 jaar.

Beschermingszaken

Heemschut Noord Holland heeft zich in 2017 met een breed
scala aan onderwerpen bezig gehouden.
De commissie volgde ruimtelijke ontwikkelingen en liet haar
stem horen als cultuurhistorische waarden in het geding waren.
Soms op eigen initiatief, soms samen met en op initiatief van
lokale verenigingen, vaak ook op basis van meldingen. Het
streven was en is proactief, maar in de praktijk blijkt dit lastig
te zijn. Naast deze zaken heeft de commissie afgelopen jaar
de intensivering van de contacten met lokale erfgoedorganisaties en historische verenigingen verder vormgegeven. Aan de
naamsbekendheid van Heemschut is dit jaar intensief gewerkt,
vooral door de start van de campagne Red de Stolp.

Campagne Red de Stolp
De Stolpboerderij wordt wel de ‘Piramide van het Noorden’
genoemd en hoort onlosmakelijk bij het Noord-Hollandse landschap. Maar het gaat niet goed met de stolp. Was het provinciale landschap 70 jaar geleden nog 10.000 stolpboerderijen
rijk, inmiddels is dit aantal gehalveerd en verdwijnen er nog
jaarlijks dertig historische stolpen door sloop of brand. Mogelijkheden tot bescherming van deze iconen schieten ernstig te
kort. Heemschut Noord-Holland is, in samenwerking met de
Boerderijenstichting Vrienden van de Stolp en het Westfries
Genootschap, de campagne ‘Red de stolp’ gestart. In het oude
Statenlogement in Hoorn vond de eerste bijeenkomst plaats.

De provinciale overheid is bezig haar monumentenbeleid te
heroverwegen. Zij tracht gemeenten ertoe te bewegen een
deel van de provinciale monumenten op gemeentelijke lijsten
op te nemen. Bij een aantal gemeenten leidt dit tot problemen, soms door geldgebrek, soms door onwil. De commissie
tracht te voorkomen dat hiermee de bescherming van erfgoed
verloren gaat.
In de Schermer loopt een bezwaarschriftprocedure over de
dijkverzwaring. In Monnickendam strijd de commissie voor het
behoud van de laatste palingrokerij en het zicht op de oude
binnenstad. Op Marken dreigt het open karakter rond de
karakteristieke werven verloren te gaan aan nieuwbouw.
In Haarlem maakt Heemschut zich sterk voor de herplaatsing van de ramen van Carla Wenckebach in het RosenstockHuessy Huis dat momenteel door Stadherstel wordt herbestemd. Samen met de Vereniging Haerlem wordt gestreden
tegen hoogbouw in het beschermde stadsgezicht en mengt de
commissie zich in de discussie over toekomstige grootschalige
woningbouw in Haarlem.
In Diemen wordt eveneens bezwaar gemaakt tegen hoogbouw.
In Hilversum is het behoud van het GAK-gebouw nabij het station een hot item. In Laren werd de pers gezocht tijdens sloop
van een bijzonder interieur van een villa van de architect De
Bazel. In Uithoorn wordt meegedacht aan herbestemming van
de kerk de Hoeksteen naar ontwerp van Gerrit Rietveld.
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AMSTERDAM

Het zogenaamde Zandkasteel, voorheen ING-hoofdkantoor,

Bezoek aan het voormalige Marine terrein in Amsterdam

wordt waarschijnlijk een appartementengebouw.

De commissie is in het verslagjaar acht keer bijeengekomen.
Een van de vergaderingen was gedeeltelijk samen met Heemschut Noord-Holland om met elkaar kennis te maken en zaken
af te stemmen.

Beschermingsactiviteiten
De commissie heeft het verzoek gedaan tot plaatsing van vier
gebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst. Het betreft
het kerkgebouw de Hoeksteen (P. Zanstra 1963), samen met
het Cuypersgenootschap, het Wijkcentrum Transvaal (P. de
Bruin 1975), het Paviljoen Buitenveldert (G.Th. Rietveld 1967)
en een complex van drie landarbeidershuisjes aan de Sloterweg. Eerdere aanvragen van de woonhuizen Weesperzijde 4-15
(1880/82), de KAV-garage Caltex in Nieuw-West (H.A.M. van
den Berg 1961), de Weerenkapel in Noord (C.J. Worp 1968)
en de ING-bank in Zuidoost (Alberts & Van Huut 1987) werden
gehonoreerd. Vooral het laatste gebouw, een indrukwekkend
voorbeeld van organische architectuur ook bekend als het Zandkasteel, dat het eerste monument in de Bijlmer is, kreeg veel
aandacht in de pers en is een belangrijk succes. De aanvraag
voor het A. Staalmanplein in Nieuw-West (Staal & Keesman
1960) zal waarschijnlijk volgend jaar tot bescherming leiden.
Na vele jaren is de actie voor het voormalige Calvijn met Juniorcollege (J.B. Ingwersen 1967), een hoogtepunt van naoorlogse bouwkunst in Nieuw-West, eindelijk succesvol. Mede
door inspraak van Heemschut is besloten om het gebouw niet
te slopen. Het wordt een creatieve broedplaats in de nieuwe
woonwijk aan de Schipluidenlaan.
Op verzoek van de commissie heeft Monumenten & Archeologie
van Amsterdam een onderzoek gedaan naar de resten van de
Berengang in de Jordaan. Met conclusie van het onderzoek, dat
wat er nog over is niet per se behouden moet blijven, kan de
commissie instemmen. Het pleidooi van systematisch onderzoek
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naar gangen in de gehele Jordaan zal volgend jaar worden opgevolgd door een onderzoeksproject van studenten aan de UvA.
In verband met plannen tot aanpassing van het gebouw van De
Nederlandsche Bank (M.F. Duintjer, 1968) heeft de commissie
aangedrongen op een flexibele waardestelling Deze komt er en
zal betrokken worden bij de planvorming.
Voortdurende zorg en aandacht had het monumentale glas-inloodraam (M. Wiegman 1938) uit de gesloopte Valeriuskliniek.
Samen met het Cuypersgenootschap is geijverd voor herplaatsing in de nieuwbouw op dezelfde locatie. Dat lijkt nu te gaan
gebeuren, zij het dat het grote raam niet meer compleet is.
De actie van Heemschut Amsterdam c.s. heeft veel aandacht
gekregen in de media en ondersteuning van tien directeuren en
oud-directeuren van diverse belangrijke Nederlandse musea.
De commissie heeft voorts aangedrongen: op spoedig en
noodzakelijk onderhoud van Amsterdamse School-bruggen in
de Watergraafsmeer, op zorgvuldige renovatie van de Bakemabuurt in Geuzenveld (met bewonersvereniging Pro West),
op restauratie van het drinkfonteintje (Hildo Krop 1917) aan
de Munttoren (toegezegd is dat het fonteintje volgend jaar zal
worden hersteld) en op behoud en herstel van de kunstwerken
(beeldhouwer C. Rogge) op de metrohalte Van der Madeweg.
De restauratie van de wandschildering (M. Hubrecht) in het
gebouw van het Joke Smit College, waaraan Heemschut financieel heeft bijgedragen, is dit jaar voltooid.
Het afstoten van twee monumentale gebouwen door de
gemeente, zonder voorwaarden aan de hoogste bieder, was
aanleiding voor een kritisch persbericht en onderzoek naar
de te volgen procedure bij het verkopen van gemeentelijke
monumenten. Het persbericht kreeg veel bijval van andere erfgoedinstellingen en een negatieve reactie van een van de coalitiepartners in het college van B&W. De ontwikkelingen zullen
volgend jaar opnieuw nauwlettend worden gevolgd.

Foto: Connie Fleurkens

ZUID-HOLLAND

De monumentenstatus van het KONI-gebouw in Oud-Beijer-

Heemschut Zuid-Holland tijdens een vergadering. De commis-

land werd door een bezwaarprocedure behouden.

sie is hier niet helemaal compleet.

Voor Heemschut Zuid-Holland was 2017 een productief jaar.
Een positieve ontwikkeling is dat de commissie in de voorfase
van beleid steeds meer gezocht en gewaardeerd wordt als
gesprekspartner.
De commissie heeft in het verslagjaar negen maal vergaderd.

te worden volgebouwd met woningen. Mede door inzet van de
commissie, in samenwerking met de Nederlandse Tuinenstichting, besloot de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn het
cultuurhistorisch waardevolle ensemble van kerk, pastorie en
tuin te behouden.
Het poortje van het Coolsingelziekenhuis op de Lijnbaan in
Rotterdam is na aanvraag van Heemschut aangewezen als
gemeentelijk monument. Het poortje dreigde te worden verplaatst waardoor de historische relatie met de locatie en de
ernaast staande vooroorlogse plataan zou verdwijnen.
Heemschut Zuid-Holland heeft zich, samen met Historisch
Genootschap Roterodamum, lang ingezet voor behoud en
herontwikkeling van het voormalige kantoorgebouw van de
Cementsteenfabriek Van Waning & Co, een rijksmonument.
De gemeente Wassenaar is, na aandringen van de commissie en het Cuypersgenootschap, overgegaan tot handhaving bij
landhuis Ivicke, een verwaarloosd rijksmonument.
In Zuidplas leidde advies vanuit de commissie tot handhaving
bij de Geertruidahoeve.
De gemeente Gorinchem besloot dat de funderingsresten van
een kasteel - mogelijk de Blauwe Toren - zichtbaar moeten
blijven in een nieuw hotel buiten de stadsmuren. De commissie
had zich daarvoor, met andere partijen, ingezet.
De gemeente Strijen heeft de aanvraag om het voormalige
RTM-tramstation aan te wijzen als monument niet gehonoreerd. De gemeente achtte daarvoor niet voldoende architectuurhistorische waarden aanwezig.
Helaas heeft Heemschut nog niet kunnen bewerkstelligen dat
de gemeente Rotterdam een beweegbare brug plaatst over de
Delftse Schie bij Overschie. De historische bocht dreigt onbevaarbaar te worden voor klassieke schepen en verliest daarmee zijn levendigheid. Heemschut Zuid-Holland maakt zich
sterk voor een goed herinrichtingsplan.

Overleg erfgoedbeleid
De commissie voerde overleg met de provincie en participeert
in het erfgoedlijnenoverleg. Ook vond overleg met diverse
gemeenten plaats. Zo voerde de commissie regulier overleg
met Rotterdam, waar zij eveneens betrokken is bij de aanwijzing van monumenten. Ook in Dordrecht heeft zij inbreng
geleverd bij de selectie van gemeentelijke monumenten. Met
Goeree-Overflakkee zijn de problemen van agrarisch erfgoed
besproken. In Zuidplas, Westland, Katwijk, Noordwijk en Teylingen heeft Heemschut zich ingezet voor verbetering van het erfgoedbeleid. De tendens dat kleinere gemeenten monumenten
slechts willen aanwijzen met instemming van de eigenaar baart
de commissie zorgen. De commissie is verder vertegenwoordigd in het Haags Monumenten Platform en in het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek.

Beschermingsactiviteiten
De commissie was actief bij ruim vijftig nieuwe en een aantal
langer lopende beschermingszaken.
De verwaarlozing van rijksmonument het Poortgebouw in Rotterdam is door Heemschut op de gemeentelijke agenda gezet.
Na een interview op RTV Rijnmond en vragen in de gemeenteraad heeft de wethouder toegezegd te gaan praten met de
eigenaar.
Na een bezwaarprocedure is de gemeentelijke monumentenstatus van het KONI-gebouw in Oud-Beijerland behouden.
In Hazerswoude-Rijndijk dreigde de tuin van de Scheepjeskerk
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ZEELAND

Schuttershof St. Sebastiaan: gebrek aan onderhoud werd poli-

Heemschut Zeeland vergadert altijd bij de Stichting Cultureel

tiek aangekaart.

Erfgoed Zeeland in het erfgoedhuis te Middelburg.

In het verslagjaar is de commissie zes maal bijeen geweest.

onzichtbaar geworden rijksmonument. Core business voor een
zichtbaar verleden van Goes. Een succes voor de gemeente,
kroon op een volhardend en samenhangend binnenstadsbeleid. Durf bij de exploitant die een functie zag in niet meer
dan een ruïne. Heemschut heeft bij kostbare afwegingen in het
restauratieproces met succes een duwtje in de goede richting
gegeven.
Voorts is de commissie nog bezig met planvorming en bewaking rondom de ontwikkelingen bij Molenwater in Middelburg
en het kasteelfundament St Maartensdijk in Tholen. Evenals
bij de rijksmonumentale sluis in St Anna ter Muiden, waar de
commissie een proactieve actie richting B&W voert. Tenslotte
het bewaken van een bedreigd interieur op Schouwen.

Beschermingsactiviteiten
Het toezicht van de gemeente op het gebrek aan onderhoud
en instandhouding van het rijksmonument Schuttershof Sint
Sebastiaan door de eigenaar is politiek aangekaart. Er volgden
vragen vanuit de raad en daarna een aangenomen motie. Er
bleek nauwelijks capaciteit in de formatie van de gemeente
om toezicht in een echte monumentenstad gestalte te geven.
De motie draagt B&W op met een aanpak te komen, die hier
verandering in brengt.
Op verzoek is geadviseerd over de projectaanpak voor herstel
en restauratie van stoomkraan 38, oorspronkelijk afkomstig
van de Scheldewerf in Vlissingen. Bemiddeld is tussen de
Stichting Stoomkraan Vlissingen en de Stichting Stoomtram
Goes Borssele in verband met vitale onderdelen voor de kraan.
In de jaren 20 werd in Domburg de eerste internationale telefoonkabel voor overzeese verbinding aan land gebracht. De
thans bedreigde telefooncentrale die werd gebouwd heeft
een kenmerkende zakelijk expressionistische stijl. Als Lieu
de memoire met een belangrijk verhaal is het meer dan een
gebouw. Een bouwplan met recreatieappartementen voorziet
in sloop. Heemschut heeft reeds lang bemoeienis om sloop
vanwege recreatieve bebouwing te voorkomen. In een nieuwe
procedure is een zienswijze ingediend.
Een nieuwbouwplan aan de rand van het beschermde stadsgezicht van Tholen bleek, naar het oordeel van Heemschut,
een onaanvaardbaar hogere woontoren te bevatten. Inspraak,
overleg en uiteindelijk een ingediende zienswijze bracht niet
het resultaat waarop was ingezet. Er is daarop beroep ingesteld bij de Raad van State.
De ingebruikneming van Slot Oostende als horecagelegenheid
en brouwerij markeert de jarenlange inzet voor een welhaast
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NOORD-BRABANT

De commissie op stap in 's Hertogenbosch.

Het opvallende gebouw met de blauwe tegels en coupéraampjes
van de voormalige Sociale Dienst in Tilburg.

In 2017 is er agenda-overleg gehouden voorafgaand aan de
zeven vergaderingen. Deze vonden plaats op de vaste vergaderlocatie, het provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch. Stefan
Sweijen heeft zijn werkzaamheden als secretaris neergelegd
en overgedragen aan Ad Spanjers.

Beschermingsactiviteiten
Het voormalige Juvenaat Edward Poppe aan de E. Poppelaan
12 in Etten-Leur is een naoorlogse pand dat relatief gaaf is,
technisch in goede staat verkeert en een groot draagvlak onder
de bevolking kent. Het stond op de nominatie gesloopt te worden. Door gezamenlijke inzet van diverse partijen waaronder
Heemschut, is in de raadvergadering van december besloten
het hele complex alsnog te herbestemmen. Hiervoor is door de
raad een amendement aangenomen.
Door de commissie is er een aanvraag tot aanwijzing gedaan
bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor het woonhuis van
de architect Jan de Jong aan de Rijksweg 56 in Schaijk. In
2017 werd het huis, in zuivere Bossche School stijl, op de
rijksmonumentenlijst geplaatst. Inmiddels is het in bezit van
Vereniging Hendrick de Keyser.
De Sint Petrus Bandenkerk in Son en Breugel uit 1960, ontworpen door architecten Geenen en Oskam, is zeer opvallend
door de steenreliëfs en de grootte van het schip. De steenreliëfs in de voorgevel verwijzen naar de eerste paus Petrus.
Het ontwerp is van Leo Geurtjens. De kerk is op tweede kerstdag 2017 aan de eredienst onttrokken. Heemschut maakt
zich samen met de Werkgroep Monumentale Kunst sterk voor
behoud van de bijzondere kerk.
De Keenesluis aan de Barlaaksedijk in Standdaarbuiten is
een voormalige schutsluis met aflaatkanaal. Het oudste deel
dateert van 1760 en in de loop van de 19de eeuw werd de sluis
verder uitgebreid. Sinds 2010 is Heemschut actief betrokken

bij dit project. Er is gestreden voor restauratie en het beleefbaar maken van de sluis, onder andere door het terugplaatsen
van het scheprad en het weer bevaarbaar maken. Tijdens de
Nationale Sluizendag werd bekend dat de Keenesluis voor een
groot deel gerestaureerd wordt. Waterschap Brabantse Delta,
provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Rabobank WestBrabant Noord stellen hiervoor financiële middelen beschikbaar. De sluis is op verzoek van de commissie aangewezen als
gemeentelijk monument.
Het gebouw van de voormalige Gemeentelijke Sociale Dienst
aan de Besterdring 235 in Tilburg is een typisch jaren zeventig
gebouw (1978) van de Tilburgse architect Jac. van Oers en
een eyecatcher. Er is gebruik gemaakt van cortenstaal voor de
bovenbouw en voor de begane grond werden blauwe tegeltjes
gebruikt. De achtvorm komt zowel in interieur als in exterieur
terug. Het markante ebouw grenst aan de spoorzone en refereert daar aan (coupéraampjes). Heemschut heeft opdracht
gegeven een waardenstelling te laten maken. Hieruit blijkt
dat het gebouw uniek is in Nederland. Toch is de gemeente
vooralsnog niet van plan de sloopplannen te laten varen. De
actiegroep Het Blauwe Gebouw waar ook de commissie deel
van uitmaakt, hoopt dat de politiek niet alleen kijkt naar het
grootste economische gewin, maar ook naar de bijzondere
karakteristiek van het gebouw.
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LIMBURG

De dakpannen fabriek De Valk in Echt. De karakteristieke

Het Sint Annapark in Venray dat herontwikkeld gaat worden.

gevelwand met timpaan waarop naam fabriek.

De commissie is in 2017 zes keer in vergadering bijeen geweest.
De bedreigde monumenten die via het meldpunt en op andere
wijze de commissie bereiken, worden ook in deze vergaderingen
behandeld. De heer drs. Theo Oberndorff, Coördinator Cultureel
Erfgoed van het Huis voor de Kunsten Limburg, heeft op 13
april een presentatie gegeven over de Erfgoed- en Omgevingswet. Prof. Dr. Frans Tonnaer heeft op 14 september een presentatie verzorgd over `De Omgevingswet in aantocht´.
Heemschut-Limburg werkte in 2017 actief mee aan de voorbereiding van de ‘Coöperatie Erfgoed Limburg’ naar Gelders voorbeeld. Het provinciaal bestuur wordt dan minder sturend en meer
ondersteunend. De intentie werd op 23 november 2017 ondertekend door zowel de provincie als door alle erfgoedkoepels. De
oprichting van de coöperatie wordt in maart 2018 verwacht.

Beschermingsactiviteiten
De Pendile, nabij de barokke St. Agathakerk in Eys, werd in
2008 ondanks heftige protesten gesloopt. Het gemeentebestuur liet bij het verlenen van de sloopvergunning het belang
van een zorgvuldige en passende vormgeving van nieuwbouwplannen vastleggen. Nieuwbouwplannen voldeden naar ons
oordeel echter totaal niet aan de gemeentelijke uitgangspunten. Mede dankzij acties van Heemschut is inmiddels overleg
op gang gekomen.
Betreffende het Nationaal landschap Zuid-Limburg is Heemschut verontrust over de achteruitgang van de kwaliteit. Nadat
de zorg voor de nationale landschappen door het Rijk is gedecentraliseerd, gaven gemeenten te gemakkelijk vergunningen af
voor grote agrarische loodsen bij boerenbedrijven. Het nationaal
landschap is meer gebaat bij vestiging van loodsen buiten de
grens van het landschap. Heemschut praat nu met verschillende
organisaties om tot een gezamenlijke stellingname te komen.
Verschillende partijen zijn bezig met planontwikkeling voor wer-
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ken langs de Maas voor het Deltaprogramma grote rivieren. De
provinciale regierol bij de uitvoering wordt soms node gemist.
Heemschut vroeg het provinciebestuur om ruimtelijke kwaliteit
beter te borgen.
De dakpannen van een gedeelte van de rijksmonumentale
fabriekshal in Echt, die rond 1900 werd opgericht, zijn zonder toestemming verwijderd. Hierdoor heeft weer en wind vrij
spel gekregen, hetgeen nadelig is voor de onderhoudstoestand
van het gebouw. De fabriekshal is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden
als essentieel onderdeel van de dakpannenfabriek De Valk.
Heemschut Limburg heeft haar zorgen kenbaar gemaakt aan
gemeente en eigenaar voor een verder verval van het monument.
Het Sint Anna Park in Venray ligt aan de Noordsingel. Het Provinciaal Bestuur van Nederlands Limburg nam in 1906 het initiatief om in Venray een gesticht te bouwen voor vrouwelijke
patiënten. Op een tweede locatie in Venray werd een inrichting
voor mannen voorbereid. De architect Jos Haché, ontwierp het
centrale zusterhuis, vier villa’s voor de geneesheren en twaalf
grote verpleeghuizen op het ca 45 ha grote terrein. Jarenlang
stond het prachtige Sint Anna Park met haar vele rijksmonumenten gedeeltelijk leeg en verviel. De Renschdael Groep uit
Horst presenteerde in 2016 een ambitieus plan voor restauratie en herbestemming, waarin opgenomen een stedenbouwkundige en een landschapsvisie. Begin 2018 werd tot aankoop
overgegaan. Hierdoor wordt het conserveren van het prachtige monumentale park veiliggesteld. Verder is er ruimte voor
nieuwbouw in clusters en op kleine schaal zonder afbreuk te
doen aan de monumentale bomen. Heemschut Limburg wil
benadrukken dat met behoud van de structuur van het oude
park, waarin Rijksmonumenten hun plaats hebben, nieuwe
bestemmingen mogelijk zijn.

Publieksactiviteiten en media aandacht
TIJDSCHRIFT, NIEUWSBRIEF, WEBSITE EN EN SOCIAL MEDIA
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Tijdschrift
Heemschut bestaat sinds 1924 als zelfstandig tijdschrift.
Daarvoor was het een onderdeel van De Bouwwereld. De reeks
is in 2017 online gebracht via onze website waarbij meer dan
100 jaar historie digitaal te raadplegen is. Daarmee is een
mijlpaal bereikt in de digitale ontsluiting van een van de langst
lopende erfgoedtijdschriften van Nederland. In 2017 werden
wederom vier uitgaven van het blad aan de reeks toegevoegd.

Website
In 2017 is een omvangrijk digitaliseringsproject afgerond. Met
steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds werd de schenking
van de dia’s van de heer August Arthur Dullé online gebracht.
De digitalisering van de collectie van 36.000 dia’s in bezit van
Heemschut is ontsloten via onze website en de beeldbank van
de RCE.
Naast het tijdschrift is ook de bekende historische ‘Heemschut-reeks’ online gebracht. Deze reeks omvat ruim zeventig
deeltjes over diverse onderwerpen.
Met ruim 28.000 bezoekers steeg het bereik van onze website
met 18% in vergelijk met 2016. 17% van de bezoekers was in
2017 nieuw op onze website. Ook nam het aantal opgevraagde
pagina’s per bezoeker toe. Ruim 40% van de bezoekers komt
via een zoekopdracht via een zoekmachine (Google). Ruim 26%
tikt rechtstreeks Heemschut.nl in. Ruim 19% van het bezoek
komt via onze social media: 67% komt via Facebook, 29% via
Twitter en 3% via LinkedIn. De website werd zeer regelmatig
geupdate en aangevuld met nieuwe meldingen en berichten
over onder meer (bedreigd) erfgoed.

Digitale nieuwsbrief
In het verslag jaar ontvingen ruim 2.400 leden zes maal per
jaar de nieuwsbrief en 220 leden ontvingen de papieren versie
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met acties en activiteiten. Dit is een toename van ruim driehonderd leden. Het aantal ontvangers van de papieren nieuwsbrief nam tegelijkertijd met zestig af ten opzichte van 2016.

Facebook
Heemschut voert een beleid om steeds actiever informatie
te verschaffen via Facebook. Onderwerpen van de berichten
waren: het beschermingswerk van Heemschut door de commissies in de provincies, aankondigingen van evenementen
zoals excursies, ledenbijeenkomsten of debatavonden. En
natuurlijk is er aandacht voor het tijdschrift Heemschut, dat
vier keer per jaar wordt aangeprezen.
Ook in het afgelopen jaar is het bereik weer flink gegroeid. Op
1 januari had Heemschut 2.396 likes. Op 31 december 2017
waren dat er 2.902, een groei van 506 likes.
In 2017 werden 274 berichten geplaatst. Het totale bereik
van al die berichten was 321.895. Het bereik per bericht lag
gemiddeld op 1.236 en het gemiddelde bereik per week was
over het hele jaar 6.190. In 2016 groeide het bereik per week
gemiddeld door het jaar heen van 1.500 naar 5.000.
In 2017 is voor het eerst beperkt budget ingezet om de Facebookpagina en een individueel bericht te promoten. Het leverde
282 nieuwe likes op en voor het bericht ‘Red de stop/onderteken de petitie’ zagen we een bereik van 16.781 (bovenop het
organische bereik van 11.202) en 909 reacties, opmerkingen
en deelacties. Daarmee was het bericht over de stolp het best
presterende bericht van heel 2017.

Twitter
Het aantal volgers van Heemschut op Twitter is in 2017 met
312 gegroeid naar 2176. Een opvallende groei in een periode
dat de algemene interesse in Twitter aan het afnemen is. Ook
voor Heemschut verandert de rol van Twitter van discussiëren
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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 2500 volgers hebben. Door de veranderende rol van Twitter neemt het aantal tweets per maand af,
maar stijgt de interactie per verstuurde tweet. De engagement
rate, dus het aantal impressies gedeeld door het aantal kliks
op een link, retweets, favorites en replies lag in 2017 op 1,7%.
De tweet die werd verstuurd om onze petitie te tekenen voor
de actie Red de Stolp valt in het bijzonder op. Met meer dan
3.000 mensen die deze boodschap hebben gezien is dit de
meest gelezen tweet van vorig jaar. De verwachting is dat de
dalende trend voor Twitter dit jaar omslaat naar een gelijkblijvende of stijgende trend. Ook omdat Twitter steeds meer wordt
gezien als een extra nieuwskanaal in plaats van een sociaal
kanaal. Het blijft voor Heemschut dus interessant om te investeren in Twitter.

kennis maken met dit unieke gilde pandje en het werk van de
vereniging.
In de jaarverslagen van de commissies van Heemschut wordt
uitgebreider verslag gedaan van deze en andere PR activiteiten. Een aantal daarvan is via de website www.heemschut.nl
beschikbaar.

Excursies
FRIESLAND
Met het oog op Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 hebben
op zaterdag 20 mei 25 deelnemers in ‘de bak’ gezeten, waar
zij door Bauke Tuinstra van architectenbureau TWA en Leo van
der Laan van de gemeente Leeuwarden uitleg kregen over de
metamorfose van De Blokhuispoort. Daarna werd er in groepjes een drietal zeer verschillende panden bezocht, die allemaal
een nieuwe bestemming hebben gekregen.

Werkgroep PR
Het beschermingswerk van Heemschut wordt uitgevoerd door
de commissies in de provincies, de commissie Amsterdam en
de verschillende werkgroepen. In veel commissies, maar niet
meer in alle, is een PR adviseur actief. De adviseurs vergaderen twee keer per jaar over de landelijke en provinciale PR
activiteiten en de onderlinge afstemming. In de bijeenkomsten
wordt onder andere gesproken over de inhoudelijke kanten van
het beschermingswerk van Heemschut.

Folders Heemschut
In 2017 is de standaardisering van de vormgeving van de
Heemschutfolders van de verschillende commissies verder
doorgevoerd. In navolging van een nieuwe landelijke folder zijn
er nu ook folders in de huisstijl van Heemschut Amsterdam en
Noord-Holland. Enkele commissies hebben nog eigen foldermateriaal.
De Blokhuispoort in Leeuwarden.

Evenementen
In het verslagjaar namen honderden mensen deel aan een rijk
palet aan evenementen en erfgoedexcursies.

Foto: Trudi Dorreboom

Op 20 en 27 januari waren Heemschutleden twee maal in
de gelegenheid om deel te nemen aan een excursie met als
motto: De Jordaan: van orgel tot drinkebroer. Deze dagen werden georganiseerd door het landelijk bureau in Amsterdam.
Op 13 januari kwamen Heemschutleden bijeen in De Rozet te
Arnhem. Voor de aanwezigen vonden er die dag tevens rondleidingen plaats door de historische kelders van de Arnhemse
binnenstad.
Tijdens Open Monumentendag 2017 is het Korenmetershuis
opengesteld. Ruim 400 bezoekers konden via een rondleiding
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Het interieur met de oude cellen in de Blokhuispoort.

GRONINGEN
Eind juni vond een excursie plaats naar Westerwolde. Inhoudelijk werd de dag geleid door historicus Jochem Abbes. Hij wist
zijn enthousiasme op iedereen over te brengen; zelfs minder
validen waagden het de wallen van de schans van Bourtange
te beklimmen. Het aantal deelnemers was 45.

NOORD-HOLLAND
Op 29 juni werd in Noord-Holland een excursie georganiseerd
rondom de campagne Red de Stolp. Er werden verschillende
historische stolpen bezocht en werd een rondrit langs diverse
dorpen met lintbebouwing en stolpen gemaakt. Dertig deelnemers hadden zich aangemeld.
AMSTERDAM

Foto: Gijsbert Boekschoten

De zomerexcursie op 18 juni, bestaande uit een boottocht
onder Amsterdamse School-bruggen door en een rondleiding
over het te herontwikkelen Marineterrein, was een groot succes. Een gevarieerde, interessante en goed georganiseerde
dag, met het maximum aantal van vijftig deelnemers uit het
hele land.

Een bezoek aan de vesting Bourtange tijdens de excursie naar
Westerwolde: iedereen beklom moedig de wallen.

OVERIJSSEL
Op 16 september organiseerde Heemschut Overijssel een excursie langs industrieel erfgoed in Deventer. Het Sluiskwartier werd
bezocht evenals het Havenkwartier. Voorts werd er een bezoek
gebracht aan het provinciaal archeologisch depot in de Raambuurt. 36 Heemschutleden namen aan de excursie deel.

Zomerexcursie langs de Amsterdamse bruggen.

UTRECHT
Op 16 september vond een excursie plaats naar de te restaureren boerderij Het Leeuwenhuis in Cabauw en de gerestaureerde R.K. kerk in Benschop. Bij een deel van deze excursie
was ook gedeputeerde Mariëtte Pennaerts aanwezig.
FLEVOLAND
Heemschut Flevoland organiseerde vrijdag 8 september een
symposium en excursie rond het thema Tegendraads, 50
jaar stedenbouwkundige ontwikkeling van Lelystad. Met zestig personen werd het maximale aantal deelnemers bereikt!
Zij luisterden in de ochtend naar boeiende inleidingen over
het ontstaan, de geschiedenis en de perikelen van Lelystad,
waarna een discussie volgde. De middag werd besteed aan
een bustocht door Lelystad inclusief een toelichting. Van de
bijeenkomst is een uitgebreid verslag verschenen in de vorm
van een brochure: Tegendraads. Deze is in pdf-formaat vrijelijk
beschikbaar via de website van Heemschut.

ZUID-HOLLAND
Op 22 april organiseerde Heemschut Zuid-Holland een
geslaagde excursie. Met 75 deelnemers werd er vanuit Delft
over de Delftse Schie naar Rotterdam-Overschie gevaren, waar
de Grote Kerk en Museum Oud-Overschie werden bezocht.
ZEELAND
Op 3 juni was Slot Oostende in Goes het startpunt van de
excursie. De bijsturing van de commissie kon letterlijk in beeld
gebracht worden door het tonen van het resultaat van goed
binnenstadsbeleid. Wethouder Alsema gaf de aftrap, waarna
een verdere toelichting en rondgang door het gebouw volgde.
Een bus vol deelnemers bezocht vervolgens de kern Kloetinge
waar de buitenplaatsen centraal stonden met een inleiding
door Ad Beenhakker over Kloetinge en de groene enclave. Een
bezoek aan de tuin van de buitenplaats van de familie Lenshoek volgde. De excursie eindigde in Ellewoutsdijk.
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NOORD-BRABANT
Op 30 september is er door Heemschut Noord-Brabant een
excursie georganiseerd naar Strijp-S te Eindhoven. Dit is het
voormalige industriegebied van Philips. Nu is het een booming
area in Eindhoven waar allerlei ontwikkelingen gaande zijn en
waar de meeste gebouwen een herbestemming hebben gevonden.

Eindhoven, excrsie over het herontwikkelde Philipsterrein.

REIS NAAR NOORD-DUITSLAND
Zesenveertig bevlogen Heemschutters maakten van 15 tot
en met 24 september een indrukwekkende reis, georganiseerd
door Ton Gijsbers, langs hoogtepunten van de baksteengotiek
in Mecklenburg-Vorpommern, het meest noordelijk gelegen
Bundesland van Duitsland. De Hanzesteden Stralsund en Wismar, Rostock, Güstrow, Bad Doberan, Lübeck en de residentiestad Schwerin werden uitgebreid bezocht onder leiding van
lokale, goed ingevoerde gidsen. Vooraf aan elk stadsbezoek
werd in de bus een boeiend hoorcollege gegeven.
Tijdens de rit werd een bezoek gebracht aan Celle met de meer
dan 500 honderd karakteristieke vakwerkhuizen en aan Hitzacker waar prins Claus von Amsberg zijn jeugd heeft doorgebracht. In de Sankt Nikolai in Stralsund vond een feestelijk
orgelconcert plaats.
Het modeldorp Mestlin uit de voormalige DDR was een andere
eye-opener. Het afscheidsconcert in het Conservatorium van
Schwerin opende de oren voor de muziek van enkele tijdens
de Tweede Wereldoorlog vervolgde en gedode componisten:
Leo Smit en Dick Kattenburg, beiden in Amsterdam geboren en vandaaruit gedeporteerd. Op de terugweg werd Bremen aangedaan. Daar werd geluncht in de Ratskeller van het
magnifieke Raadhuis. Kortom, een in alle opzichten geslaagde
Heemschutreis. 

De reis naar Duitsland stond in het teken van de baksteengotiek.

26

| JAARVERSLAG 2017

Rekening van baten en lasten
SALDO

BEGROOT

SALDO

2017

2017

2016

Baten
Bond Heemschut
Contributies en donaties
Giften en legaten
Advertenties
Entree gelden
Overige baten
Bijdrage Heemschut Hulpfonds

190.063
532.697
5.934
14.548
12.835
190.000

190.000
15.000
5.000
15.000
190.000

189.263
17.231
17.361
12.391
20.221
220.000

Totaal baten

946.077

415.000

476.467

9.379
3.146
11.996
10.434
34.955

20.000
5.000
25.000

6.376
7.766
11.824
10.989
36.955

66.496
4.590
97.758

65.000
60.000
90.000

71.420
21.577
80.328

512.500
111.728
98.380
891.452

215.000

114.112
105.592
393.029

168.922
371
80.438
36.261
17.984
5.184
8.820
-11.996
-10.434
-111.728
-98.380
85.442

180.000
60.000
40.000
15.000
5.000
5.000
305.000

181.218
1.958
67.156
36.726
23.231
5.232
23.296
-11.824
-10.989
-114.112
-105.592
96.300

1.011.849

545.000

526.284

-65.772

-130.000

-49.817

Lasten
Kosten van werving van baten
Ledenwerving centraal
Overige wervingskosten
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten
Besteed aan de doelstellingen
Publieke informatievoorziening
Henk en Henkfonds
Publieksactiviteiten
Provinciale commissies
Giften en legaten in beheer
gegeven bij Heemschut Hulpfonds
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling
Beheer en administratie
Personeelskosten
Afschrijvingen
Bondsbureau
Administratiekosten en accountantscontrole
Bestuur
Jaarvergadering en jaarverslag
Onvoorzien
Interne toerekening loonkosten aan de kosten van werving van baten
Interne toerekening overige kosten aan de kosten van werving van baten
Interne toerekening loonkosten aan de doelstelling
Interne toerekening overige kosten aan de doelstelling

Totaal lasten
Resultaat

Beloningsbeleid
De personeelsleden van Heemschut zijn ingeschaald via de
CAO welzijn. De directeur is aangesteld binnen de richtlijnen
van de code cultural governance.
Het bestuur van de vereniging ontvangt voor zijn werk geen

financiële beloning. Een bescheiden waarderingsvergoeding,
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. 
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Organisatie
Bestuur
Het bestuur bestond in 2017 uit:
De heer ir. J.A. van Gils, waarnemend voorzitter
De heer ir. P.P. Bosch, secretaris ad interim
De heer ing. P. Doolaard, penningmeester ad interim
Mevrouw drs. P.C.L. Voorthuijsen, Friesland
Mevrouw E.A. van Duin, Groningen
De heer A.W. van der Spek, Overijssel
De heer D.J. van Duren, Gelderland
De heer G. Eshuis, Utrecht
De heer drs. P. Nijhof, Flevoland
De heer dr. ir. F. Brugman, Noord-Holland
De heer ir. S. Baggelaar, Amsterdam
De heer drs. W. Heijbroek, Zeeland
De heer ing. F. Th. van Gessel, Noord Brabant
Teruggetreden is:
De heer A.A.E.M. Gijsbers (waarnemend, Gelderland)

Staf van het landelijke bureau
De heer drs. Karel Loeff, directeur
De heer Mathijs Witte MA MSc, beleidsmedewerker tot april
De heer Christian Pfeiffer, beleidsmedewerker vanaf 1 juni
Mevrouw Angelique van Kampen, secretariaat, huismeester
Mevrouw Dolly Blok-Hartman, administratief medewerker
Op freelancebasis wordt ingehuurd:
Mevrouw Els Arends, PR coördinatie en Facebook

Tijdschrift redactie
Mevrouw drs. A.M. ten Cate, eindredactie
De heer drs. Jephta Dullaart
De heer drs. Eric le Gras
De heer drs. Willem Heijbroek
De heer drs. Karel Loeff, hoofdredactie
De heer mr. Ruud Kuipers
De heer Christian Pfeiffer
De heer drs. Norman Vervat
De heer Mathijs Witte MA MSc tot april

Werkgroep Monumentale Kunst
Secretariaat: Mevrouw drs. Johanna Jacobs
Biezendreef 34, 4645 GA Putte
Telefoon: 0164-604750 / 06-22548910
johanna.jacobs@kpnmail.nl
De
De
De
De
De
De
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Gerard van den Berg
drs. Willem Heijbroek
mr. Ruud Kuipers
drs. Erik Luermans
drs. Norman Vervat
ir. Bernard Wessels
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Commissies
In de lijsten van de commissies zijn de leden per ultimo 2017 genoemd. Wat betreft het secretariaat wordt telkens het meest
recente adres vermeld.
FRIESLAND
Secretariaat: Mevrouw C. (Carla) Duim
Zaailand 2B, 8911BL Leeuwarden
Telefoon: 058 2134192 / 06 55961437
c.duim@hetnet.nl
Mevrouw Drs. P.C.L. (Paula) Voorthuijsen, voorzitter
De heer R (Ruud) Saarloos, penningmeester
Mevrouw C. (Claudia) Versloot,
De heer S. (Sjolle) Wieringa, PR-adviseur
De heer R. (Rienk) Broers
De heer G. (Gertjan) Timmer,
De heer P.L. (Pieter) van der Meer
De heer J.(Jacob) Schiphof.
GRONINGEN
Secretariaat: De heer Gijsbert Boekschoten,
Stoeldraaiersstraat 13, 9712 BT Groningen
Telefoon: 050 3144414 / 06 37610490
secretarisheemschutgroningen@gmail.com
Mevrouw Eefje van Duin, voorzitter
De heer ir. Pier Bosch, adviseur landschap
De heer Jan Battjes, technisch adviseur
De heer Joop Leffers
De heer Reint Wobbes
De heer Wim Bastiaanse
De heer Stijn van Genuchten
De heer drs. Robert Jaling
De heer Jan Oomkes
OVERIJSSEL
Secretariaat: mevrouw H. de Nekker-van den Berg
Haarbeek 16, 8033 BH Zwolle
Telefoon: 038 4530274
teamdenekker@ziggo.nl
De heer T. van Dalfsen, voorzitter
De heer ir. J.J. de Kroes, penningmeester
De heer P. Dekker, PR-medewerker
Mevrouw H. van Werven
De heer G. van Elk
De heer A. Velsink
De heer ir. J. Astrego
De heer A.W. van der Spek
De heer E. Prick
De heer T. Mouw

De heer C. Kunkeler
De heer M. Overbeek
Mevrouw I. van Bergenhenegouwen, PR medewerker
DRENTHE
Secretariaat: Mevrouw E. (Ellen) de Vries-Heijboer,
Hemmenweg 34, 9454 PN Ekehaar.
Telefoon: 06 51347873
ellenheijboer@kpnmail.nl
De heer dr. Seerp Ybema, voorzitter
De heer Leen de Graaf
De heer Jan Grotenhuis
De heer Theo Wortel, PR adviseur
Mevrouw ir. Lon Schöne
De heer Pieter Brink
GELDERLAND
Secretariaat: De heer D.J. van Duren
Albert Schweitzerlaan 30
7101 JW Winterswijk
Telefoon: 06 53939316
j.van.duren@wamenvanduren.nl
Mevrouw M. Arkesteijn-van Willigen, voorzitter
De heer D.J. van Duren, vicevoorzitter/secretaris
De heer A.A.E.M. Gijsbers
De heer H.A.R. Hovenkamp
Mevrouw G.J. Dorhout
Mevrouw Christel Paul
De heer J.H. Rijen
De heer ing. J.G.C. Scharten
De heer dr. ir. M.W. van den Berg
UTRECHT
Secretariaat: De heer G.W. Eshuis
Blikkenburg 40, 3813 XC Amersfoort
Telefoon: 06 28764889,
secretarisheemschututrecht@gmail.com
De heer H.Y. Meihuizen, voorzitter
De heer ing. P.G. Doolaard, plaatsvervangend voorzitter
Mevrouw M.M.M. de Wit, PR adviseur
De heer Ir. H. Dekker
De heer E. Dorleijn
De heer T.V. van Es, Msc
De heer E. Nijhof
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De heer H.J. Luth
Mevrouw ing. C.J. M. Schoenmakers
Mevrouw C. Schoonhoven
De heer N. Vink
De heer ing. P.D. van Vliet technisch, adviseur objecten
FLEVOLAND
Secretariaat: De heer Ben te Raa
Kwartaalstraat 13, 1335 KD Almere
Telefoon: 06 19070598
ben@teraa.nl
De heer Peter Nijhof, voorzitter
De heer Rob Bakelaar, vicevoorzitter
Mevrouw Willy van der Most
De heer Roelof Oost
De heer Ben Scholten
Mevrouw Truus Visser
De heer Piet Voermans
NOORD-HOLLAND
Secretariaat: Mevrouw Elsa G.A. Gorter
Oudeweg 16, 1733 ND Nieuwe Niedorp
Telefoon: 0226 4114 43 / 06 22460941
info@4everevents.nl
De heer Dr. Ir. F.H. Brugman, voorzitter, adviseur Haarlem
De heer P.A.J. Schat, penningmeester, PR adviseur
De heer Ir. P. Carree, adviseur Midden NH
Mevrouw. drs. A.M. ten Cate, redactie tijdschrift Heemschut,
advies
De heer ing. H. Dirkx, adviseur Zuid, Gooi en Amstel
De heer P. Koppen, adviseur Kennemerland, Haarlem

ZUID-HOLLAND
Secretariaat: De heer mr. drs. J.H. Timmer
Pioenhof 4, 2313 DC Leiden
Telefoon: 06 12670380
heemschutzh@gmail.com
De heer mr. J.C. (Chris) van Oordt, voorzitter
De heer G. (Gertjan) de Boer MA MSc
De heer ir. L. (Luuk) de Boer
De heer L.W. (Leo) Dubbelaar
Mevrouw drs. A. (Anneke) de Gouw
De heer drs. G.C. (Geert) van Nieuwenhuizen
Mevrouw ir. E. (Eva) Osinga-Dubbelboer
De heer mr. M.R.M.M. (Marc) Scheidius
Mevrouw drs. G.C. (Coralie) Stoop
Mevrouw ing. A.W. (Annemiek) Tromp
De heer G.K. (Gert) Vos
ZEELAND
Secretariaat: Mevrouw J.A. Pleijte
SCEZ, Postbus 49, 4330 AA Middelburg
Telefoon: 0118 670607
ja.pleijte@scez.nl
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer

drs. W. Heijbroek, voorzitter, PR adviseur
drs. F. Godthelp, adviseur Ruimtelijke Ordening
drs. P. W. Sijnke, adviseur Walcheren/Middelburg
drs. A. Drijgers, adviseur Walcheren Z. Beveland
O. Huiskamp, adviseur gemeente Tholen
G.B. Schoenmakers, adviseur Z. Vlaanderen
drs. D.H.P. Koren,
drs. M.P. van Dintel
H. Uil, Adviseur Schouwen-Duiveland
ir. E. de Iongh, extern adviseur

AMSTERDAM
Secretariaat: De heer ir. P.D. (Paul) Meijer
Westerdoksdijk 615, 1013 BX Amsterdam
Telefoon: 020 624 45 09
p.d.meijer@kpnmail.nl
De heer ir. S.C.E. (Sebas) Baggelaar, voorzitter
De heer drs. N.W. (Norman) Vervat, penningmeester, coördinator acties
Mevrouw E. (Elvira) Bertens, PR medewerker
De heer drs. H.E. (Herman) Wesselink
De heer drs. J. (Jephta) Dullaart, redactie Heemschut
Mevrouw drs. C.S. (Caroline) Koldeweij, PR en ledenwerving
De heer mr. Th.L. (Theo) van Maaren, lid Juridische

30

| JAARVERSLAG 2017

NOORD- BRABANT
Secretariaat: de heer drs. Ad Spanjers
Beethovengaarde 150, 5344 CK OSS
Telefoon: 0412 635014
ad.spanjers@home.nl
De heer ing. Gerard van der Vliet, voorzitter
De heer ir. Jan van Gils, vicevoorzitter
De heer ing. Frans van Gessel, penningmeester
De heer ir. Harrie Boot
Mevrouw drs. Miriam van den Dries
De heer ing. Tom van Eekelen
Mevrouw drs. Annemiek van der Made
Mevrouw Janneke Hille MSc
De heer ing. Huub Oome
De heer Joost Ankone MSc
Mevrouw ir. Judith Toebast, extern adviseur
De heer ir. Harrie Maas, namens Monumentenhuis Brabant

LIMBURG
Secretariaat: de heer Jac Neessen
E. Dorsstraat 27, 5971 VE Grubbenvorst
Telefoon: 06 10547352, 077 3662501
Jacneessen@hetnet.nl
De heer mr. J.L.M. (Jan) van Susante, voorzitter
De heer ir. F.Q.J.L. (Frans) Hoebens, vicevoorzitter
De heer ing. G.J.H. (Frits) Theeven, adviseur zuid en midden
De heer F. (Frank) Focke, adviseur zuid en midden
De heer ing. G. (Chris) Versteeg, adviseur noord
De heer drs. A.M.P.P. (Guus) Janssen
Mevrouw drs. J.M.T. (Jolanda) Janssen-Daniels
De heer F.E.F. (Frans) van der Kruijf, adviseur Noord
De heer Ir. J. (Hans) Vermeer MPA, PR adviseur
De heer G.J.H.M. (George) Gubbels
De heer ing. L.J.S. (Lee) Vos
Mevrouw drs. M. (Marianne) van der Elsen, Huis voor de
Kunsten Limburg
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