
 |  JAARVERSLAG 2012 1

Jaarverslag 2012



 |  JAARVERSLAG 20122

Jaarverslag 2012

Voorwoord 

Nieuwe verkiezingen en een nieuw kabinet. Na de val van het 
kabinet Rutte 1 was Den Haag er druk mee. In het regeerak-
koord van Kabinet Rutte II, Bruggen Slaan, vinden we allerlei 
acties, maar geen woord over erfgoed. Is dat een reden tot zorg 
of is dat juist positief? Geen aandacht in Den Haag lijkt erop 
te duiden dat het erfgoedbeleid van de rijksoverheid gespaard 
blijft van bezuinigingen. Echter hoe zeker is erfgoedbehoud in 
tijden van crisis zonder enige visie van het kabinet? 

In het verslagjaar heeft Heemschut zich sterk gemaakt bij de 
landelijke belangenbehartiging, onder andere door samenwer-
king binnen de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), 
Kunsten ’92 (BNG Erfgoedprijs) en andere organisaties. Deze 
allianties lijken hun vruchten af te werpen. 
Bovendien zijn de ruim 150 vrijwilligers van Heemschut ook 
in het verslagjaar als altijd actief in de eigen omgeving: door 
het ondersteunen van plaatselijke acties, het initiëren van 
beschermingsacties bij dreigende sloop, het attenderen van 
lokale politici op het belang van een goed lokaal erfgoedbe-
leid, enzovoorts. Daar ligt voor de toekomst steeds meer een 
belangrijke rol voor Heemschut.
Ook Heemschut zelf moest in het verslagjaar een stapje terug 
doen, reorganiseren, hergroeperen en budgetteren. Dit proces 
is nog niet ten einde. In dit verslag vindt u de belangrijkste 
resultaten van 2012. Voor meer actuele informatie kijkt u op 
onze website onder de rubriek Bedreigd Erfgoed.

Karel Loeff, directeur
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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 2012 telde de vereniging 5.629 leden. 

Het aantal opzeggingen bedroeg in het verslagjaar 550 

tegenover 124 nieuwe leden. Dit betekent een daling van 

426 leden ten opzichte van het jaar 2011. De teruggang 

is te wijten aan overlijden en ouderdom (267 leden), het 

verwijderen uit het adressenbestand van wanbetalers en 

ook de financiële crisis gaat ons parten spelen. 

Vrijwilligers
Heemschut is een vrijwilligersorganisatie. Ruim 150 vrijwil-
ligers in twaalf provinciale commissies en een commissie 
Amsterdam zijn actief op het gebied van bedreigd gebouwd 
en aangelegd erfgoed. Zij komen in actie als cultuurhistorisch 
waardevolle gebouwen worden gesloopt, landschappen wor-
den aangetast of nieuwbouwplannen niet passen in hun omge-
ving. Heemschut wil steeds meer proactief gaan 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 zetten. Een over-
zicht van deze activiteiten per gemeente 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, er worden initi-
atieven ontplooit en uitgewerkt, vergaderingen en bijeenkom-
sten georganiseerd. Bovendien verzorgt het bureau de plaat-
sing van dossiers op de website. 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. 
Samenwerking met andere organisaties, het deelnemen aan 
nieuwe initiatieven en het ontplooien van eigen activiteiten vor-
men daarbij speerpunten. 
Op 1 mei trok de Stichting Open Monumentendag bij Heem-
schut in het Korenmetershuis. Hiervoor werd een deel van het 
interieur van het pand opgeknapt. De Heemschut-medewer-

kers verhuisden naar de eerste etage. Op de bel-etage is de 
bibliotheek tegenwoordig in gebruik als gezamenlijke spreek- 
en vergaderkamer. Een nieuwe server en PC’s werden aange-
schaft. De renovatie en aanschaf waren mogelijk dankzij een 
bijdrage uit het Henk en Henk-fonds, een speciaal fonds op 
naam waarvan jaarlijks een bedrag ten gunste komt van pro-
jecten voor de vereniging.

In het verslagjaar is er één stagiair werkzaam geweest. Tim 
Bakker heeft in het kader van zijn studie een enquête uitge-
voerd. Hierin werd de kennis, belangstelling en interesse van 
de Heemschut vrijwilligers geïnventariseerd. 

Aan het eind van het verslagjaar namen wij afscheid van Louis 
van Kilsdonk en Trudie de Vries. Louis van Kilsdonk was gedu-
rende achttien jaar huismeester van het Korenmetershuis. 
Door beëindiging van de subsidieregeling op de loonkosten 
was het financieel niet meer mogelijk een huismeester aan 
te houden. Trudie de Vries verzorgde de website. Zij heeft een 
nieuwe dienstbetrekking gevonden bij Bureau Monumenten & 
Archeologie van de gemeente Amsterdam.

Bestuur
In september heeft mevrouw A. van Dok-Van Weele afscheid 
genomen als voorzitter van het Dagelijks Bestuur. In een defi-
nitieve opvolging werd in 2012 niet voorzien. De heer Ir. Evert 
de Iongh neemt met instemming van het Algemeen Bestuur 
de voorzittersfunctie ad-interim voorlopig waar. Afscheid van 
het Dagelijks Bestuur namen tevens de heren Kees Verhaar en 
Willem Heijbroek. Als plaatsvervangers werden (tot de officiële 
benoeming in de Algemene Vergadering van Leden in 2013) 
door het Algemeen Bestuur bekrachtigd de heren Ap Timmer-
mans en Eric Goossen. 

Financiën
De staat van baten en lasten van de vereniging vindt u op 
pagina 18. Door de Algemene Vergadering van Leden is de 
vaststelling van de jaarrekening 2011 aangehouden. Deze zal 
in 2013 opnieuw ter vaststelling worden aangeboden. Heem-
schut is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele 
ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Beleidsplan
Het beleidsplan van Heemschut is te vinden op www.heem-
schut.nl onder de tab vereniging/beleid. In het beleid hebben 
zich in het verslagjaar geen veranderingen voorgedaan.

Vereniging
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rendement weten te halen. Winnaar in 2012 is de gemeente 
Schiedam. De jury bestond uit Arno Brok (voorzitter), Liesbeth 
van der Pol, Jan van der Voorde, Paul Spies, Andries Polsteen 
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. Op 9 november werden in Utrecht aan de winnaars 
in aanwezigheid van directeur Karel Loeff de prijzen uitgereikt.

Er werden meer complimenten uitgedeeld in de erfgoedsector. 
Directeur Karel Loeff was in 2012 tevens jurylid van de Bank-
Giro Loterij Molenprijs. Beleidsmedewerker Mathijs Witte was 
jurylid bij de toekenning van de Juichwilg van Landschapsbe-
heer Nederland.

Heemschut internationaal
Van 30 mei tot en met 2 juni vond in Lissabon het Europa Nos-
tra Heritage Congres plaats. Heemschut is founding father van 
Europa Nostra en is vertegenwoordigd in de Council van deze 
Europese belangenorganisatie voor erfgoed. De heer Marc van 
Ravels werd in de Council opgevolgd door de heer Evert de 
Iongh. Hierdoor is de betrokkenheid van Heemschut bij het 
Europees erfgoedbeleid gegarandeerd. 

Eeuwfeest-activiteiten
Het Eeuwfeest van Heemschut werd formeel op 2 februari 
afgesloten. Een tweetal projecten vergde wat meer tijd en werd 
later in het jaar opgeleverd en feestelijk onthuld. Het betrof-
fen de restauratie van een transformatorgebouwtje in Groede 
(Zeeuws-Vlaanderen) en de herplaatsing van een gebrandschil-
derd raam in het Concertgebouw in Amsterdam. Het transfor-
matorgebouwtje werd gerestaureerd dank zij de inzet en fond-
senwerving van de Commissie Zeeland van Heemschut. Op 
25 oktober vond de feestelijke onthulling plaats door de heer 
Sjoerd Heijning, gedeputeerde van de provincie Zeeland. Op 17 
december vond in het Amsterdamse Concertgebouw de ont-
hulling plaats van het gedenkraam Polyhymnia. Het gebrand-
schilderde raam werd in 1954 vervaardigd door het echtpaar 
Schilt-Geesink en in de jaren ’70 van de 20ste eeuw verwijderd 
uit de foyer. Dankzij bijdragen van diverse fondsen en de leden 
van Heemschut kon het raam nu worden herplaatst in het trap-
penhuis van het Concertgebouw.

Bestuurlijke vernieuwing
In 2012 werd een proces gestart van bestuurlijke vernieu-
wing binnen de vereniging. Dit heeft onder andere gere-
sulteerd in bijeenkomsten in Amersfoort en Breda, waarbij 
bestuur en vrijwilligers met elkaar hebben gesproken naar 
aanleiding van een opgestelde discussienota. In de najaars-
vergadering van het Algemeen Bestuur is besloten dit proces 
te staken en een andere invalshoek te kiezen. Eind 2012 zijn 
er twee werkgroepen geïnstalleerd die zich buigen over de 
toekomst van de vereniging, die zullen uitmonden in voorstel-
len ten aanzien van het nieuwe beleidsplan. In de werkgroep 
Verbetering hebben zitting de heren Timmermans (voorzit-
ter), Ybema, Vos, Kuipers, Loeff en mevrouw Ten Cate. De 
werkgroep PR staat onder voorzitterschap van de heer Goos-
sen en heeft als leden mevrouw Van den Dries, de heren Le 
Gras en Loeff.

Ton Koot penning
Op 2 februari werd in Houthem Sint-Gerlach de Ton Kootpen-
ning uitgereikt aan de heer Camille Oostwegel, vanwege zijn 
verdiensten in Limburg met betrekking tot de restauratie en 
herbestemming van een aantal grote monumentale complexen.

Erespeld
Erespelden werden uitgereikt aan de volgende Heemschut-
leden: de heer Willem Heijbroek (Commissie Zeeland),  Bestuur 
en redactie tijdschrift, de heer Rob Lureman (Commissie Gel-
derland) en mevrouw Gay Lee Oen (Commissie Amsterdam).

FIM
De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) vervult sinds 
haar oprichting in 2010 een belangrijke taak in de landelijke 
belangenbehartiging. De federatie telt inmiddels 45 institutio-
nele leden. Naast andere koepels, zoals de Federatie Grote 
Monumentengemeenten, komt FIM op voor de collectieve 
belangen van het particuliere monumentenveld. Het secreta-
riaat van FIM is ondergebracht bij Heemschut, directeur Karel 
Loeff is secretaris van de vereniging. Meer informatie: www.
fimnederland.nl

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

Erfgoedprijs
Op 7 december werd voor de derde keer de BNG-Erfgoedprijs 
bekend gemaakt. Door het slechte weer moest de uitreiking op 
locatie in de gemeente Westerveld worden afgeblazen. De prijs 
is bedoeld voor gemeenten die hun cultureel erfgoed zorgvul-
dig beheren en daaruit een opvallend economisch en cultureel 
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Manifest Groen Erfgoed
Een aantal organisaties in de groene erfgoedsector heeft in 
het themajaar van de Historische Buitenplaatsen 2012 en 
het thema van de Open Monumentendag Groen van Toen 
de handen ineengeslagen. Zij vragen in het Manifest Groen 
Erfgoed ook aandacht voor het historische groen rond Neder-
landse buitenplaatsen. Opgeroepen wordt tot kennisverbete-
ring, betere borging van waarden in de ruimtelijke ordening, 
meer financiële middelen voor instandhouding en meer ver-
trouwen in particulier initiatief. Op de themadag rond het his-
torische groen op 24 maart 2012 op Kasteel de Vanenburg te 
Putten hebben elf grote landelijke groene erfgoedorganisaties 
hun handtekening onder het manifest gezet. Gedurende het 
hele jaar is er op verschillende manieren aandacht gevraagd 
om het manifest te ondertekenen. Uiteindelijk is het met alle 
handtekeningen op 5 februari 2013 uitgereikt aan de heer 
Cees van ’t Veen, directeur van de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed. Er is in ieder geval bereikt dat er in 2013 een 
bedrag van vijf miljoen euro aan onderhoudssubsidies uit de 
BRIMM is gereserveerd voor groene rijksmonumenten. 

Omgevingswet
De Omgevingswet wil alle bestaande wetten en regelgeving 
aangaande de fysieke leefomgeving samenvoegen tot één 
nieuwe wet. Dit moet het proces voorafgaand aan het bouwen 
en verbouwen in Nederland eenvoudiger en beter maken. Het 
uitgangspunt is dat initiatiefnemers meer vrijheid krijgen. De 
overheid toets niet meer op wat niet kan, maar toetst juist op 
wat wel kan. Heemschut volgt de discussie rond de invoering 
van de Omgevingswet op de voet. Mede namens de FIM heeft 
Heemschut op 9 maart 2012 gereageerd op de Kabinetsnoti-
tie Stelselwijziging Omgevingsrecht. Heemschut heeft een aan-
tal aandachtspunten geformuleerd. De burgerparticipatie dient 
op verschillende momenten in het planvormings-, besluitvor-
mings- en uitvoeringsproces vastgelegd te worden. De omge-
vingsvisie zou verplicht moeten worden voor gemeenten en er 
zou een actualisatieplicht moeten gelden. Daarnaast dient in 
de nieuwe wet verankerd te zijn dat cultuurhistorie als facet-
belang in voldoende mate onderzocht en afgewogen wordt ten 
opzichte van andere belangen.
Heemschut neemt formeel en informeel deel aan de vele ver-
schillende (thema)discussies en gesprekken rond het wets-
voorstel Omgevingswet. Deze worden onder andere georgani-
seerd door het Ministerie van Infrastructuur en Ruimte en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Heemschut probeert zo 
de ontwikkelingsrichting te beïnvloeden. 

Windenergie
Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft in 2012 het 
voornemen geuit om met een Structuurvisie Wind op Land te 
komen; een goede ontwikkeling. Lang ontbrak in de discussie 
een ruimtelijk kader waar wel of geen grootschalige ontwikke-
ling van windturbineparken op land gewenst is en onder welke 
randvoorwaarden. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met pro-
vincies en gemeenten om ruimte te reserveren voor de hoe-
veelheid kW opgesteld vermogen aan windenergie, die op het 
land geplaatst gaan worden. 
Heemschut is al begin 2012 met een visie gekomen op wind-
energie op land en heeft een eigen toetsingskader ontwik-
keld om de plannen voor de verschillende locaties te kunnen 
beoordelen. Begin oktober 2012 is er een zienswijze op het 
voornemen voor een Structuurvisie Windenergie op Land en 
PLAN-MER geformuleerd. Heemschut is tegen grootschalige 
windenergieparken vanwege de aantasting van het landschap. 
Windturbines van deze omvang en hoogte zijn volgens Heem-
schut niet meer in het landschap te passen. Het landschap zal 
daardoor op bepaalde plaatsen te sterk van karakter verande-
ren en de omgeving vervalt tot een Madurodam.
De commissies in Flevoland, Noord-Holland, Amsterdam, 
Drenthe en Friesland voeren lokaal en regionaal actie voor of 
tegen voorgenomen locaties voor grootschalige windenergie. 

Wederopbouwerfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in 2012 na 
verschillende consultatierondes een definitieve lijst van 89 
topmonumenten uit de tijd van de wederopbouw 1959-1965 
samengesteld. Deze lijst vertegenwoordigt volgens hen de 
belangrijkste gebouwen en het werk van de belangrijkste archi-
tecten uit de periode. Heemschut is nauw bij de totstandko-
ming van de lijst betrokken. Vrijwilligers van de provinciale 
commissies hebben op twee momenten suggesties aange-
dragen voor de definitieve lijst. Bond Heemschut heeft in de 
consultatierondes altijd gewezen op een uitbreiding van de lijst 
naar 250 objecten en vindt 89 objecten te weinig. De Bond 
wees op het belang van een evenwichtige lijst, die rekening 
houdt met het werk van verschillende architecten, met een 
verdeling over verschillende typologieën en een goede sprei-
ding over het land. Bovendien zou er naast de bescherming 
van losse objecten een meer omgevingsgerichte benadering 
moeten worden ontwikkeld, waardoor gebouwen meer in hun 
ruimtelijke samenhang behouden kunnen worden. 

Landelijke belangenbehartiging
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Voor het eerst dit jaar worden niet alle provinciale acties 

meer in het jaarverslag vermeld. Om de omvang van het 

jaarverslag te beperken is aan de commissies gevraagd 

een korte impressie te geven van de eigen, belangrijkste 

werkzaamheden en acties in het verslagjaar. Deze worden 

hieronder opgesomd. Op de website www.heemschut.nl  

worden zoveel mogelijk van de dossiers rondom bedreigd 

erfgoed ingevoerd en geactualiseerd. Ze zijn direct te 

raadplegen. De gegevens worden door de provinciale 

commissieleden aangeleverd en door de webmaster op 

het Korenmeterhuis verwerkt.

GRONINGEN 

Foto: Eefje van Duin

Windturbine ten opzichte van andere bebouwing.

Windmolens in Oldambt?
Samen met een aantal andere regionale organisaties, zoals 
Stichting Landschap Oldambt, heeft Heemschut actie gevoerd 
tegen de komst van enkele nieuwe windmolenparken met 
megawindturbines in het karakteristieke en waardevolle open 
landschap van het Oldambt. Deze windturbines zouden een 
tiphoogte hebben van bijna 200 meter. Ter vergelijk: dat is 

tweemaal de hoogte van de Martinitoren! De gigantische turbi-
nes zouden al vanaf dertig km afstand te zien en de flikkerende 
lichtjes zijn ook in het donker zichtbaar. Om nog maar niet te 
spreken over het zoevende geluid van de draaiende wieken en 
de slagschaduw over het open Groninger land. Hetzelfde open 
Groninger landschap dat geroemd wordt om de rust, ruimte 
(fluuster en duuster) en de weidse, grenzeloze vergezichten. De 
acties hebben gewerkt: voorlopig zijn de plannen voor de bouw 
van de megaturbines van de baan en wordt er alleen gekeken 
naar uitbreiding van de bestaande windparken.

FRYSLÂN

De Pingjumer Gulden Halsband.

Pingjumer Halsband
De Pingjumer Gulden Halsband is een van de weinige nog 
overgebleven middeleeuwse zeewaterkeringen. De oude dijk 
slingert door het agrarisch gebied rondom het dorp Pingjum. 
Een groot deel van het oude dijkenbestand is daar nog steeds 
intact. Hoewel cultuurhistorisch vrij uniek, wordt de dijk alleen 
beschermd door de bestemming Dijk. De dijk is deels eigen-

Beschermingsactiviteiten in de provincies
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dom van de gemeente en enkele kerken; andere delen zijn in 
het bezit van agrariërs. Het gebied is toegankelijk voor wande-
laars. Waar de dijk absoluut niet tegen bestand is, is het zware 
landbouwverkeer. Het verzakken, vergraven en afkalven, zet 
echter sluipenderwijs door. Deze problemen kwamen Heem-
schut Fryslân ter ore. Door enkele bestuursleden is zowel met 
de gemeente als met de lokale historische werkgroep contact 
gezocht. Gezamenlijk doel is om zo veel als mogelijk de dijk 
voor de toekomst te behouden en te beschermen als cultuur-
historisch (gemeentelijk) monument.
Heemschut Fryslân heeft hierover een brief geschreven aan 
het College van de gemeente Súdwest-Fryslân om aandacht 
te vragen voor de Halsband. Ook is er een inspraakreactie op 
de gemeentelijke Erfgoednota verstuurd. De inspraak leidde 
tot extra aandacht bij de raad voor de mogelijke aanwijzing 
tot gemeentelijk monument. Verder heeft Heemschut bezwaar 
gemaakt tegen het provinciale ontwerpplan om in een ruim 
gebied rondom de Halsband een grootschalig windmolenpark 
aan te leggen. 
Veel tijd is gestoken in hulp bij de projectaanvraag bij Plat-
telandsprojecten, voor cultuurhistorisch en archeologisch 
onderzoek, publiciteit en educatie (een documentaire) en meer 
wandelmogelijkheden. De uitslag van de aanvraag is nog niet 
bekend, maar de verwachting is positief.

DRENTHE 

De Brink van Zuidlaren tegenwoordig.

Centrumplan Zuidlaren 
Heemschut Drenthe was intensief betrokken bij het verzet 
tegen de centrumplannen in het dorp Zuidlaren. Alle plannen 
liggen binnen het beschermd dorpsgezicht. In 2009 maakte 
de gemeente Tynaarlo een ontwerp voor herinrichting van de 
Grote Brink. Het ging vooral om de verharding die deel is van 

een oude handelsroute. Het ontwerp maakte van de brink een 
parkeerterrein met diverse versieringen. Naar aanleiding van 
de zienswijze van Heemschut en het verzet vanuit de bevolking, 
werd het ontwerp teruggetrokken en ging de herinrichting deel 
uitmaken van de ingrijpende centrumplannen voor het dorp. 
In opdracht van de gemeente heeft een stedenbouwkundig 
bureau een Stedenbouwkundig kader Centrum Zuidlaren opge-
steld, dat door de gemeenteraad werd afgestemd. Individuele 
projectontwikkelaars proberen nu hun eigen plannen te ont-
wikkelen. Voor de locatie Prins Bernhardhallen is in 2012 een 
omvangrijk ontwerp voor winkels, appartementen en woningen 
gepresenteerd. Op dit ontwerp hebben Heemschut en anderen 
gereageerd. Sindsdien is het stil rond de projecten.
In december 2012 heeft de gemeente een klankbordgroep 
ingesteld waaraan Heemschut deelneemt. Het eerste onder-
werp dat aan de orde zal komen is een nieuw voorstel tot herin-
richting van de Brink. Een ontwerp dat dus weer losgekoppeld 
is van de overige projecten.

OVERIJSSEL

Heemschut heeft zich enorm ingezet voor behoud van het 

historische badhuis in Hengelo.

Badhuis, melkfabriek, molen en windmolens
Heemschut Overijssel heeft zich in het verslagjaar volop inge-
zet voor behoud van het architectonisch gezien zeer waarde-
volle badhuis aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo en protes-
teerde tegen de sloopvergunning. 
De gemeente Staphorst wil de verpauperde melkfabriek ‘Ons 
Belang’ in het beschermde dorpsgezicht De Streek slopen en 
26 woningen bouwen. Dankzij onze inzet is een aanvaardbaar 
compromis tot stand gekomen. Er zal een nieuwe steeg met 
passende nieuwbouw worden gebouwd. In volume en gevelor-
nament zal aan Ons Belang worden gerefereerd.
De commissie heeft zich voorts met succes verzet tegen sloop 
van de molen Fakkert in Hoonhorst. Inmiddels is de molen op 
de monumentenlijst geplaatst, gerestaureerd en begin 2012 
wederom  in bedrijf gesteld. 

De Brink van 

Zuidlaren op een 

oude ansicht.
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in 1874 te Neurenberg. Het pand stond als Weinschenke op 
de ‘Eerste Internationale Koloniale Uitvoerhandel Tentoon-
stelling’ van 1883 in Amsterdam. Na afloop van de expositie 
werd het paviljoen verkocht en in  Berg en Dal heropgericht 
op een nieuwe, stenen onderbouw. Het chalet diende later 
onder andere als rusthuis en kantoor. Tot het enkele jaren 
geleden weer een woonfunctie kreeg. De Stichting tot behoud 
van Monument & Landschap in de gemeente Ubbergen en 
Heemschut Gelderland, gesteund door de RCE, verzetten zich 
krachtig tegen de sloopplannen van de eigenaar. Gezamenlijk 
hebben ze hem proberen te overtuigen alsnog een nooddak 
aan te brengen. En dat is - op het nippertje - gelukt.
Daarmee geeft de eigenaar gevolg aan sommatie van de 
gemeente Ubbergen. Heemschut en Monument & Landschap 
weten dus de gemeente aan hun zijde. Aan een herbouw- en 
restauratieplan voor de villa wordt momenteel gewerkt. 

UTRECHT

Het huis Ter Wege, een van de buitenplaatsen langs de Wegh 

der Wegen. 

Ontwerpprijsvraag 
In het kader van MoMo is het van groot belang om proactief te 
handelen. De commissie heeft daarom al in een vroeg stadium 
gereageerd op het concept van de nieuwe Provinciale Struc-
tuurvisie. Dit beleidsstuk zal immers de basis vormen voor 
gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen. Proac-
tief handelen vergroot de kansen tot het behoud van erfgoed.
De Zuiderkapel en de Noorderkerk in Bilthoven zullen, mede 
naar aanleiding van acties  van Heemschut behouden blijven. 
Ze zijn namelijk recentelijk op verzoek door de gemeente de 
Bilt aangewezen als gemeentelijke monumenten.

De ontwerpprijsvraag Wegh der Weegen in het kader van het 
Eeuwfeest is een enorm succes geweest. De huidige provinci-
ale weg tussen Utrecht en Amersfoort werd in 1647 ontworpen 
door Jacob van Campen en uitgevoerd in 1653. Vanwege de 
breedte van 60 meter en het kaarsrechte traject kreeg het 
de naam Wegh der Weegen. Behalve als nieuwe verbinding 

De gemeente Steenwijkerland stelde begin 2012 een nieuw 
bestemmingsplan buitengebied vast. Mede als gevolg van onze 
brief eind 2011 is de bouwaanvraag voor een schuur op het 
landgoed bij Huize De Bult niet gehonoreerd.
Heemschut Overijssel pleitte ook in 2012 voor sluiting van 
vliegveld Twente bij Enschede. Motief was onder meer behoud 
van karakteristieke bunkers. 
Wij hielden in 2012 een pleidooi  om de bouw van windmolens 
in onder andere de IJsseldelta en de Wieden/Weerribben te 
verbieden.
Heemschut Overijssel protesteerde tegen sloop van een deel 
van het voormalige Deventer stadskantoor en het voorgebouw 
van de oude schouwburg met zijn wederopbouwgevel. Heem-
schut vindt dat deze gebouwen geïntegreerd kunnen worden 
in het nieuwe stadskantoor. Voorts is er steun betuigd om een 
deel van het voormalig Geertruiden ziekenhuis in Deventer, een 
gemeentelijk monument, te behouden. 
Tot slot verscheen eind 2012 het blad Mijn Stad, Mijn Dorp 
met daarin vier pagina’s over Heemschut Overijssel, een uit-
gave die voor werving gebruikt zal worden. 

GELDERLAND

Vakwerk-chalet uitgebrand
In november werd chalet Stollenburg in Berg en Dal ernstig 
door brand beschadigd. De daken van het hoofdgebouw gingen 
verloren en er is een enorme waterschade. Grote delen van het 
interieur en het mooie casette plafond werden verwoest. De 
zijvleugels van de villa bleven gelukkig behouden. De eigenaar 
gaf te kennen het rijksmonument te willen slopen. Een nood-
dak aanbrengen werd in eerste instantie van de hand gewezen. 
Chalet Stollenburg is een monumentaal vakwerkhuis in chalet-
stijl. De houten bovenbouw werd als meesterstuk vervaardigd 
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Met succes is er gestreden tegen sloop van de molen Fakkert in 

Hoonhorst.
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gekweekt door de krachtige ondersteuning van de protesten en 
het wijzen op de waarden van het Belvedere-gebied Noordoost-
polder en het beschermde dorpsgezicht van Urk. Er is sprake 
van een klein succes, want de bouw van de zeven turbines die 
het dichtst bij Urk zouden staan, is komen te vervallen. 

Die good will kweekte de commissie eerder door de reddings-
actie voor de voormalige lichtwachterswoning op Oud Krag-
genburg. Mede door de bemoeienis van de PC werd de negen-
tiende-eeuwse lichtopstand van de ondergang gered en viert 
nu triomfen midden in Noordoostpolder. 
Succesvol is eveneens de bemoeienis van Heemschut met het 
vroegere werkeiland Lelystad. Dankzij de voortdurende beïn-
vloeding door de PC lukt het de planontwikkeling te beïnvloe-
den en dit uit de jaren vijftig stammende stukje Oostelijk Fle-
voland met een deel van de oorspronkelijke bebouwing (en nog 
een enkele oorspronkelijke bewoner) grotendeels in originele 
staat te behouden. 

NOORD-HOLLAND

Bijzondere gevallen
Van de tientallen objecten die de commissie Noord-Holland 
in de gaten houdt springen er enkele bijzonder in het oog en 
wel om uiteenlopende redenen. Dat zijn de Sint-Jan te Uit-
hoorn, de voormalige KRO-Studio te Hilversum en het land-
goed Elswoutshoek in Bloemendaal. Het eerste object, een 
vroeg voorbeeld van neoromaanse kerkbouw, werd in mei zelfs 
landelijk nieuws. De gemeente Uithoorn liet een winkelcen-
trum en woningen evacueren, omdat de parochie de termijn 
om maatregelen tegen verder verval te nemen had laten ver-
strijken. Inmiddels hebben burgemeester en wethouders van 
Uithoorn het standpunt van onder meer de commissie Noord-
Holland gevolgd en de sloopvergunning voor dit gemeentelijk 
monument geweigerd. De KRO-Studio in Hilversum bestaat 
uit twee delen. Het oudste stuk is rijksmonument en voor het 

was de weg ook bedoeld voor de vestiging van buitenplaatsen. 
Hiervoor zijn langs de weg 24 vakken van elk 100 roede (376 
meter) aangelegd, van elkaar gescheiden door dwarspaden, 
‘sorties’ geheten. De Commissie Utrecht schreef in het najaar 
van 2011 met medewerking van de provincie een prijsvraag uit 
voor de invulling van één van deze vakken. Er waren 27 inzen-
dingen en op 9 februari 2012 werden drie winnaars bekend 
gemaakt. 
De commissie Utrecht heeft zich, in samenwerking met Oud-
Utrecht en het Cuypersgenootschap ingezet voor het behoud 
van het Rietveldcollege in het Utrechtse Tuindorp. Deze mid-
delbare school uit de jaren zestig zal volgens plannen van de 
gemeente plaats moeten maken voor woningen. Samen met 
andere erfgoedstichtingen heeft Heemschut bij de Raad van 
State beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan en de 
afwijzing om het pand als gemeentelijk monument aan te wij-
zen. Een uitspraak wordt medio 2013 verwacht.

FLEVOLAND 

Heemschut Flevoland zette zich in 2012 ook in voor het behoud  

van de werf Metz op Urk.

Grote en minder grote successen 
Heemschut Flevoland is in vrijwel alle gemeenten van de pro-
vincie actief geweest. In de gemeente Dronten heeft Heem-
schut zich ingezet voor de herbestemming van de Pioniersba-
rak. De barak is gesloopt en in delen opgeslagen met het oog 
op een eventuele herbestemming. Voorts heeft de commissie 
in Dronten geadviseerd over het behoud van de glaskunstra-
men van Alfred van Werven in het Kerkcentrum De Voorhof in 
Biddinghuizen.
Proactieve hulp werd aangeboden bij het samenstellen van een 
Flevolandse Wederopbouwlijst. In samenwerking met Nieuw 
Land en het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten 
Flevoland werd een voorlopige wederopbouwlijst gemaakt. 
In strikte zin hoort het gevecht tegen een mega windmolenpark 
bij Urk niet tot de grote successen. Zeker nu duidelijk is dat het 
ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven dat de 
molens er toch komen. Heemschut heeft op Urk veel good will 
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Hilversum de KRO studio weldra zowel rijks- als gemeentelijk 
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het vele verzet is sloop afgeblazen. Ook het bedreigde Caltex 
pompstation in Slotervaart is na een monumentenaanvraag van 
Heemschut door het stadsdeel voorgedragen voor bescherming.
In de loop van 2012 is een vernieuwingsplan voor de Robert 
Scottbuurt gemaakt, waarbij een schoolgebouw in de stijl van 
de Bossche School behouden blijft. Het schoolgebouw maakt 
deel uit van een voormalig Rooms Katholiek ensemble van vier 
gebouwen rondom een centraal plein. Heemschut heeft zich 
met succes ingezet voor behoud. Ondanks diverse positieve 
ontwikkelingen blijft Heemschut alert en actief. Veel wederop-
bouwerfgoed zit nog in de gevarenzone. 

Binnengasthuisterrein blijft bestaan!
In 2012 is na veertien jaar actievoeren duidelijkheid gekomen 
over het voortbestaan van de panden op het Binnengasthuis-
terrein, die plaats moesten maken voor een nieuwe univer-
siteitsbibliotheek. De te slopen gebouwen, een onmisbaar 
onderdeel van het ensemble, dat tot 1985 het Binnengast-
huis vormde, blijven bestaan. De UvA heeft dankzij acties van 
Heemschut en andere erfgoedorganisaties bakzeil gehaald en 
maakt nu plannen om in de bestaande gebouwen een biblio-
theek te realiseren. 

ZUID-HOLLAND

De kerk van Monster.

Kerk Monster eindelijk gemeentelijk monument
De gereformeerde kerk in Monster is na twaalf jaar en diverse 
gerechtelijke procedures eindelijk door de gemeente Westland 
erkend als een gemeentelijk monument. Zowel de rechtbank in 
2011, als de Raad van State vorig jaar, dwongen de gemeente 
de eerdere afwijzing te herzien. De markante kerk van architect 
B.W. Plooij uit 1935 is daarmee nog niet geheel uit de gevaren 
zone. Op 20 november bevestigde de gemeente de beslissing, 
maar stelt tegelijk dat verbouw en zelfs sloop niet is uitgeslo-
ten. Het kerkbestuur strijdt al die jaren voor sloop van de kerk, 
om op dezelfde plaats een kleinere, onderhoudsvriendelijker 

later aangebouwde deel loopt de procedure voor aanwijzing 
tot gemeentelijk monument. Heemschut trekt hierin samen op 
met het Cuypersgenootschap en een van de partners in de 
mediastad de oudheidkundige kring Albertus Perk. Het gebouw 
vertegenwoordigt omroephistorie, heeft grote monumentale 
waarde en staat op een markant punt.
Het Bloemendaalse landgoed is saillant, omdat Heemschut 
een bezwaarprocedure heeft lopen tegen het bouwen  van 
een tweede woning. Intussen is het aantal procedures zo aan-
gezwollen en de materie zo complex geworden, dat de com-
missie de status van het bezwaar amper kan achterhalen. De 
gemeente lijkt op last van de raad inmiddels een verzoenende 
koers te zijn ingeslagen, zodat een van de mede-eigenaren, die 
samen met zijn broer het landgoed bezit, mogelijk toch weer 
een kans krijgt zijn plan om een extra huis op het landgoed 
neer te zetten te onderbouwen. De commissie blijft alert.

 
AMSTERDAM

Flatgebouwen in Nieuw West, ontworpen door Heemschutter 

Herman Knijtijzer uit 1959-1960.

Behoud Wederopbouwarchitectuur
Het is lang ploeteren geweest om Amsterdam en de verschil-
lende stadsdelen te overtuigen van het belang van bescher-
ming van het wederopbouwerfgoed. Begin 2008 presenteerde 
wethouder Herrema een top 100 van mogelijke monumenten, 
welke helaas geen formele status heeft gekregen. Gemeen-
teraadsleden hebben mede naar aanleiding van presentaties 
door Heemschut te kennen gegeven de wederopbouwarchi-
tectuur behoudenswaard te vinden. Men heeft daarom een 
voorstel ingediend in de gemeenteraad. Gelukkig is er ook een 
tendens zichtbaar voor behoud van een aantal woningbouw-
complexen, kerken en andere gebouwen uit de wederopbouw 
in vooral de westelijke tuinsteden. 
Op 14 december 2012 heeft het stadsdeel Nieuw-West een 
complex van 364 woningen van architect Herman Knijtijzer uit 
1959-1960, jaren lid van de redactieraad van Heemschut, aan-
gewezen als monument. Dit complex vormt het gezicht van de 
Tuinstad Overtoomse Veld. Dankzij de economische crisis en 
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Transformatorhuisje in Groede
Op 25 oktober vond de feestelijke oplevering plaats van het 
gerestaureerde transformatorhuisje in Groede in Zeeuws 
Vlaanderen.  Deze begon met een goed bezochte bijeenkomst 
met inleidingen in de Lutherse kerk van Groede. Wethouder 
Ploegaert gaf een inzicht in de plannen van de gemeente Sluis 
voor behoud van gebouwd erfgoed en de inmiddels overleden 
gedeputeerde Heijning verrichtte de opening. Het trafohuisje in 
Groede is een zogenaamde hoogtoren, waarin de hoogspan-
ningskabels vrij van gevaar voor overstroming in de toren wer-
den bevestigd. De toren is in 1922 ontworpen door architect 
A.A. Kok, secretaris van de Bond Heemschut. In 1937 is het 
uitgebreid door er een schip aan vast te bouwen.
In het kader van het Eeuwfeest van Heemschut heeft de pro-
vinciale commissie Zeeland de benodigde gelden ingezameld 
en het monumentje laten restaureren, waarmee het gered 
werd. De restauratie kwam tot stand in samenwerking met 
de Stichting Cultureel erfgoed Zeeland (SCEZ), Stichting land-
schapsbeheer Zeeland (SLZ) en de Werkgroep Industrieel Erf-
goed Zeeland (WIEZ). Naast een gift van Delta Netwerkbedrijf 
zijn bijdragen verstrekt door de Bank Giroloterij, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Rabobank West- Zeeuws Vlaanderen en Katten-
dijke-Drucker Fonds.

NOORD-BRABANT 

De ruïne van de Waterburcht in Heusden blijft behouden. Op 

de plek komt geen zorginstelling. 

De ruïnes van Makken en Heusden 
Na jaren getouwtrek en juridische procedures tussen de 
gemeente Boxmeer en Heemschut verklaarde de rechtbank dat 
de voorburcht ook in vervallen staat of ruïne nog een waarde 
vertegenwoordigt. Heemschut voerde aan dat een ruïne zijn 
eigen bekoorlijkheid heeft als cultuurhistorisch erfgoed en dat 
er mogelijk kansen tot restauratie liggen op langere termijn. 
De RCE, GS en de Monumentencommissie hadden eerder al 
geadviseerd tot behoud. In de uitspraak is dus gekozen voor 
consolidatie dan wel het in stand laten als ruïne. Dit is nieuw 
en waardevol en kan wellicht ook dienen voor andere gevallen! 
Heemschut is tegen de plannen van een drietal organisaties 

kerk te bouwen. Heemschut, de werkgroep Oud Monster, het 
Cuypersgenootschap en de Task Force Toekomst Kerkgebou-
wen gaan de procedure van de ingediende omgevingsvergun-
ning nauwlettend volgen.

Monumentenbeleid Boskoop eindelijk op gang…
Het monumentenbeleid van Boskoop stond tot voor kort op 
een laag pitje. In mei 2012 was dat aanleiding tot het ver-
zoek om haast te gaan maken met de invulling. De commissie 
stelde ook voor om negentien panden als monument aan te 
wijzen. Boskoop wilde Heemschut aanvankelijk, alleen al voor 
de procedure, 9.000 in rekening brengen. Dat kon natuurlijk 
niet en nader overleg volgde. Daarin raakte Boskoop ervan 
doordrongen dat het verzoek van Heemschut bedoeld was als 
noodsignaal. Eind juli lieten B&W weten met hernieuwde inzet 
te willen komen tot een helder monumentenbeleid en het aan-
wijzen van een aantal monumenten. De legesaanslag is weer 
ingetrokken en er is een nieuwe monumentencommissie inge-
steld die gaat adviseren over het te voeren monumentenbeleid 
en het aanwijzen van gemeentelijke monumenten.

 ZEELAND 

De opening van het transformatorhuisje door gedeputeerd 

Heijning, omringd door genodigden.
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Jugendstilvilla aan de Biezen, nummer 51 in Boskoop. Weldra 

gemeentelijk monument?
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LIMBURG

Zienswijzen en bezwaren
Er werden in 2012 zienswijzen en bezwaren ingebracht tegen 
het plan voor de Multifunctionele Accommodatie in Arcen. 
Heemschut vindt dat het MFA absoluut niet op de geplande 
locatie te midden van vijf rijksmonumenten mag komen in een 
bouwmassa die het kasteel in de schaduw stelt. Een zienswijze 
werd eveneens ingediend tegen aanpassing van de erfgoedver-
ordening van Eijsden-Margraten, waarmee met één pennen-
streek alle gemeentelijke monumenten verdwijnen. Heemschut 
acht dit beleid strijdig met de uitgangspunten van het nationale 
park Zuid-Limburg. De gemeente heeft toegezegd te bezien op 
welke wijze via het bestemmingsplan bescherming kan worden 
gecontinueerd. 
In de langslepende zaak van sloop van het rijksmonument 
Sankt Ludwig in Vlodrop is door middel van een zienswijze bij 
het voornemen van de gemeente Roerdalen om een sloopver-
gunning voor het complex af te geven, ervoor gepleit een deel 
van de historie en karakteristiek van het complex te bewaren. 
Overleg met de eigenaar daarover is inmiddels gestart. 

Het rijksmonument klooster Sankt Ludwig in Vlodrop is een 

zaak waar de commissie Limburg zich al vele jaren voor inzet; 

een slopende zaak….

om op de ruïnes van het kasteelterrein de Waterburcht van 
Heusden een zorgresidentie te bouwen met 63 appartemen-
ten. De commissie opteert voor het laten voortbestaan van 
de ruïne, dan wel voor een complete herbouw van het kasteel 
zoals het ooit was. In december werd besloten dat door gebrek 
aan draagvlak bij bewoners en kritiek van allerlei organisaties 
(waaronder Heemschut) niet verder wordt geïnvesteerd in uit-
werking van de plannen. Daarmee gaat de stekker uit het plan 
voor een zorginstelling op de fundamenten van het oude kas-
teel. 

Teloorgang Monumentencommissies
In Brabant is geconstateerd dat een behoorlijk aantal gemeen-
ten monumentencommissies heeft opgeheven, op afstand 
zette of een commissie in stand houdt die niet voldoet aan 
de wettelijke verplichtingen qua deskundigheid en expertise. 
Gemeenten nemen de vrijheid, in het kielzog van de crisis en in 
een algehele roep om meer vrijheid op monumenten- en wel-
standgebied, om af te breken wat is opgebouwd. Heemschut 
zocht contact met Monumentenhuis Brabant en de provincie 
(provincie is bevoegd gezag op dit onderdeel omdat zij taken 
heeft overgenomen van de Erfgoedinspectie) om samen te 
waken voor kwaliteit en aandacht te vragen voor de teloorgang 
van monumentencommissies. De provincie wil nu het functi-
oneren van commissies in beeld krijgen. Dit zal opgenomen 
worden door het Monumentenhuis Brabant en Heemschut. 
Hierna kunnen gemeenten die in overtreding zijn aangespro-
ken worden. Maar bovenal is het de bedoeling preventief te 
communiceren met alle gemeenten in Brabant. 
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De vervallen voorburcht van het kasteel Makken mag nu een 

ruïne blijven in afwachting van betere tijden. 
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Landelijke publieksevenementen

Poorten open op de Utrechtse Heuvelrug 
28 april

Op landgoed Prattenburg werd er een wandeling door de 

tuinen gemaakt.

Een geslaagde excursie voerde naar landgoed Remmerstein, 
landgoed Prattenburg en kasteel Amerongen. Het landgoed 
Remmerstein stamt al uit de 15de eeuw. Het oorspronkelijke 
kasteel werd in de 18de eeuw gesloopt en vervangen door 
een duiventoren. Het landgoed Prattenburg werd verkozen 
tot Landgoed van het Jaar 2012. De eigenaren mevrouw en 
de heer van Asch van Wijck ontvingen de deelnemers in het 
koetshuis. In twee groepen werden de deelnemers rondgeleid 
over het landgoed onder leiding van mevrouw van Asch van 
Wijck en Henk Hoogeveen, als vrijwilliger betrokken bij Prat-
tenburg. Hierna volgde een rondleiding door de tuin van kasteel 
Amerongen. Kasteel en tuin zijn in het bezit van de Stichting 
Kasteel Amerongen. Het kasteel opende op 1 juli 2011 na een 
negen jaar durende restauratie. 

Landgoederen in bedrijf: 
Klarenbeek en Middachten
12 oktober

De excursie werd georganiseerd in samenwerking met de 
Nederlandse Tuinenstichting. De deelnemers werden eerst 
ontvangen in de voormalige fabrieksgebouwen op het Land-
goed Klarenbeek door de eigenaren Rikie en Jan Richard Kre-
pel. Er was een uitstekende presentatie over de historie van 
het landgoed en bedrijf met veel oud beeldmateriaal. De fami-
lie Krepel werd in 1761 mede-eigenaar van de Kopermolen 
die aldaar in 1732 werd gesticht. In 1996 hebben de huidige 
eigenaren het landgoed in het geheel van de familie overgeno-
men. De fabriek werd in de 19de eeuw een sigarenkistenzage-
rij, waarvan de productie in 1995 naar Polen werd verplaatst. 
Bij Krepel worden tegenwoordig nog deuren gefabriceerd. De 
vrijgekomen fabrieksgebouwen worden nu gebruikt voor expo-
sities, evenementen en als trouwlocatie. 
Daarna werd kasteel Middachten bezocht en de geschiede-
nis van huis en tuin tijdens de rondleiding verteld. Het kasteel 
behoort tot één van de weinige complete kastelen in Neder-
land, is al generaties lang in bezit van dezelfde familie en 
beschikt daardoor over een authentieke inboedel. Heel bijzon-
der was het bezoek aan de bovenverdieping van het kasteel. 

Publieksactiviteiten

De prachtig bloeiende tuin van kasteel Middachten. Op de 

voorgrond een van de bouwhuizen, op de achtergrond het 

kasteel.
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Kelderwoningen in middeleeuws Groningen
13 oktober

De dag van de Geschiedenis had in het verslagjaar het thema: 
arm en rijk. Na een aankondiging in de Groninger Gezinsbode 
stroomden de opgaven binnen. Het maximum van 20 deel-
nemers leidde tot vele teleurstellingen bij aanmelders. Taco 
Tel, bouwhistoricus van de gemeente Groningen, ging mee 
als begeleider. Tijdens de tocht werden twee ‘rijke’ panden 
bezocht waarin kelderwoningen zichtbaar zijn. Het pand van 
Zomers aan de Vismarkt 56 werd bezocht, waar de gang en de 
zaal aan het einde van de 18de eeuw rijk versierd werden met 
stucwerk van de hand van Johan Bernhard Logeman (1748-
1814). Daarna werd Oude Boteringestraat 52 aangedaan. Hier 
was het ‘rijke’ element een kamer die in het begin van de 20ste 
eeuw werd ingericht door de kunstenaar Kort met gebatikte 
wandbekleding en Jugendstil betimmering. Arnold Willem Kort 
(1881-1972) was vanaf 1901 in dienst van de Groningse meu-
belfabriek J.A. Huizinga. Later is hij docent decoratief schilde-
ren geworden aan de Academie Minerva. In dit gebouw werd 
eveneens de zolder bezocht. 

Drenthe

Geschiedenis van het landschap
22 september

Tijdens de excursie van de afdeling Drenthe gaf voormalig lid 
van de Drentse PC Bernhard Hanskamp zijn visie op de ont-
wikkeling van het Drentse landschap. Hanskamp is auteur van 
het boek Bewogen ontwikkeling – De ruimtelijke ontwikkeling 
van Drenthe 1942-1970.  De deelnemers gingen per bus van-
uit Assen naar Grolloo, het Deurzer diepje, de Drentsche Aa, 
de ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo, Odoorn en Exloo. Aan de 
rand van het dorp Exloo volgde een wandeling over de es. Na 
de lunch ging de tocht onder andere via Valthe, ‘t Haantje, 
Westerbork, Elp, Zwiggelte en Hooghalen terug naar Assen. 
Inleider Hanskamp kreeg uitgebreid complimenten vanwege 
zijn brede kennis van het Drentse landschap.
35 deelnemers.

Evenementen georganiseerd door de 
provinciale commissies

Frieslân

Langs Friese buitenplaatsen
6 oktober 

Op zaterdag 6 oktober vond in het kader van het Jaar van de 
Historische Buitenplaats de erfgoedexcursie langs Friese bui-
tenplaatsen plaats. Behalve voor de gebouwen was er ook 
volop aandacht voor de prachtige tuinen. Achtereenvolgens 
werden de buitenplaatsen Schatzenburg in Dronrijp, Liaucka-
mastate ten noorden van Sexbierum, de Hege Wier, de tuin van 
Roptastate bij Wijnaldum en het historische park Vijversburg 
nabij Tytsjerk aangedaan. 
Aantal bezoekers 36.

Groningen

Wandelen langs Gronings Groen van Toen
8 september

Op de nationale monumentendag werden twee wandelingen 
georganiseerd langs monumentale panden met bijzondere tui-
nen in het historisch centrum van Groningen. Tijdens de wan-
deling werd informatie gegeven over de geschiedenis van het 
huis en de aanleg van de tuin. Het maximum aantal deelne-
mers per wandeling was beperkt tot 20 personen. De belang-
stelling voor deze wandelingen was overweldigend. De com-
missie overweegt volgend jaar de wandelingen te herhalen. 
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Het buiten Schatzenburg nabij Dronrijp. 
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Dronten waar een wandeling werd gemaakt langs monumen-
ten uit de Wederopbouwperiode. Henk Pruntel, onderzoeker 
van Nieuw Land en TA Piet Voermans gidsten de aanwezigen 
tijdens de tocht. In Dronten was aandacht voor de steden-
bouwkundige opzet van het dorp, de Meerpaal, de scholen en 
kerken, woningen uit de jaren zestig, het Vliegersmonument 
van de Airgunners en het nieuwe station van de Hanzelijn. Na 
de lunch werd een bezoek gebracht aan het Rivierduingebied 
waar archeologisch medewerker Dick Velthuizen een toelich-
ting gaf op de prehistorische vondsten. Daarna vervolgden wij 
onze tocht naar Lelystad voor een bezoek aan een scheepsar-
cheologische opgraving. André van Holk, hoogleraar maritieme 
geschiedenis, gaf een toelichting op het opgravingswerk. De 
dag werd afgesloten in museumrestaurant De Cantine. 

Amsterdam

Amsterdamse School
29 augustus

Tijdens de excursie werden het Scheepvaarthuis van J.M. van 
der Meij en Het Schip en volkswoningbouw in de Spaardam-
merbuurt van M. de Klerk bezocht. De excursies werden geor-
ganiseerd door Sebas Baggelaar, PR-medewerker samen met 
zijn voorgangster Gay Lee Oen. De groep telde 22 deelnemers.

Fietstochten door Nieuw West
8 en 9 september

Tijdens de Open Monumentendagen fietsten Heemschutle-
den door het Nieuw West van Cornelis van Eesteren. De toch-
ten waren een coproductie met het Cornelis van Eesteren 
Museum. Er werd gefietst door de bijzondere groenstructuren 
van de Westelijke Tuinsteden met hun markante wederop-
bouwarchitectuur. De zes fietstochten telden tussen de 15 en 
20 deelnemers.

Overijssel 

Op bezoek in Kampen
10 november 

Van 10 tot 17 uur werd er door belangstellenden door Kam-
pen gewandeld. De tocht leidde deelnemers langs recente res-
tauratieprojecten in de binnenstad. Wethouder Janita Tabak 
vertelde over de inspanningen en successen van het recente 
monumentenbeleid. Bureau Delfgou liet de laatste restauraties 
zien en verzorgde een rondleiding op de Nieuwe Toren. Ook 
werd speciale aandacht besteed aan de wijze waarop de water-
kering in de binnenstad is opgehoogd. Rob Busser (ex-hoofd 
Monumentenzorg van Kampen) en Adriaan Velsink (ex-hoofd 
Gemeentelijke Plannen Provincie Overijssel) vertelden over die 
ingrijpende aanpassingen. In de historische buitenhaven werd 
de replica van een Kamper Kogge bekeken. 

Gelderland 

Met de bus door de Achterhoek
20 oktober

Een bus vol Heemschutters maakte een kleine rondrit door de 
Achterhoek. De  excursie werd voorbereid door onze oud com-
missieleden Joosje van Dam, Rob Lureman en Chris Schar-
ten. Door de informatie in de bus van Chris, kreeg onze blik 
naar buiten een extra dimensie: het prachtige stadje Doesburg 
bleek een omwalling à la Heusden te verbergen. Heemschut 
trekt daar samen met de stichting Menno van Coehoorn op 
om dit weer zichtbaar te maken. Bezocht werd kasteel Slan-
genburg en het op het landgoed gelegen gelijknamige klooster. 
Dit kent een wederopbouwverhaal, zoals er in Nederland geen 
tweede te vinden is! Alleen al daarom zou het op de Rijks-
monumentenlijst behoren te staan. Hetzelfde geldt volgens 
de  commissie Gelderland voor het Rietveld-lyceum te Doetin-
chem. In beide gevallen trekt Heemschut gezamenlijk op met 
plaatselijke groepen en de gemeente Doetinchem.

Flevoland 

Archeologie en Wederopbouw monumenten in Dronten
6 juli 
De excursie per touringcar werd georganiseerd in samenwer-
king met Nieuw Land. Centraal stonden de hoogtepunten uit 
het Flevolandse erfgoed. De gasten werden verwelkomt in 
museumrestaurant De Cantine, een replica van een van de 
oudste gebouwen van Lelystad, op het terrein van Nieuw Land. 
Arjan Agema, directeur van Nieuw Land, vertelde over de taken 
van Nieuw Land op het gebied van het behouden en presen-
teren van het bijzondere Flevolandse erfgoed. Daarop volgde 
Heemschutter Erik Boshuijzen met de vele aandachtpunten in 
het werk van Heemschut Flevoland. Per bus ging men naar 
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Het Vliegersmonument van de Airgunners in Dronten.
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 Limburg

Maastricht Jekerkwartier
7 september

In samenwerking met de Universiteit Limburg organiseerde 
Heemschut een excursie om ter plaatse de nieuwe stedelijke 
structuurvisie voor de periode tot aan 2030 te bekijken. De 
rode draad in deze visie is duurzaamheid voor alle beleids-
thema’s. Stedelijke functies worden daarbij in principe gereali-
seerd binnen het bestaande stedelijk gebied. Herbestemming 
van een bestaand gebouw heeft de voorkeur boven nieuw-
bouw. Dit mits de functie past in het profiel van het gebied en 
het gebouw geschikt of geschikt te maken is voor de nieuwe 
functie. Tijdens de wandeling werd getoond hoe de Universiteit 
van Maastricht dit beginsel de afgelopen jaren heeft toege-
past, waardoor veel oude monumentale gebouwen met inven-
tiviteit en respect zijn aangepast voor een onderwijsfunctie. Op 
de verschillende locaties werden de deelnemers getroffen door 
de verassende creatieve oplossingen! 

De excursie voerde langs herbestemmingsvoorbeelden in het 

Jekerkwartier.

Zeeland

w

Op excursie in de gewelven van slot Oostende in Goes.

Gered van het Water
6 juli

Met warm weer vertrok vanuit Goes een volle bus naar Schou-
wen Duiveland. Leden van Heemschut en de Nederlandse Tui-
nenstichting werden in het liefelijke dorp Schuddebeurs ont-
vangen met koffie en een informatieve lezing over de historie 
van het gebied, de landadel en de zakenlieden met de indruk-
wekkende buitens. Te voet werd een bezoek gebracht aan de 
buitens Mon Plaisir en Heesterlust. Bij het geheel gerestau-
reerde Heesterlust met een voortreffelijk aangelegde tuin wer-
den de gasten ontvangen - park is niet toegankelijk - door de 
eigenaren en werd informatie gegeven over huis en tuin. Een 
uitgebreid bezoek aan het 13de-eeuwse slot Haamstede met 
uitleg door de vrijwilligers van Natuurmonumenten en een wan-
deling door het enige loofbos op het eiland. 
Door de fraaie natuur naar Zierikzee waar een bezoek aan het 
Burgerweeshuis werd gebracht, eigendom van het kunstenaar-
spaar Ad (overleden) en Tessa Braat met de schitterende tuin 
en een kamer met het goudleren behang dat oorspronkelijk 
uit het eerder bezochte Mon Plaisir komt. Een zeer deskun-
dige uitleg van de architect over de aanstaande restauratie 
van het behang was buitengewoon boeiend. Aan het einde van 
de middag was een koele verfrissing op de historische Markt 
van Zierikzee een goede afsluiting van de dag. De rit over de 
Zeelandbrug naar Zuid-Beveland (Goes) was ook nu weer voor 
velen een belevenis. Een zeer geslaagde dag met aandacht 
voor water, historie en natuur. 
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Tijdschrift

In 2012 is het tijdschrift Heemschut vier keer verschenen. In 
het verslagjaar is door bestuur, directie en redactie, vanwege 
financiële en organisatorische redenen, intensief gewerkt aan 
de vernieuwing van het tijdschrift Heemschut. Dit heeft gere-
sulteerd in de keuze voor een nieuwe samenwerkingspartner, 
waarbij bladmanagement, vormgeving, druk en verspreiding 
zijn ondergebracht bij één contractpartner. De redactie is deels 
vernieuwd. Belangrijkste wijziging is dat de directeur en de 
beleidsmedewerker voortaan deel uit maken van de redactie. 
De hoofdredactie is ondergebracht bij de directeur. Daarmee is 
de functie van de ingehuurde eindredacteur in de persoon van 
Piet Arp beëindigd. In december is het eerste tijdschrift in de 
nieuwe vormgeving verschenen. 

Website
De website van Heemschut, www.heemschut.nl  is dé infor-
matiebron voor leden en niet leden. In 2012 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.

Letopjeerfgoed.nl  gelanceerd
Gemeenten, provincies en het rijk hebben meer dan voorheen 
de insteek burgers en (vrijwilligers-)organisaties vooraf mee te 
laten denken bij visie- en planvorming. De wettelijke mogelijk-
heid om achteraf te procederen bestaat nog slechts, indien 
men tevoren zijn visie of belangen heeft kenbaar gemaakt. Het 
is dus zaak om vóór het vaststellen van visies en bestemmings-
plannen het belang van cultuurhistorie goed te inventariseren 
en die belangen tijdig in te brengen. Maar hoe kunnen burgers 
beter betrokken raken bij de zorg voor de historie van de eigen 
omgeving? Heemschut heeft in het kader van het beleidsplan 
Modernisering Monumentenzorg  samen met het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in 2012 de nieuwe web-
site www.letopjeerfgoed.nl gelanceerd om burgers bewust te 
maken dat zij zelf kunnen participeren in het ruimtelijk beleid 
van de lokale, regionale en nationale overheid. 

Digitale nieuwsbrief
Aan alle Heemschutleden werd in het verslagjaar gevraagd het 
e-mailadres op te geven. Per brief konden de leden zich opge-
ven voor de digitale nieuwsbrief, die als aanvulling verschijnt op 
het tijdschrift Heemschut. 1950 leden ontvingen in 2012 een 
aantal keren de digitale nieuwsbrief. Iets meer dan 400 leden 
ontvingen de nieuwsbrief op hun verzoek via de reguliere post.

Twitter en Facebook 
@heemschut is de Twitter accountnaam van Heemschut. Aan 
het eind van verslagjaar waren er 397 volgers en bijna 800 
tweets verzonden. De tweets zijn geïntegreerd in de website 
van de vereniging en gedurende een bepaalde tijd op de home-
page zichtbaar.
Sinds 1 april 2011 heeft Heemschut ook een fanpage op 
Facebook. Hierop werden in het begin incidenteel berichten 
geplaatst. Vanaf 1 juni 2012 wordt er met een regelmaat van 
twee berichten per week gepost, soms vaker als daar aanlei-
ding toe is. Heemschut bereikt via Facebook een nieuw publiek 
dat zeker in erfgoed is geïnteresseerd is, maar nog geen lid 
is van de vereniging. Het aantal likes is in 2012 toegenomen 
tot 92 mensen (ca 2 per week in 6 maanden tijd!). 70% van 
de mensen die Heemschut leuk vinden is tussen de 25 en 
55 jaar oud en ca. 25 % woont in Amsterdam. Iedere week 
komen de berichten bij ongeveer 150 tot 200 mensen onder 
de aandacht. De berichten gaan voor de helft over het werk 
van Heemschut en voor de andere helft over leuke erfgoed-
nieuwtjes en aankondigingen van excursies, films of erfgoedat-
tracties.  

Tijdschrift, nieuwsbrief, website en social media

Jaar van de 

boerderij

Urnenkerk 
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Historie van 

de dakpan
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Rekening van baten en lasten

Werkelijk Werkelijk BeGrooT Werkelijk

2012 tov begroot 2012 2011
Baten
Vereniging
Contributies en donaties  239.472 99,8%  240.000  251.444 
Giften en legaten
(incl. vrijval Egalisatiereserve)

 49.047 98,1%  50.000  45.333 

Advertenties  32.076 106,9%  30.000  43.352 
Subsidiebaten  26.631 1331,6%  2.000  310.018 
Entree gelden  7.291 145,8%  5.000  7.105 
Overige baten  14.363 179,5%  8.000  12.329 

Totaal baten  368.880 110,1%  335.000  669.581 

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Beschermingsactiviteiten  –285 
Publieke informatievoorziening  46.880 63,4%  74.000  336.401 
Publieksactiviteiten  14.552 97,0%  15.000  6.841 
Provinciale commissies  59.987 200,0%  30.000  62.675 

 121.419 102,0%  119.000  405.632 

Beheer en administratie
Personeelskosten  261.236 95,0%  275.000  285.648 
Bondsbureau  83.042 103,8%  80.000  90.046 
Ledenadministratie  12.080 241,6%  5.000  5.030 
Wervingskosten 0,0%  8.000  7.221 
Bestuur  12.584 125,8%  10.000  9.096 
Jaarvergadering en jaarverslag  6.942 115,7%  6.000  8.296 
Website en public relations  17.698 177,0%  10.000 
Onvoorzien  26.988 

 420.570 106,7%  394.000  405.337 

Totaal lasten  541.989 105,7%  513.000  810.969 

Per saldo  –173.109 –178.000 –141.388 
Bijdrage St. Heemschut Hulpfonds  180.000  178.000  180.000 

Exploitatieresultaat  6.891   38.612 

Voorstel resultaatbestemming
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen  16.631  35.000 
Overige reserves –9.740  3.612 

 6.891 0  38.612
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Algemeen Bestuur
Ir. E. de Iongh, voorzitter ad-interim*
M.A. Blom MS, penningmeester*
Mr. K.R.G. Kuipers, secretaris*
F.J. Goossen*
Ir. J.A.F.A. Timmermans*
T. van Dalfsen
Ir. H. Dekker/ Y. Meihuizen
Ing. L.J. Eelman
Ir. J.A. van Gils
P.R. Nijhof
Mr. J.C. van Oordt
Mr. C.A. Raas
T.F.M. Rongen
Ing. W. Schagen
R.H.J. Staal

*Tevens lid dagelijks bestuur

Mutaties: Afgetreden zijn mevrouw van Dok, de heer G.G. 
Witsen Elias, de heer W. Heijbroek en de heer C. Verhaar. De 
heer R. Veelders is in mei 2012 overleden. De heren Dekker/
Meihuizen vormen een duovoorzitterschap.

Staf van het landelijke bureau
Directeur drs. Karel Loeff
Beleidsmedewerker Mathijs Witte MA MSc
Directie assistent Angelique van Kampen
Administratief medewerker Dolly Blok-Hartman

Op freelancebasis werken:
Roel de Saegher, boekhouder
Els Arends, pr-coördinatie en Facebook

Medewerkers die het bureau in 2012  
hebben verlaten
Mevrouw W.V. de Vries, medewerker website
L. van Kilsdonk, huismeester
Mevrouw I. Agterkamp, freelance coördinator excursies
P. Arp, freelance eindredacteur

Tijdschrift redactie
Mevrouw drs. A.M. ten Cate, eindredactie
Drs. E. le Gras
Drs. W. Heijbroek
Mevrouw drs. W.W. Linskens-van de Poel
Drs. Karel Loeff, hoofdredactie
Drs. N. Vervat
Mathijs Witte MA MSc

Klankbordgroep tijdschrift
Drs. W. Wolters
R.E. Lureman
E. van Arkel

De klankbordgroep is per ultimo december opgeheven.

Organisatie

Colofon
Jaarverslag 2012

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

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.

Grafische productie 
Pack & Parcel BV, Nieuwegein m.m.v.
Pencilpoint - Reclamemakers & Vormgevers,  
Woerden
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Drenthe 

Secretariaat: de heer J. van Rooij
Steendijk 221, 9404 AD Assen 
Telefoon 0592-301007
jvrooij@xs4all.nl

R.H.J. (Rob) Staal, voorzitter
Dr. ir. H.J.M.(Jeroen) van Rooij, secretaris
Penningmeester, vacature
Drs. P.F. (Eric) Le Gras, pr-adviseur 
P. (Piet) Pilkes, adviseur stedenbouw
L. (Leen) de Graaf, technisch adviseur
R. (Romke) van Willenswaard, adviseur landschap
Drs. H.(Hans) Ladrak
R. Z.(Roelie) Geerts-Kinds
Dr. S.B. (Seerp) Ybema, vice voorzitter
J.W. (Jan) Grotenhuis
Mevrouw drs. E. (Ellen) de Vries-Heijboer

Mutaties: De heer Ladrak heeft de commissie verlaten.

Overijssel

Secretariaat: mevrouw H. de Nekker-van den Berg.
Haarbeek 16, 8033 BH Zwolle
Telefoon 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, technisch adviseur
G.J. te Winkel, technisch adviseur
P. Dekker
J.J. Krommendijk
M.N.M. Overbeek
A. Velsink
Mevrouw H. van Werven

Provinciale commissies

Groningen

Tijdelijk contact persoon: Mevrouw E. van Duin,
Oosterweg 3, 9804 PP Noordhorn. 
Mobiel 0649312048 
evelynevanduin@gmail.com

Mevrouw E. van Duin, vicevoorzitter
Mevrouw G. op den Akker, secretaris
Ir. P.P. Bosch, technisch adviseur landschap
J. Battjes, technisch adviseur 
H. Leffers
Mevrouw drs. M.J.A. Vooijs
R.M.Th. Wobbes

Mutaties: De heren J. Louwes, V. Erdin en R. Staal en de 
dames A.J. Wendker en M.J.A. van den Burg traden af.  
De heren  
W. Bastiaanse en R. Jalink hebben zich gemeld als  
potentieel commissielid. 

Friesland

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

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

Mutaties: 
Afscheid hebben genomen: de heer Witsen Elias,  
mevrouw Arends en de heer de Boer heeft zijn functie  
van TA opgegeven. 
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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 
P. Voermans, technisch adviseur, Dronten Zeewolde
R. Oost, TA, regio Urk en Noordoostpolder
R. Bakelaar, planologisch adviseur en Regio Lelystad 
W. Baarsen, regio Urk

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

Noord-Holland

Secretariaat: mevrouw A.I.Th. Mars,
Marsmanlaan 23, 1422 CG Uithoorn
Telefoon 0297-522801 
martref@planet.nl 

Drs. F.J.A. IJsselmuiden, voorzitter
Mevrouw  A.I.Th. Mars, secretaris
J.H. Wijnholds, penningmeester
Mr. L.A.H.M. Creemers, juridisch adviseur
W. Schagen, vicevoorzitter, technisch adviseur noord & midden 
lr. P.M.C. Capelle, technisch adviseur Kennemerland e.o.
H. Dirkx, technisch adviseur Gooi, Amstelveen e.o.
P.A.J. Schat, pr-medewerker
Mevrouw drs. A.M. ten Cate

Amsterdam

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

Ing. Leen Eelman, voorzitter, technisch adviseur
Ir. Paul Lankamp, vicevoorzitter, technisch adviseur
Drs. Jaap Kamerling, secretaris
Drs. Norman Vervat, penningmeester
Sebas Baggelaar
Dingeman Coumou
Jephta Dullaart
Drs. David Mulder
Barbara Oudejans
Drs. Herman Wesselink

Mutaties: Mr. Eelco Hoogendijk trad per 31 december af.

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, technisch adviseur
J.H. Reijnen, technisch adviseur
M. Niemeijer
Mr. C.A. Raas
Ing. J.G.Chr. Scharten, penningmeester/technisch adviseur RO
Ing. A.A.M. Smits

Mutaties: De heer Veelders overleed in mei. Afscheid hebben 
genomen de dames Van Dam, Weser en Jetten en de heren 
Lureman, Wolters en Tak.

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, vicevoorzitter
Ing. G.H. de Kock, penningmeester
Ing. P. D. van Vliet, technisch adviseur objecten
Ir. P. van Dun, technisch 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
Mevrouw T. Windhoud
O.J. Wttewaal

Vaste gasten
Drs. E. Nijhof, Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed 
(USINE)

Mutaties: Voorzitter C. Verhaar heeft zijn taken neergelegd. 
Het voorzitterschap is nu duo taak. De heer Dekker neemt 
de dagelijkse taken waar en de heer Meihuizen bezoekt de 
bestuursvergaderingen van het landelijk bureau.
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Zuid-Holland

Secretariaat: Rob Onel
P.J. Blokstraat 4, 2313 ET Leiden
Rob.k.onel@gmail.com

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

Zeeland

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

Drs. W. Heijbroek, Voorzitter en pr
Ing. R.F. Schürmann, technisch adviseur
Drs. F. Godthelp, vicevoorzitter
F.J. Goossen, penningmeester
Mevrouw J.A. Pleijte, secretaris
Drs. M.P. Van Dintel, adviseur
L.M. van der Gouwe
Ir. E. de Iongh, adviseur
Mevrouw drs. J. Jacobs, technisch adviseur
Drs. D.H.P. Koren, adviseur
Drs. P. W. Sijnke
J. Verhaagen
H. Vlottes
 

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
B.M.J. Tonies, technisch adviseur
Ing. G.B.F. van der Vliet, technisch adviseur en vicevoorzitter
A.J.H. van Eekelen, technisch adviseur
Mevrouw drs. M. W.C. van den Dries, technisch adviseur 
J.H. Keunen, pr-medewerker
Mevrouw ir. J. Toebast, adviseur
J. Beekmans
Mr. P.P.W. Eijssen
Mevrouw M. Huberts-Voorhagen
Ing. F.Th. van Gessel, 
R. van de Heijde
Mevrouw mr. G. van der Flier

Mutaties: In het verslagjaar heeft een aantal functiewijzigin-
gen plaats gevonden. De heer H.J.J. Oome heeft de commis-
sie verlaten. 

Limburg

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

T.F.M. Rongen, 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, technisch adviseur
H.L.M. Dircks, technisch adviseur
F. Focke, technisch adviseur
Drs. A.M.P.P. Janssen
Mevrouw drs. J.M.T. Janssen-Daniëls
Ing. L.J.S. Vos


