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H

et jaar 2011 was voor onze vereniging een heel bijzonder jaar. Op
2 februari 1911 werd in De Munt aan het Muntplein in Amsterdam
onze vereniging opgericht. De viering van het 100-jarig bestaan heeft
veel teweeg gebracht. Met de start op 2 februari in gebouw De Bazel
werd de aftrap gegeven voor een reeks van activiteiten, het hele jaar door
en verspreid over heel Nederland. Onze beschermvrouwe, Hare Majesteit
de Koningin, was met staatssecretaris Zijlstra aanwezig bij de bijzondere
Algemene Vergadering van Leden in de Ridderzaal.
In dit jaarverslag leest u wat wij dankzij de bijdragen van velen, zowel
financieel als door vaak belangeloze inzet, in dit bijzondere Jubileumjaar
konden realiseren. Met alle aandacht in de pers wordt Heemschut steeds
bekender, vooral ook op lokaal en regionaal niveau. En naast het vieren
van een Eeuwfeest stonden de gewone taken van het landelijk bureau en
de vrijwilligers niet stil. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van al die
werkzaamheden, activiteiten en evenementen.
Anneke van Dok-van Weele, Voorzitter
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Vereniging
Heemschut werd opgericht in 1911 en is
daarmee de oudste particuliere vereniging
voor bescherming van cultuurmonumenten in
Nederland. In het verslagjaar telde de vereniging per ultimo december 6.055 leden. Dit
is een daling van 144 leden ten opzichte van
het jaar 2010. De teruggang is te wijten aan

opzeggingen, overlijden en het definitief
verwijderen van het bestand van wanbetalers. In het verslagjaar meldden 316 nieuwe
leden zich aan. Veel aanmeldingen kwamen
via internet. Het aantal is bemoedigend en
laat zien dat er zeker mogelijkheden zijn
voor groei in de komende jaren.

Vrijwilligers
Heemschut is een vrijwilligersorganisatie. Ruim
150 vrijwilligers in twaalf provinciale commis-

Bestuur
Tijdens de Algemene Vergadering van Leden op
10 juni 2011 nam mr. Marc van Ravels afscheid

sies en een commissie Amsterdam zijn actief op
het gebied van bedreigd gebouwd en cultureel
erfgoed. Zij komen in actie als cultuurhistorisch waardevolle gebouwen worden gesloopt,
landschappen worden aangetast of nieuwbouwplannen niet passen in hun omgeving.
Heemschut wil steeds meer proactief gaan
werken. Dat betekent dat er wordt ingesproken
bij het opstellen van nationale, provinciale en
gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen, en dat gemeenten worden benaderd om
zelf een goed monumentenbeleid op te zetten.
Een overzicht van deze activiteiten vindt u in dit
jaarverslag, een actueel overzicht van een groot
aantal dossiers vindt u op de website,
www.heemschut.nl

van het bestuur van Heemschut. Hij werd
opgevolgd door mr. Ruud Kuipers. Marc van
Ravels was gedurende meer dan 10 jaar lid van
het bestuur van de vereniging. Op 6 mei werd
hij onder meer vanwege zijn vrijwillige inzet
voor diverse (erfgoed) organisaties benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Landelijk bureau
De vrijwilligers worden ondersteund door een
klein, professioneel landelijk bureau. Dit is
sinds 1967 gevestigd in het Korenmetershuis in
Amsterdam.
Vanuit het landelijk bureau worden de vrijwilligers ondersteund met onder andere juridische
expertise, worden vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd en initiatieven ontplooid en
uitgewerkt. En daar worden ook de dossiers op
de website geplaatst.
De algemeen 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 vormen daarbij speerpunten.
Landelijke belangenbehartiging wordt eveneens
vanuit het landelijk bureau van Heemschut
gecoördineerd.
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Personeel
Eind augustus nam Joseeph van der Haagen
afscheid van Heemschut. Joseeph startte in 1976
zijn loopbaan bij de vereniging en was laatstelijk
actief als directeur bescherming. Per 1 september
trad Mathijs Witte (32) in dienst bij Heemschut
in de functie van beleidsmedewerker. Mathijs
studeerde sociale geografie en planologie aan de
Universiteit van Utrecht en Erfgoedstudies aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam. De taak van
Mathijs is het ondersteunen van de vrijwilligers.
Hij is tevens aanspreekpunt voor inhoudelijke
vragen van leden en niet-leden van de vereniging.
Henk Hoogeveen was in de eerste maanden van
2011 als stagiair vanuit de Vrije Universiteit
betrokken bij het Eeuwfeest. Na beëindiging
van zijn stage is hij op inhuurbasis gevraagd een
aantal activiteiten te ondersteunen.
Els Arends was in de aanloop van 2011 betrokken
als vrijwilliger bij de persbenadering rond de
start van het Eeuwfeest. Heemschut heeft haar
gevraagd voortaan de PR-medewerkersbijeenkomsten te coördineren.
Financiën
De staat van baten en lasten van de vereniging
vindt u op pagina 36.
In het Eeuwfeestjaar 2011 werden veel onderdelen gesponsord door leden en bedrijven. Een

overzicht hiervan vindt u op pagina 8.
Beleidsplan
Het beleidsplan van Heemschut is te vinden op
www.heemschut.nl onder vereniging/beleid. In
het beleid hebben zich in het verslagjaar geen
veranderingen voorgedaan.
Kaderdag
De kaderdag van Heemschut is vanouds een dag
waar de Technische Adviseurs van Heemschut
geïnformeerd worden en discussiëren over
actuele thema’s. In het verslagjaar vond geen
kaderdag plaats. Hiervoor in de plaats werd op
11 november een symposium georganiseerd over
de rol van de vrijwilliger bij erfgoedbescherming.
Het verslag hiervan treft u onder de Eeuwfeestactiviteiten.
Ton Kootpenning en Erespeld
In het verslagjaar zijn geen eretekens uitgereikt.
Landelijke belangenbehartiging
Op 31 mei stemde de Eerste Kamer in met het
wetsvoorstel Modernisering Monumentenzorg (MoMo). Dit betekent dat er het nodige
verandert in de Monumentenwet 1988 en de Wet
algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo). De
veranderingen zijn ingegaan per 1 januari 2012.
Onder andere komt daarmee de ondergrens van
50 jaar voor de aanwijzing van rijksmonumenten
te vervallen. Tegelijkertijd wordt echter ook de
mogelijkheid van belanghebbenden om aanwijzingsverzoeken te doen beperkt. De Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed hoeft het aanwijzingsverzoek niet meer te behandelen. Op onderdelen worden wijzigingen aan rijksmonumenten
per 1 januari 2012 vergunning vrij. Heemschut
staat tegen een aantal wijzigingen positief, maar
is bezorgd om de te grote dereguleringswens van
de rijksoverheid.

Samen met de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, heeft Heemschut een

is in 2011 mede een beroep gedaan op de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met de
RCE is een intentieovereenkomst gesloten voor

reactie gegeven op de concept-structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte en het bijbehorende
plan-MER. Beide organisaties pleiten voor een
betere borging van cultuurhistorie in ruimtelijke
plannen nu de rijksoverheid deze taak neerlegt
bij provincies en gemeenten.
Het voornemen om het aantal rijksmonumenten
in overheidsbezit te verkleinen werd in het
verslagjaar door Heemschut met een kritische
blik gevolgd. Tot op heden zijn er geen concrete
voorstellen gedaan om het bezit af te stoten.

opname van de nieuwsbrief in de te vernieuwen
website www.monumenten.nl. De erfgoedstem
is te ontvangen door zich aan te melden op
www.erfgoedstem.nl
Een groot aantal belangstellenden volgt het
nieuws inmiddels ook via Twitter.

FIM
De Federatie Instandhouding Monumenten
(FIM) vervult sinds haar oprichting in 2010
een belangrijke taak in de landelijke belangenbehartiging. Naast andere koepels, zoals de
Federatie Grote Monumentengemeenten, komt
FIM op voor de collectieve belangen van het
particuliere monumentenveld. In het verslagjaar presenteerde de FIM zich onder andere
bij staatssecretaris Halbe Zijlstra. Voorts werd
ingezet op de kennismaking met de leden van de
vaste Kamercommissie. Eind 2011 telde de FIM
35 aangesloten organisaties. Het secretariaat
van FIM is ondergebracht bij Heemschut, directeur Karel Loeff is secretaris van de vereniging.
Meer informatie: www.fimnederland.nl
Erfgoedstem 2010
Met een jaarlijkse financiële bijdrage ondersteunt Heemschut de Erfgoedstem. Deze digitale
nieuwsbrief verschijnt wekelijks. Vanuit de
Stichting Erfgoedlab wordt de nieuwsbrief gratis
verzonden aan abonnees. Het is een soort digitale knipselkrant en bevat nieuws over erfgoed,
gepubliceerd in lokale, regionale en landelijke
media. Voor financiering van de Erfgoedstem

Westerveld. De winnende gemeente krijgt een
geldbedrag van 25.000 euro voor een erfgoedproject, beschikbaar gesteld door de BNG.
Kijk voor meer informatie op: http://erfgoedagenda2011.nl/erfgoedgemeente2011/
Wiki loves Monuments
Voor het tweede jaar riep Wikimedia Nederland
erfgoedliefhebbers op foto’s te maken van rijksmonumenten in Nederland. Wiki loves Monuments is een fotowedstrijd om de zichtbaarheid
van rijksmonumenten in Wikipedia te vergroten
door meer vrije foto’s van rijksmonumenten
beschikbaar te krijgen. Heemschut ondersteunde
dit initiatief met het aanbieden van een aantal
prijzen en publiciteit rond dit vrijwilligersinitiatief. Op 5 november werden de prijzen uitgereikt
aan de winnaars. De winnende foto’s vindt u op
www.wikilovesmonuments.nl

De uitreiking van de prijs voor de Beste
Erfgoedgemeenten van Nederland. Van links
naar recht: Rob Zethoven, voorzitter van de
Havelter Molen, Anry Klein Deters, wethouder
van de gemeente Westerveld, Halbe Zeilstra,
staatssecretaris van oCW en Bernhard stikfort, ambtenaar bij de gemeente Westerveld
Erfgoedprijs
Op 17 november werd voor de tweede keer de
prijs voor Beste Erfgoedgemeente van Nederland
uitgereikt. De prijs is bedoeld voor gemeenten
die hun cultureel erfgoed zorgvuldig beheren en
daaruit een opvallend economisch en cultureel
rendement weten te halen. De jury bestaat uit
Arno Brok, burgemeester van Dordrecht, Liesbeth van der Pol, architect, Jan van der Voorden,
plaatvervangend directeur Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, Andries Ponsteen, directeur Erfgoedhuis
Zuid-Holland, Paul Spies, directeur Amsterdam
Museum en Karel Loeff, directeur Heemschut.
De winnaar in 2011 was de Drentse gemeente
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Eeuwfeestverslag
Activiteiten op landelijk niveau
Ter voorbereiding van het Eeuwfeest in 2011
heeft het Algemeen Bestuur van Heemschut in
2007 een Eeuwfeestcommissie benoemd. Medio
2008 werden de eerste contacten gelegd met
het Secretariaat van H.M. de Koningin over
haar mogelijke betrokkenheid bij het Eeuwfeest.

T

IJDENS HET EEUWFEESTJA AR zijn dertien
landelijke activiteiten georganiseerd die
bewust over het hele jubileumjaar werden ver-

Tegelijkertijd werden ook de eerste reserveringen voor de Ridderzaal gemaakt. De vroege
aanvang heeft ook mogelijk gemaakt dat zeer
tijdig een aanvraag kon worden ingediend bij
de BankGiro Loterij, welke gehonoreerd werd
met een bedrag van 200.000 euro.

willigers van Heemschut ook in 2012 en volgende
jaren de kans om de Erfgoedvereniging tijdens
publieksactiviteiten beter te kunnen promoten.

spreid. De bedoeling is geweest om telkens een
andere doelgroep te bereiken, zodat het Eeuwfeest maximale bekendheid en een maximaal
draagvlak voor Heemschut genereerde.
Als doelgroepen zijn vooraf geïdentificeerd:
leden, actieve leden, gelijkgezinde verenigingen,
jongeren, gesprekspartners, zoals de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed, centrale en lagere overheden,
sponsoren, geldschieters en stakeholders, zoals
leveranciers, actieve partijen in de bouw en
dergelijke.

Anneke van Dok-van Weele krijgt de Europa
Nostra Award uitgereikt. Foto Ruben Renaud

Restauratiebeurs
De tweejaarlijkse Restauratiebeurs in Den Bosch
vond plaats van 14-16 april en trok 8.000 geïnteresseerde bezoekers. Heemschut deelde daar
ruim 1.000 draagtassen met promotiemateriaal
uit. Op de tas stond het opvallende Eeuwfeestlogo.

start Eeuwfeest
De start van het Eeuwfeestjaar vond plaats op 2
februari in het gebouw De Bazel in Amsterdam.
Daarbij waren ruim 300 personen aanwezig.
Dit evenement werd opgeluisterd door onder
andere burgemeester Eberhard van der Laan van
Amsterdam. Een nieuwe ‘digitale plaquette’ op
de Munttoren werd bij die gelegenheid onthuld.
Dit memoreert het feit dat op die plek, precies
honderd jaar geleden, de Bond Heemschut werd
opgericht.
Mobiele tentoonstelling
Ten ondersteuning van de festiviteiten werden
er 26 tentoonstellingspanelen over Heemschut
gemaakt. Deze mobiele panelen bieden de vrij-
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Heemschut ter gelegenheid van het honderdjarig
bestaan van de Bond en de niet aﬂatende inzet
met behulp van vrijwilligers voor het behoud
van cultureel erfgoed, uit handen van Eurocommissaris Androula Vassiliou en de President van
Europa Nostra Placido Domingo de European
Heritage Award. Onder de gasten waren tal van
Heemschutleden.

Bijzondere AVL
De bijzondere Algemene Vergadering van Leden
vond plaats in de Ridderzaal in Den Haag op 14
mei. De beschermvrouwe van Heemschut, H.M.
de Koningin, vereerde de vergadering met haar
aanwezigheid. Hierbij waren bijna 500 leden en
relaties aanwezig. De opening van de vergadering
geschiedde op regeringsniveau door drs. Halbe
Zijlstra, Staatssecretaris voor Cultuur.
Europa Nostra
Tijdens het congres van Europa Nostra, gehouden
te Amsterdam van 8 tot 12 juni, verzorgde
Bond Heemschut een bijdrage over de inzet van
vrijwilligers in het erfgoedveld. Heemschut was
covoorzitter van de belangrijkste workshop. Ook
was Heemschut met een stand vertegenwoordigd. Op de afsluitende avond, in een afgeladen
Concertgebouw, ontving de Voorzitter van

Heemschut postzegels
In de Amerikaanse ambassade in Den Haag vond
op 22 augustus door Post-NL de uitreiking plaats
van een aan Heemschut gewijd postzegelvel. Op
het velletje zijn zes Nederlandse bouwwerken
afgebeeld die dankzij de inzet van Heemschut in
de afgelopen 100 jaar zijn behoed voor afbraak.
Post-NL onderstreepte met deze uitgifte het
maatschappelijk belang van Bond Heemschut.

Jubileumreis
Op zoek naar haar wortels ging Heemschut in het
verslagjaar op reis naar het huidige Oost-Duitsland. De ledenreis was overtekend en zal daarom
in 2012 herhaald worden. De reis voerde naar
Saksen en vond plaats van 25 september tot en
met 2 oktober. De reis oogstte veel waardering.
Deze eerste buitenlandse Heemschutreis telde 50
deelnemers onder leiding van drie reisleiders. De
reis, die in mei 2012 wordt herhaald, is intussen
bijna volgeboekt. Een succesvol initiatief!

symposium
Het symposium De Waarheid in Pacht in het
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem vond
plaats op 11 november en was met 180 inschrijvingen volgeboekt! Het thema van het symposium was: ‘De veranderende rol en betekenis van
de vrijwilliger en de professional bij de bescherming en het behoud van ons erfgoed’.

initiatief genomen voor het plaatsen van dit mini
Korenmetershuis, dat al meer dan 40 jaar de
landelijke zetel van Heemschut is.
open Monumentendag
In de Open Monumentendagkrant 2011 met een
oplage van 35.000 exemplaren was Bond Heemschut met veel aandacht, verspreid over twee
pagina’s, goed vertegenwoordigd.

als adoptieproject ter gelegenheid van het
Eeuwfeest. Heemschut ondersteunt met raad en
daad het behoud, de consolidatie en mogelijke
toekomstige restauratie van deze laatste grote
oorlogsruïne. Het symposium over Duurzaam
ruïne-beheer: hoe om te gaan met kasteelruïnes
en de uitgave en verspreiding van de brochure
over de toekomst van het landgoed Bleijenbeek
werden in dit kader financieel gesteund.

Jubileumboek
Het mooi verzorgde en uitgegeven jubileumboek, aangeboden op 14 mei in Den Haag aan
de beschermvrouwe van Heemschut, H.M. de
Koningin, werd toegezonden aan de ruim 500

Promotie-gadgets
Ten behoeve van het Eeuwfeest konden, dankzij
de algemene bijdragen van sponsoren, een
aantal gadgets met logo worden gemaakt om
Heemschut te promoten. Dit betrof onder andere

leden die meer dan 100 euro hebben geschonken
om deze jubileumactie mede mogelijk te
maken. Het boek wordt via Waanders en de
eigen website verkocht. Het is een uitstekend
relatiegeschenk
bij de lobby van
onze vrijwilligers
voor het behoud
van erfgoed op
lokaal gebied.
De oplage
van het boek
bedraagt 2.000
exemplaren.

een winterse das, meetlintjes en suikerzakjes.
Ten behoeve van de werving van nieuwe leden
kon de restant voorraad van Het Monumentenboek worden ingekocht. Er werd een speciale
felicitatie-ansichtkaart ontwikkeld en in het
tijdschrift werd een nieuwe ledenwerfkaart mee
gehecht.

Heemschut film
De première van de film 100 Jaar Heemschut
vond plaats tijdens de start van het Eeuwfeest
op 2 februari. Daarna werd de film nog vertoond
tijdens de Restauratiebeurs en op de Algemene
Vergadering van Leden. De film is te zien op de
homepage van de Heemschut website.

Korenmetershuisje in Madurodam
De presentatie op 20 oktober van het op schaal
vervaardigde Korenmetershuisje in Madurodam
haalde de landelijke pers, waaronder een foto
met tekst in De Telegraaf. De plaatsing van het
huisje in de Amsterdamse hoek van het park
vond plaats in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en
oud-voorzitter van Heemschut, Jan Franssen, de
zangeres Willeke Alberti en de heer Van Duijn
van Nationale Vastgoed Groep Nederland. De
provinciale Commissie Zuid Holland heeft het

Nationaal Adoptieproject
Kasteel Bleijenbeek onder Afferden in NoordLimburg ligt dicht tegen de grens met
Duitsland. Het kasteel dat in een zorgwekkende, ruïneuze staat verkeerd, werd gekozen
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Eeuwfeestverslag
Provinciale Activiteiten
Nagenoeg elke Provinciale Commissie heeft in
het kader van het Eeuwfeest eigen, speciale
activiteiten georganiseerd. Iedere provincie
ontving hiervoor vanuit het budget van de
BankGiro Loterij een bijdrage van 2.000 euro.
GRoNINGEN
Het maken van tentoonstellingspanelen en het
laten maken van wervingsmateriaal.
FRIEsL AND
Symposium Herbestemming Fries Erfgoed
te Leeuwarden. Tijdens het symposium in
Leeuwarden werden er presentaties gegeven
door studenten bouwkunde. Zij hadden daartoe
plannen ontwikkeld voor herbestemming van de
Harlinger cocosfabriek. Intussen is mede dankzij
deze actie een nieuwe eigenaar gevonden voor
het object, dat eerder op de nominatie stond
gesloopt te worden.
DRENTHE
In Drenthe vond op 1 december in Zuidlaren de
presentatie plaats van het boek Godshuisjes:
Drentse kerken van bescheidenheid. Deze vergeten monumentjes zijn op schitterende wijze
in beeld gebracht. Het project is een succesvol
voorbeeld van samenwerking met andere organisaties, te weten het Drents Landschap en de
Stichting Oude Drentse Kerken.
GELDERL AND
Het organiseren van Fietsroutes en een publieksmiddag bij Radio Kootwijk.
UTRECHT
Het uitschrijven van een ontwerpprijsvraag
De Weg der Weeghen.
NooRD-HoLL AND
Een feestelijke middag voor Historische Verenigingen en gemeentelijke vertegenwoordigers in
Teylers Museum. Dit om de binding tussen de
provinciale commissieleden en diverse belanghebbenden te versterken. Op die dag werd er ook
een DVD gepresenteerd voor leden in NoordHolland. Parallel aan de DVD verschenen er in
de pers artikelen over Heemschutacties uit het
verleden.
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De uiteenlopende activiteiten waren deels
extern gericht op een algemeen publiek,
deels bedoeld voor erfgoed-geïnteresseerden en vakgenoten. De volgende
activiteiten zijn daarmee uitgevoerd:

ZUID-HoLL AND
Symposium en debat met wethouders in het
Raadhuis van Wassenaar. Wethouders van onder
andere Haarlem, Wassenaar, Den Haag en Gouda
gingen met elkaar in discussie over erfgoedbescherming. Vanuit Heemschut Zuid Holland

Een bijzondere uiting van het werk van Heemschut is het uitschrijven van een wedstrijd voor
architecten en stedenbouwkundigen rond de
Wegh der Weegen, een 17de-eeuwse doorgaande
route in de provincie Utrecht. Deze wedstrijd
werd door de Provinciale Commissie Utrecht

kwam ook de realisatie van de maquette van het
Korenmetershuisje in Madurodam tot stand.

georganiseerd. Het trafohuisje in Groede en het
Glas-in-loodraam in het Concertgebouw zijn
voorbeelden van het nieuwe elan van Heemschut
om door kleinschalige objecten te verwerven en
hun restauratie mogelijk te maken en zo erfgoed
voor de toekomst te bewaren.

ZEEL AND
Het geld werd gedeeltelijk besteed aan de
restauratie van het trafohuisje in Groede.
NooRD-BRABANT
Er werd een fotowedstrijd georganiseerd onder
scholieren: Verken je weg van huis naar school
met daaraan gekoppeld de realisatie van een
website.
AMsTERDAM
In het Concertgebouw wordt in het jaar 2012
het gerestaureerde gebrandschilderde raam met
de voorstelling van Polyhymnia na vele jaren
afwezigheid weer terug geplaatst.
LIMBURG
Heemschut Limburg
stelde een eigen jubileumboek samen met als
titel Erf Goed! Hierin
vertellen bekende
Limburgers over wat zij
het meest beschermenswaadige erfgoed in de provincie vinden. De
aanbieding vond plaats op 19 januari 2012.
Publieksmanifestaties georganiseerd door de
verschillende provinciale provincies versterkten
de bekendheid van de vereniging. Een en ander
kwam onder meer tot uitdrukking in artikelen in
de lokale en regionale pers en aandacht op radio
en televisie.

Bijdragen en sponsoring
Uit het bovenstaande mag blijken dat het hele
jaar door tal van activiteiten werden georganiseerd. Dit kon gerealiseerd worden dankzij
financiële bijdragen van velen. In het bijzonder
willen wij de volgenden noemen:
Allereerst de Heemschutleden die in totaal
€ 90.000 hebben geschonken.
De BankGiro Loterij doneerde een bedrag van
€ 200.000, het Prins Bernhard Cultuurfonds
€ 5.000, SNS-Reaal fonds € 10.000, het Kattendijke-Druckerfonds € 3.000, Koninklijke
Woudenberg Ameide € 5.000, Van Hoogevest
Architecten te Amersfoort € 1.500, Van der
Leij Bouwbedrijven in Amsterdam € 5.000,
Van Dinther Bouwbedrijf BV te Schaijk € 250,
aannemingsbedrijf Nico de Bont BV uit Vught
€ 250, Nationale Vastgoed Groep Leiden
€ 4.000, de Provincie Zuid-Holland € 4.000
en stichting Boei in Hoevelaken € 2.500.
Daarnaast zijn er velen geweest die bedragen of
diensten (tevens) in natura hebben gesponsord.
In het bijzonder zijn dat: Bureau Monumenten
& Archeologie van de gemeente Amsterdam,
het Ministerie van OC&W, Van der Leij Bouwbedrijven uit Amsterdam en Van Oordt Suikerverpakkingen.

Groningen
Noodzakelijke
bomenkap
lanen landgoed
Nienoord
Foto V. Erdin.

Beschermingsactiviteiten
per provincie
Op de website www.heemschut.nl werden
zoveel mogelijk dossiers rondom bedreigd
erfgoed ingevoerd en geactualiseerd.
Ze zijn nu direct te raadplegen. Veel van
deze gegevens worden door de provinciale commissieleden aangeleverd en
door de webmaster verwerkt.
Onderstaand in het kort een overzicht
van de acties waarbij de provinciale
commissies in het verslagjaar betrokken
zijn.

Kwaliteitsimpuls Nienoordsingel in Leek
Heemschut Groningen nam deel aan de werkgroep en klankbordgroep ter
voorbereiding van de plannen voor een kwaliteitsimpuls voor de Nienoordsingel op landgoed Nienoord in Leek. Tussen de oude toegangspoort naar
het huis Nienoord en de kerk in Midwolde staat een 100-jarige laanbeplanting van een lengte van 1600 meter. De boomwortels drukten het asfalt
omhoog en oude beuken zakten scheef in het talud van een watergang.
Bomen dreigden om te vallen en er was takbreuk. Bij eerdere snoeiwerkzaamheden waren bomen volledig uit model gehaald en jonge bomen
tussen oudere bomen geplant. Hierdoor ontstond een rafelig geheel. De
gemeente Leek wilde van het landgoed en zijn lanen weer een visitekaartje
maken en nodigde een aantal instellingen uit om mee te denken over
herinrichting van de lanenstructuur. Er werd een integrale kwaliteitsimpuls
voor het gebied opgesteld en de gemeente ontving hiervoor Europese
subsidie. Aan het eind van 2011 is de eerste fase, het vellen van 200 bomen
voltooid. In het voorjaar van 2012 wordt er herplant in vernieuwde en verbrede plantbermen met optimale groeimogelijkheden voor nieuwe eiken.
In het voorjaar van 2013 moet het hele plan gerealiseerd zijn. Het asfalt is
dan vervangen door klinkers en er zijn verkeersmaatregelen genomen zodat
de laan verkeersluw wordt. Er staan dan weer 400 nieuwe bomen in een
strakke lanenstructuur, passend bij het landgoedkarakter waar men weer
vele jaren van kan genieten.

Activiteiten
Heemschut Groningen nam deel aan verschillende evenementen, zoals
de Dag van de Groninger Geschiedenis, Open Monumentendag, Dag van
het Nieuwe Wonen op Oude Boerderijen, Dag van de Noord-Groninger
Geschiedenis en de Dag van de Oldambtster Geschiedenis. Op strategische
plaatsen werden tijdens deze dagen vier banners opgesteld, die naar eigen
ontwerp werden gemaakt. De foto’s op de banners vertellen het verhaal
van het Groninger erfgoed. Ze fungeren vaak als aanknopingspunt voor
een gesprek.
Commissieleden waren aanwezig op verschillende symposia, zoals de
werkconferentie Bestemd en Beschermd? in Groningen over het beschermd
stadsgezicht. Commissielid Van Duin gaf een lezing over monumenten en
bestemmingsplannen op uitnodiging van de buurtvereniging A-kwartier.
Samen met de collega’s in Drenthe en Friesland heeft Heemschut Groningen een discussiestuk Heemschut toegerust voor de volgende 100 jaar
opgesteld. Aanleiding hiertoe was een gezamenlijke bijeenkomst in januari
2011, die was georganiseerd vanuit de behoefte om ervaringen en kennis
te delen. Met het discussiestuk willen de drie provinciale commissies een
bijdrage leveren aan het debat over de modernisering van Heemschut.
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Groningen
ADUARDERZIJL
GRoNINGEN
LEEK

WINsCHoTEN

AssEN

Aduarderzijl
behouden voor
de toekomst
Foto Libau.

ZUIDLAREN

Rondwandeling
langs herbestemde
panden op open
Monumentendag
Foto M. v.d. Burg.

Marktpleinkerk,
Winschoten
Foto V. Erdin.

Beschermingsactiviteiten
Aduarderzijl, gemeente Winsum
• Waarborgen cultuurhistorische
karakter voor toekomst
Actie: advisering over cultuurhistorische waarden van dorp en omgeving
en deelname aan werkgroep ten
behoeve van opstellen dorpsvisie.
Groningen
• Aantasting stadsgezicht
Bedreiging: aantasting historisch
stadsgezicht door nieuw bestemmingsplan Vishoek/Hoekstraat/
Muurstraat. Twee maal vooroverleg
met gemeentelijke dienst RO/EZ en
zienswijze ingediend op voorontwerp bestemmingsplan en ontwerp
bestemmingsplan, samen met partners van Platform Cultureel Erfgoed
Groningen.
• Oostwand Grote Markt/Forum/achterzijde Poelestraat
Bedreiging: sloop en nieuwbouw.
Acties: zienswijze op MER en voorontwerpen bestemmingsplannen,
gesprek met dienst RO, inspraak
in de raadscommissie Ruimte en
Wonen.
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• Regiotram
Bedreiging: aantasting beschermd
stadsgezicht. Actie: gesprek met
Projectbureau Regiotram samen
met Stichting Vrienden van de Stad
Groningen. Reactie op voorontwerp
en zienswijze ontwerp bestemmingsplan.
• Rapport Erfgoedinspectie
Actie: inspraak de heer Bootsma
namens het Platform Cultureel Erfgoed (ook namens Heemschut) in de
raadscommissie Ruimte en Wonen bij
de behandeling van het rapport van
de Erfgoedinspectie.
• Wandplastieken
Bedreiging: vernietiging door
sloop van twee wandplastieken uit
wederopbouwtijd, aan gevel gebouw
Zaagmuldersweg. Actie: ondersteuning van bewonersactie voor behoud
kunstwerken, contact met architect
en projectleider.
slochteren
• Beschermd dorpsgezicht
Bedreiging: aantasting beschermd
dorpsgezicht Slochteren door

nieuwbouwplannen. Actie: overleg
met dorpsvereniging, zienswijze op
Masterplan, inspraak tijdens raadsvergadering en rondwandeling met
raadsleden.
• Houtstek
Bedreiging: onvoldoende bescherming van houtstek in nieuw bestemmingsplan Slochteren-Schildwolde,
Actie: zienswijze tegen ontwerp
bestemmingsplan.
Veendam
• N33
Bedreiging: plannen grootschalig
windpark zijn aantasting openheid veenkoloniaal gebied. Actie:
Zienswijze ten behoeve van opstellen
ontwerp Milieu Effect Rapportage.
• Demping
Bedreiging: demping wijken van
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Actie: ondersteuning bewonersactie en zienswijze
tegen verlenen aanlegvergunning,
in overleg met Natuur- en Milieu
Federatie.

Warffum, gemeente Eemsmond
• Dreiging sloop en boomkap
Bedreiging: bomen kap en sloop boerenschuur, met als gevolg aantasting
historisch terrein van voormalige
boerderij Smeersum. Actie: advisering omwonenden, bezwaar tegen
sloop en bomen kap, inspraak op de
hoorzitting en vervolggesprek met
eigenaar terrein.
Winschoten, gemeente oldambt
• Nieuwbouw aan kerk
Bedreiging: plannen voor nieuwe
aanbouw bij middeleeuwse Marktpleinkerk (rijksmonument). Actie: bijwonen informatieavond en gesprek
met historische vereniging.
Provinciale cultuurnota
2013-2016
Bedreiging: onvoldoende aandacht
en financiële middelen voor cultureel
erfgoed. Actie: zienswijze op ontwerp cultuurnota.

Drenthe
Te hoge bouw aan brink gaat niet door!
De Commissie is ook in 2011 sterk betrokken geweest bij de ontwikkelingen
in het Centrum van Zuidlaren. De ruimtelijke structuur wordt gedomineerd
door een krans van tien brinken, een unieke, nergens voorkomende situatie.
Groen is een zeer dominant gegeven in het beschermde dorpsbeeld. Op een
viertal locaties aan de hoofdbrink, de Brink genoemd, en aan de Stationsstraat, wil het gemeentebestuur, in afwijking van het geldende bestemmingsplan, een stedelijke verdichting met appartementenbouw. Waarbij
drie bouwlagen zeker geen uitzondering zijn. Hiertegen ontstond massaal
verzet. De Stichting Brinkbelangen coördineerde dit verzet, bijgestaan
door Heemschut. Dir resulteerde in protestacties, voorlichtingsavonden,
overlegrondes en uiteindelijk een groot aantal zienswijzen onder andere
van Heemschut, in dit geval mede gesteund door Het Drents Landschap.
In maart en april 2011 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo de definitieve
versie behandeld. In de behandeling bleek, dat alle acties geleid hebben tot
zodanige twijfels bij de raad dat de Stedenbouwkundige visie afgestemd
werd. Heemschut en de Stichting Brinkbelangen beschouwen dit als een
enorme overwinning, die vooral tot stand is gekomen doordat de inwoners
van het dorp zich bij de zaak betrokken voelen en in actie zijn gekomen.
Een overwinning die zelfs geleid heeft tot een bestuurscrisis die ruim een
half jaar duurde. Maar ... een overwinning die nog niet definitief is.

Kazerne in Assen
Johan Willem Frisokazerne in Assen Foto PC Drenthe

Beschermingsactiviteiten
Zwartemeer, gemeente Emmen
• Antoniuskerk
De kerk in sobere neogotische
stijl, werd in 1920 ontworpen door
Joh. Sluijmer aan de rand van het
natuurgebied Bargerveen. Een
rijkmonument in particulier bezit.
Over een nieuwe bestemming komen
eigenaar, gemeente en RCW niet tot
overeenstemming. Heemschut maakt
zich met de genoemde instanties
zorgen over de toekomst van het
gebouw, maar kan tot nu toe niet
veel uitrichten.
Vledder, gemeente Westerveld
• Kerk
De 15de-eeuwse kerk is rijksmonument en ligt in het historische
boerderijlint, grenzend aan het open
essen landschap. Deze samenhang
van kerk, bebouwing en es vormen
hoge erfgoedwaarden. Dreiging:
bestemmingplan met bouw van
zorgcomplex en woningen op het lage
deel van de es. Inspraak bij de Raad.
Stichting Vledder-noord hebben in
samenwerking met Drents Landschap,

de Milieufederatie en Heemschut
een alternatief plan opgesteld. Hierin
wordt, door een streekeigen bebouwingsopzet en door het vrijhouden
van de zichtlijnen op de kerk, goed
ingespeeld op de natuur- en erfgoedwaarden van het gebied.

Meppel
• Klokkehuis
Groenmarkt 2. Binnen het beeldkwaliteitsplan Kromme Elleboog valt
het Klokkehuis uit ca 1820. Het gave
pand is echter als niet te handhaven
opgenomen en sloop dreigt. Verzet
van onder andere Heemschut en
het Cuypersgenootschap. Gemeenteraad heeft B&W opgeroepen
om drie varianten te onderzoeken:
bestaande gevel Klokkehuis inpassen
in nieuwbouw, of bestaande gebouw
Klokkehuis inpassen in nieuwbouw
en tenslotte als slechtste variant
de zuidgevel van de Groenmarkt te
bouwen in de geest van het Klokkehuis. Hopelijk wordt gekozen voor
variant twee. Drents Plateau onderzoekt de historie van het gebouw.

Vanwege bezuinigingen op defensie werd gevreesd voor opheffing of verplaatsing van de Johan Willem Frisokazerne in Assen. De provinciale commissie Heemschut Drenthe heeft de acties ondersteund die werden gevoerd
door het bestuur (provincie en gemeente) en vele maatschappelijke
organisaties om de kazerne als belangrijke werkgever in Assen en Drenthe
te behouden uit sociaaleconomische overwegingen. Daarnaast heeft de PC
in brieven aan de premier en de ministers van Defensie en OCW aandacht
gevraagd voor de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde
van het kazernecomplex vanwege de gaafheid, stilistische zuiverheid en
typologische zeldzaamheid met een evidente samenhang tussen diverse
waardevolle onderdelen, waardoor de ensemble waarde groot is. Een eventuele verbrokkeling van het beheer zou afbreuk doen aan de samenhang en
deze ernstig kunnen bedreigen. Er is dan ook ernstig voor gepleit dat het
kazernecomplex bij het ministerie van Defensie in beheer blijft en Assen de
functie van garnizoensstad behoudt. De minister van Defensie heeft de PC
in een tweetal brieven persoonlijk op de hoogte gehouden van het proces.
Het resultaat is dat het complex bij defensie voorlopig in gebruik blijft.

Gods Huisjes
In het kader van het Eeuwfeest
steunde Heemschut Drenthe samen
met de Stichting Oude Drentse Kerken
de uitgave van een boek over kleine
Drentse kerkjes. Het boek, dat de titel
Gods Huisjes kreeg, legt de bouwkundige historie vast van deze kerkjes, die
geen bescherming genieten en in snel
tempo verdwijnen. Het boek kreeg
ruimschoots aandacht in de landelijke
en regionale media.
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Friesland

Excursie ‘Recycling Fries Erfgoed’

Pietersbierum. De slechte staat waarin het
rijksmonument verkeerd; gaten in het riet
waardoor de regen vrij spel heeft. Foto
november 2011 Foto Rudolf Wielinga

Werkzaamheden commissie
De provinciale commissie is tot de conclusie gekomen dat veel
gemeenten in Friesland nog geen Gemeentelijke Monumentenlijst
hebben opgesteld. Een vijftiental Friese gemeenten werd door ons
aangeschreven zo spoedig mogelijk een gemeentelijke lijst samen te
stellen en te laten controleren. De gemeente Tystjerkstradeel komt nu
hierdoor met een gemeentelijke lijst.
De vier noordelijke provinciale commissies hebben in het verslagjaar
een bijeenkomst belegd om tot een betere onderlinge samenwerking te
komen. Er is een werkgroep in het leven geroepen met vertegenwoordigers van Fryslân, Groningen en Drenthe om een rapport op te stellen.
Overijssel deed in eerste instantie nog niet mee, maar heeft zich later
bij het samenwerkingsverband gevoegd.

Recycling Fries Erfgoed
Ter gelegenheid van het Eeuwfeestjaar heeft de PC Friesland zich zeer
intensief bezig gehouden met de organisatie van een symposiumdag
met de titel: Recycling Fries Erfgoed. Dit drukbezochte symposium met
het thema herbestemming vond plaats op 16 september in het oude
postkantoor Post Plaza te Leeuwarden. Sprekers waren onder andere
de econoom Arnold Heertje en architectuurhistoricus Peter Karstkarel.
Om de herbestemmings-problematiek ook bij de jongere generatie
onder de aandacht te brengen, was er in de periode voorafgaand aan
het symposium een studieopdracht gegeven aan bouwkundestudenten
van de NHL. In overleg met Stichting Industrieel Erfgoed, Vrienden van
de Cocosfabriek en de gemeente Harlingen had de PC Fryslân ervoor
gekozen om de voormalige Cocosfabriek als casus te nemen voor de
uitwerking van deze studieopdracht. Op het symposium presenteerden
groepjes studenten hun plannen voor de herbestemming van dit
unieke pand, waarbij ook het omliggende terrein werd meegenomen in
de planvorming. De goed uitgewerkte presentaties konden rekenen op
bijval van de aanwezigen en vormden één van de hoogtepunten van
het symposium. De media besteedde veel aandacht aan de uitgewerkte
plannen, die aantoonden dat er volop mogelijkheden zijn om dit unieke
complex voor de toekomst te behouden. Door de media-aandacht en
de aantoonbare haalbaarheid van de plannen heeft een plaatselijke
aannemer de Cocosfabriek intussen gekocht.
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Beschermingsactiviteiten
Grou, gemeente Boarnsterhim
• Ontwerp bestemmingsplan
Volmaweg.
Bedreiging: massale nieuwbouw
in kleinschalig centrum Grou. De
voorgestelde bebouwing is volgens
veel bewoners en Heemschut veel
te hoog en massaal voor een kleinschalig dorp als Grou.
Actie: indienen zienswijze.
• Voorontwerp bestemmingsplan
Hellingshaven.
Bedreiging: massale nieuwbouw in
kleinschalig centrum Grou. Ingediend bestemmingsplan is aangepast aan voorgestelde bebouwing,
die qua schaal en maat niet passen.
Actie: zienswijze ingediend. Verzoek
aan gemeente om een compleet
plan te presenteren met de hoogte
en vorm van de nieuwe bebouwing
die qua maat en schaal beter past
langs het kwetsbare waterfront.
• Oosterwolde, gemeente
Ooststellingwerf

Advisering aan historische
vereniging. Bedreiging: niet
uitvoeren herstel aan gemeentelijke monumenten. Verzoek van de
Historische Vereniging Oosterwolde
en Omstreken tot ondersteuning in
hun verzoek aan de gemeente om
niet te korten op de uitvoering van
de verbouwplannen van panden die
zijn opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst.
Harlingen
• Nieuwbouw naast
‘t Havenmantsje
Bedreiging: respectloze uitbreiding
aan monumentaal gebouw. Actie:
onderhandelingen over het gewijzigde plan voor het restaurant
naast het Havenmantsje hebben er
toe geleid dat men heeft besloten
het plan niet uit te voeren.
Kollumerland
• Voorontwerp bestemmingsplan
de Triemen
Ter kennisgeving toegezonden
voorontwerp. Actie: het plan werd
door onze jurist bestudeerd en

PIETERBIERUM
LEEUWARDEN
HARLINGEN

De Cocosfabriek in de steigers.

screenshot van één van
de projectplannen voor
de herbestemming van de
Cocosfabriek Gemaakt door
studenten Bouwkunde van de
NHL.
Harlingen, de Cocosfabriek
Foto: www.cocosfabriek.nl

op- en aanmerkingen zijn aan de
gemeente verzonden met het verzoek deze in het plan te verwerken.
Herbajum, gemeente Franekeradeel
• Poort voormalige Sikkemastins
Bedreiging: ernstig verval van de
historische stinzenpoort. Actie:
in het kader van het Jaar van de
buitenplaats gaat de provinciale
commissie samen met de Stichting
Staten en Stinzen actie voeren
en de eigenaar aansporen om het
verval van de poort te stoppen en
te restaureren.
Pietersbierum
• Boerderij
Haerewei 6. Verval van rijksmonument. Actie: in november
2011 wordt geconstateerd dat
de boerderij in een zeer slechte
staat verkeert. Er is al 30 jaar geen
onderhoud gepleegd. Het gebouw
is ernstig in verval en de gemeente
zegt door hoge werkdruk niets te
kunnen ondernemen. Heemschut
wil, samen met de Boerderij-

enstichting, de eigenaar en de
gemeente benaderen en actie voor
behoud voeren.
sneek
• Uitbreiding bedrijf
Bedreiging: uitbreiding staalbedrijf
Douma komt te dicht bij kleinschalige bebouwing Oppenhuizen.
Actie: op verzoek van bewoners
zijn de plannen beoordeeld. De
conclusie was dat het proces al
te ver gevorderd was om nog van
daadwerkelijke betekenis te kunnen
zijn.
Drogeham, gemeente Achtkarspelen
• Uitbreiding begraafplaats
Bedreiging: plannen uitbreiding
begraafplaats op cultuurhistorisch
waardevol terrein.
Actie: na onderzoek op de historische waardekaart FAMKE en
bezoek ter plaatse werd geconcludeerd dat het gebied in hoge mate
belangrijk is en verstoring van de
gronden zonder meer niet mogelijk
kan zijn. Prof. Gilles de Lange,

archeoloog van de provincie, is
op de hoogte gebracht van onze
bevindingen. Hij zou vanuit de
provincie stappen ondernemen. De
gemeente werd ingelicht en er is
op aangedrongen in het bestemmingsplan rekening te houden
met de grote cultuurhistorische
waarden.
Ballum, gemeente Ameland
• Nieuwbouw
Bedreiging: nieuwbouw in open
ruimte van beschermd dorpsgezicht. In het ontwerp bestemmingsplan Ballum werd de
mogelijkheid geboden om in de
open ruimte, wat in de aanwijzing
als beschermd dorpsgezicht als
een waardevol open karakter werd
aangeduid, woningen te bouwen.
Actie: ter waarborging van het
cultuurhistorische erfgoed werd
er een zienswijze ingediend bij de
gemeente.
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Overijssel
Historische straatverlichting Zwolle

Reddingspoging los hoes Lemselo

Heemschut is in 2011 vertegenwoordigd geweest in de gemeentelijke klankbordgroep Straatverlichting Zwolse binnenstad. In deze klankbordgroep
heeft Heemschut aangedrongen op het behoud van bestaande historische
straatlantarens van het type Haagse paal langs de Thorbeckegracht. De
gemeente heeft het voorstel van Heemschut overgenomen en het oorspronkelijke plan, dat uitging van vervanging door moderne lantarenpalen, ingetrokken. Ook heeft Heemschut voor de gemeente een foto inventarisatie
gemaakt van alle nog aanwezige historische straatverlichting in de Zwolse
binnenstad. Als gevolg daarvan zijn onder andere in de Koestraat, Walstraat
en Nieuwe Markt de historische straatlantarens gebleven.
Op verzoek van Heemschut zijn enkele gietijzeren lantarenpalen uit 1925,
gefabriceerd door de voormalige Zwolse ijzergieterij Wispelwey, weer teruggeplaatst in de Zwolse binnenstad.

In het kader van het Eeuwfeest is getracht het onbekende los hoes in
Lemselo bij Oldenzaal en dat op privé terrein gelegen is en verscholen ligt
achter een nieuwbouwwoning, naar het RIBO in Delden te verplaatsen om
daar gerestaureerd te worden. De Stichting Ribo (Scholing, Restauratie en
Innovatie in de bouw in Overijssel) maakt het mogelijk dat jonge bouwvakkers zich bekwamen in het restaureren van monumenten of monumentale
gebouwen. Door de Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) kan het vakmanschap van ervaren bouwvakkers worden overgedragen aan jongeren en blijft
ook in de toekomst de kennis, ervaring en kwaliteit aanwezig om monumenten te restaureren. ROP werkt vanuit een vijftal regio’s. Stichting RIBO
(ROP-Oost) is er één van. De eigenaar van het los hoes wil alleen meewerken
wanneer op de bestaande locatie wordt gerestaureerd, waarbij wordt meegewerkt aan bereikbaarheid en openstelling voor publiek.

Beschermingsactiviteiten

beckegracht en enkele historische

Bovenhavenstraat. Bedreiging:

een schuur. Bouwaanvraag is niet

straten en pleinen.
• Watertoren
Turfmarkt. Bedreiging: sloop van
voormalige watertoren ten behoeve
van nieuwbouw. Actie: aanvraag
voor aanwijzing tot gemeentelijk
monument. Restauratie onderbouw
uit 1892. Hergebruik wordt mogelijk
meegenomen in nieuw ontwerp.
Aanwijzingsprocedure is in afwachting van resultaat stilgelegd.
• Uitbreiding museum De Fundatie
Blijmarkt. Bedreiging: beschermd
stadsgezicht met uitbreiding op dak
in ufo-vorm. Actie: meerderheid PC
is voor deze oplossing. Geen actie.
• Oude IJsselspoorbrug
Bedreiging: volledige sloop. Actie:
via werkgroep industrieel erfgoed
Zwolle met succes overleg geweest
met Prorail. Gedenksteen, gelegd
door Thorbecke in 1863, en een
rivierpijler blijven behouden.
• Boerderij
Kleine Veerweg 9. Bedreiging: sloop
19de-eeuwse boerderij. Actie: aanvraag voor aanwijzing tot gemeentelijk monument.
Kampen
• Van Heutzkazerne en schoolgebouw
Boven Nieuwstraat, binnenstad.
Bedreiging: sloop exercitieloods en
school. Actie: Heemschut is vertegenwoordigd in de Monumentenraad
Kampen die pleit voor behoud.
• Glasfabriek, 19e-eeuwse villa en
enkele woningen

sloop. Actie: Heemschut is vertegenwoordigd in Monumentenraad
Kampen die pleit voor behoud van
het geheel.
Staphorst
• Terrein oude melkfabriek Ons
Belang en woonhuis
Gemeenteweg 281 is gemeentelijk
monument. Bedreiging: verkaveling
en inbreiding van open plek. Actie:
aangepaste verkavelingstekening
naar gemeente en bewoner 281
gezonden.
Zwartsluis, gemeente
Zwartewaterland
• Woontoren poortwachter
Bedreiging: toren te massaal aan
rand van open landschap. Actie: als
lid van de monumentencommissie
Zwartewaterland maakt Heemschut
bezwaar.
Hasselt, gemeente Zwartewaterland
• Oude weeshuis
Ridderstraat 24. Bedreiging:
verkrotting van in oorsprong middeleeuws pand. Actie: meldbrief
aan gemeente, Erfgoedinspectie. En
aangekaart in monumentencommissie. Pand wordt nu verbouwd
tot twee appartementen.
Steenwijk, gemeente Steenwijkerland
• Tuin huize De Bult
Bedreiging: bebouwing tuin van
particulier historisch buiten. Actie:
adhesiebrief voor protest door
eigenaar tegen bouwaanvraag voor

gehonoreerd.

Noord-West Overijssel
Zwolle
• Terrein Schaepman Lakfabrieken
Thorbeckegracht/Achtergracht.
Bedreiging: grootschalige nieuwbouw en sloop oud industrieel pand
uit 1901 in de binnenstad. Actie:
via werkgroep industrieel erfgoed
Zwolle gepleit voor behoud van De
Volharding.
• ABN/AMRO bank en 2 middeleeuwse panden
Melkmarkt. Bedreiging: sloop van
historische bebouwing. Actie: met
Stichting Bankgebouw van Straaten
en Vrienden van de Stadskern Zwolle
vergeefs actie gevoerd voor aanwijzing tot gemeentelijk monument
en vervolgens bezwaar gemaakt
tegen sloop. De sloopvergunning is
verleend maar met de sloop is nog
niet gestart.
• Fiets-voetbrug over stadsgracht
Rodetorenplein-Pannekoekendijk.
Bedreiging: overbodige brug vlak
bij Kamperpoortbrug. Actie: samen
met Vrienden van de Stadskern
Zwolle protestbrieven geschreven.
Gemeenteraad toch akkoord met de
Rodetorenbrug.
• Verlichting binnenstad
Bedreiging: moderne Essentarmaturen in gehele binnenstad. Actie:
protestbrieven hebben geresulteerd
in handhaving van oorspronkelijke
gietijzeren armaturen langs de Thor-
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Salland
Deventer
• Gymnasium
Nieuwe Markt. Bedreiging: sloop.
Actie: in 2005 verzoek aanwijzing tot gemeentelijk monument.
Diverse malen overleg met
gemeente. Prof. Paul Meurs merkt
in 2010 het oude gymnasium aan
als monument. Plannen voor hergebruik tot filmhuis en theater.
• Gymzaal en aula
Noordenbergstraat/ Welle. Bedreiging: sloop. Actie: pleitbrief voor
plaatsing buitenmuur-gevel op
monumentenlijst. Prof. Paul Meurs
ondersteunt dit in 2010.
• Stadskantoor achter bestaand
stadhuis
Grote Kerkhof/Burseplein.
Bedreiging: sloop voormalige
schouwburggevel, stadskantoor
van architect Rademaker en school
A. Actie: Heemschut heeft in 2009
monumentenstatus voor schouwburggevel aangevraagd. Door
Heemschut vele inspraakacties voor
verbetering nieuwbouwplan.
• Geertruidenziekenhuis
Fesevurstraat. Bedreiging: sloop
gedeelte Ed Cuijpers. Actie: Heemschut heeft in 2009 bij gemeente
een protestbrief tegen de sloopaanvraag ingediend. In 2010 is dit
deel aangewezen tot gemeentelijk

ZWoLLE

LEMsELo

Historische lantarenpaal
Thorbecke Gracht Zwolle

Lemselo, los hoes

monument. De projectontwikkelaar

de Duitse opstallen.

gemeente gestuurd waarbij om

2010. Van grote culturele waarde

heeft zich hier bij neergelegd.
• Zandpaden buitengebied
Bedreiging: onnodige half verhardingen. Actie: als lid van de Stichting
Monumenten Buitengebied Deventer
heeft Heemschut meegewerkt aan
inventarisatie en bescherming in
bestemmingsplan buitengebied.
• Station
Stationsplein. Bedreiging: uitbreiding
stationsgebouw met derde perron.
Actie: als lid van Stichting Oud
Deventer heeft Heemschut deelgenomen aan overleg met de gemeente
over de herinrichting van station en
het stationsplein en omgeving.
• Koersdocument ontwikkeling
monumenten
Heemschut heeft deelgenomen aan
ronde tafelbijeenkomst. Heemschut
is voorstander van optimaal behoud
en inventarisatie van naoorlogse
monumenten.

• Usseler Es
Bedreiging: herziening bestemming
van agrarisch tot industrieterrein.
Actie: Heemschut heeft zich achter
Vereniging Bescherming Usseleres
geschaard, welke tegen herziening
is.
• Gietijzeren spoorbrug
Esmarkerondweg. Bedreiging: sloop.
Actie: ontwikkeling wordt gevolgd.
Ambt Delden, gemeente Hof van
Twente
• Schippersherberg
Rapperdsweg 5. Bedreiging: geen
bescherming. Actie: artikel in blad
Heemschut en in 2003 pleitbrief
voor gemeentelijk monument.
Gebrek aan ondersteuning RCE zou
reden zijn dat pleit niet is gehonoreerd. Erfgoedcommissie moet nog
uitspraak doen.
Almelo
• Egbertuskerk
Arendsboerweg 5. Bedreiging:
sloop. Actie: Heemschut heeft
in 2009 met gemeente Almelo
gecorrespondeerd. Er is nog steeds
overleg over verkoop aan de pinkstergemeente De Banier.
Hengelo
• Woonwijk De Nijverheid
Actie: ontwikkelingen worden
gevolgd.
Borne
• Pellenhof
Bedreiging: sloop. Actie: monumenten commissie wil behoud. In
2010 ondersteunende brief naar

een cultuurhistorisch onderzoek is
gevraagd. Twee particulieren willen
Pellenhof renoveren ten behoeve
van mensen met een beperking.
Wierden
• Voormalige textielfabriek Van
Heek-Scholco
Violenhoeksweg 19. Bedreiging:
sloop. Actie: bestemming voor
culturele functie is mislukt. In de
monumentencommissie, waarin
Heemschut is vertegenwoordigd,
zal alsnog naar mogelijkheden
worden gezocht.
Enter, gemeente Wierden
• Bio-industrie
Bullenaarsweg 16. Bedreiging:
grootschalige uitbreiding bioindustrie op landschappelijk
waardevolle es. Actie: milieuvergunning is verleend. Voor protest
wordt gewacht op de aanvraag
omgevingsvergunning.
Nijverdal, gemeente Hellendoorn
• Ketelhuis
Hoge Dijkje. Bedreiging: ketelhuis
is rijksmonument waarvan het
casco deels wordt gerestaureerd.
Bestemming onzeker na verhuizing
Nijverdal Ten Cate in 2015. Actie:
Monumentenraad Hellendoorn,
waarin Heemschut is vertegenwoordigd, volgt de ontwikkelingen
en pleit voor behoud.
• Kantoor en werkplaats Nederlandse Stoomblekerij
Wilhelminastraat. Bedreiging:
verpaupering na ontruiming in

maar zonder status. Actie: Monumentenraad Hellendoorn, waarin
Heemschut is vertegenwoordigd,
volgt de ontwikkelingen en pleit
voor behoud.
Vriezenveen, gemeente Twenterand
• Synagoge
Almeloseweg 5. Bedreiging: verpaupering en aantasting. In gebruik
als opslagruimte/werkplaats. Actie:
In 1996 plaatste de gemeente de
voormalige synagoge op de monumentenlijst. In 1999 werd de stichting tot behoud opgericht welke
nadien niet tot resultaten kwam.
Sinds 2007 probeert Heemschut
Overijssel met bezoeken en brieven
de aandacht in Vriezenveen voor dit
cultureel erfgoed levend te houden.
Rijssen
• Plan Tusveld
Rozengaarde/Kerkstraat/Julianastraat. Bedreiging: te massale
nieuwbouw. Actie: bij eerste
ontwerp en aangepast ontwerp
bezwaar gemaakt tegen hoogte en
architectuur.
Hardenberg
• Hallenboerderij Heemse
Hessenweg 31. Bedreiging: sloop
of verplaatsing van gemeentelijk
monument. Actie: bezwaar gemaakt
tegen sloop en verplaatsing.

TWENTE / NooRD-oosT
oVERIJssEL
Enschede
• Duitse opstallen vliegbasis Twente
Zuidkampweg Gebouw Z31. Bedreiging: sloop. Acties: Heemschut pleit
sinds 1997 voor behoud Duitse
opstallen. Zienswijze ingediend tegen
voorlopige keuze door rijk, provincie en gemeente Enschede voor
doorstart luchthaven. In 2011 een
zienswijze ingediend met verzoek
een uitvoerige analyse te maken van
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Gelderland
Kerkennota
Er werd in het verslagjaar door enkele PC leden een
kerkennota geschreven. De belangrijkste vraag was:
wat te doen met de leeggekomen en leegkomende
kerkgebouwen, een landelijk probleem, maar dat ook
zeker in de provincie Gelderland geldt. Behoud van
het exterieur staat voorop, maar wat te doen met het
interieur en de interieuronderdelen wanneer de kerk als
kerk buiten gebruik raakt? Er verscheen een artikel in de
Gelderlander met als onderwerp: Maak er cultuurhuizen
van. Ook zouden ze geschikt gemaakt kunnen worden
als dorpshuizen, aangezien vele dorpen tegenwoordig
‘versleten’ dorpshuizen hebben en deze in de toekomst
veelal willen gaan vernieuwen.

Beschermingsactiviteiten
Druten
• Centrumplan
Bedenkingen en zienswijze in
gebracht. Aandacht voor het
waardevolle MIP gebied waar 50
monumenten aanwezig zijn en dat
in 1994 werd voorgedragen tot
beschermd dorpsgezicht. Dat is tot
nog toe niet gebeurd.
• Bestemmingsplan Horssen
Brief geschreven over gebied rond
de drie kerken en ingesproken bij
gemeenteraad van Druten. MIP
gebied niet onnodig aantasten.
Het wordt echter geen beschermd
dorpsgezicht ondanks advies uit
het MIP destijds.
• Bestemmingsplan Horst
Inspraak bij Commissie en Raad van
Druten, beroep ingesteld namens
Heemschut.
• Tramremise
De gave tramremise met directiewoning en kantoor zal niet meer
tot woningen worden verbouwd,
met daarvoor een geplande hoge
ﬂat die het monumentale complex
aan het zicht zou onttrekken. Na
herhaalt aandringen en rechtszaak
is de tramremise verkocht aan particulier die hem gaat restaureren
in de oude staat uit 1901. Er zijn
hierover verschillende gesprekken
gevoerd met eigenaar en woningbouwvereniging.
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Lochem. Boerderij Wonnink

spijk, gemeente Herwaarden
• Fabrieks schoorsteen
Dank zij Heemschut staat deze er
nog. Een sloopvergunning wordt
niet verleend. Plan voor restauratie
is begroot, nu nog wachten op de
uitvoering.
Driel, gemeente overbetuwe.
• Schoorsteen en ringoven
Ruïne van schoorsteen en delen van
ringoven. Op verzoek van Heemschut
zijn de ruïne resten begin 2011 op
de gemeentelijke monumentenlijst
geplaatst, vooral vanwege de cultuurhistorische waarde uit de Tweede
Wereld oorlog.
Elst, gemeente overbetuwe
• Benzinestation
Aan Rijksweg. Gelegen op een terp in
de nabijheid van enkele monumentale boerderijen. Heemschut heeft
lokale actiegroep mede ondersteund
bij commissies en inspraak gelegenheden. Bewoners werden in het gelijk
gesteld bij de Raad van State met
ondersteuning van Heemschut in het
voortraject.
Culemborg, gemeente Neder
Betuwe
• Franse school
Ingesproken en brief naar aanleiding
van ongewenste uitbreiding van een
monument in beschermd stadsgezicht. Plannen voorlopig in de lade
door geldgebrek.
ophemert, gemeente Neerijnen
• Nieuwbouw wijkcentrum.

In Lochem wil men in het buitengebied
op grote schaal bomenrijen uitdunnen

Plannen voor nieuw wijkcentrum
in het cultuurhistorisch waardevol
hart. Bezwaar tegen het stapelen
van twee lagen woningen op het
wijkcentrum. De nieuwbouw wordt
hiermede erg dominant. Heemschut
heeft verschillende malen ingesproken en een brief geschreven
met zienswijze en bedenking.
Omwonenden gaan naar Raad van
State. Het is afwachten.
oosT GELDERLAND
Aalten
• Textielcomplex Driessen
Hofstraat. Acties via gemeentelijke
monumentencommissie. Redding
leek nabij door herbestemming
van de stoomweverij tot gemeentekantoor. Het rijksmonument uit
1893 viel ten prooi aan brand en
vandalisme. Financieel bleek dit niet
haalbaar. Herbestemming tot supermarkt stuit op verzet bij gemeente
en buurtbewoners. Verkoop via
loting, waardoor BOEI en een plaatselijke restaurateur afvielen, aan
projectontwikkeling. Sloopdreiging
nog steeds actueel.
Beltrum
• Zuivelfabriek
Actie tot behoud en bescherming
van oorspronkelijk fabrieksgebouw
uit 1894 dat tegen 1940 de huidige
uitmonstering kreeg; dankzij architect Gerrit Feenstra (1890-1985),

die boerderijachtige fabriekstypes een
meer zakelijk karakter gaf. Inspraak
in diverse commissies, bezwaar
tegen sloopvoornemens. Onderzoek
gemeentelijk monumentenstatus.
Actie met Stichting Oud-Beltrum
voor behoud van de 35 meter hoge
schoorsteen. Fabriekscomplex moet
wijken voor woningbouw, die volgens
Heemschut en SIEGF (Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland-Flevoland)
ook buiten de perceelgrens van de
fabriek gerealiseerd kan worden.
Doetinchem
• Hoeve Anna Reijntjes
Acties sinds 2007 in samenwerking
met historische vereniging Deutekom.
Leegstaande boerderij uit 1874 werd
mede dankzij Heemschut gemeentelijk monument. In februari 2011
werd de hoeve door brand geteisterd.
Wind en regen hebben sindsdien
vrij spel. Beroep op eigenaar Fatima,
zorginstelling voor gehandicapten,
om conserverende maatregelen en
beroep op gemeente Doetinchem om
extra veiligheidstoezicht.
Groesbeek
• Schoenzolenfabriek Zoma
Aanvraag tot rijksbescherming
in samenwerking met SIEGF ter
afwending sloopdreiging voor de
bouw van een appartementencomplex. Fabriekscomplex uit 1956, met
opvallend gebogen dakspanten en
ranke venstergeledingen; een prachtig
voorbeeld van Wederopbouwarchi-

LoCHEM
BELTRUM
ARNHEM

Beltrum. Melkfabriek
Foto R. Lureman

DoETINCHEM

GRoEsBEEK

Groesbeek. schoenzolenfabriek
Zoma

tectuur (architect W. Nierkens).
Het complex heeft een tijdelijke
culturele bestemming en vervult
door zijn exposities een belangrijke
rol in de Groesbeekse en Nijmeegse
samenleving.
MIDDEN GELDERLAND
Arnhem
• Winkelpand Noack
Vijzelstraat 23. Bedreiging: winkelpui en interieur door verbouwing. Aties: inbreng bij rechtbank
Arnhem gezonden naar Raad van
State.
Elburg
• Rondweg
Bedreiging: landgoed Old Putten.
Actie: adhesie aan acties Gelderse
Milieufederatie.
Lochem
• Boerderij Wonnink
Goorseweg 22. Bedreiging: als
gevolg van ernstige verwaarlozing
speelt voornemen tot verwijdering
van de gemeentelijke monumentenlijst. Acties: overleg met gemeente
en Gelders Genootschap en brief
verzonden voorgenomen besluit te
heroverwegen en met verzoek om
herstel van de boerderij.
• Grootschalig dunnen van bomen
in het buitengebied
Bedreiging: aantasting landschappelijke karakteristiek. Actie: brief
met verzoek tot heroverwegen

Doetinchem. Hoeve Anna Reijntjes
Foto R. Lureman

voorgenomen maatregelen en
zoeken van alternatieven.
Rheden
• Landgoed Rhederhof
Bedreiging: karakter landgoed
en omringende landschap door
woningbouw. Acties: advisering in
Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom.
Brief met dringend verzoek aan
landhuiseigenaar te starten met
restauratie. Het pand was in 2010
nota bene de winnaar Mooiste
Pand van Nederland.
Voorst
• Bestemmingsplan Buitengebied
Acties: deelname klankbordgroep
en het in dienen van de nota:
Opmerkingen bij Plan Voorontwerp
Bestemmingsplan Buitengebied.
Nieuwaal, gemeente Zaltbommel
• Bouwplan Hoeksteen
Bedreiging: aantasting karakteristiek dijkdorp. Acties: advisering
bewoners bij opstellen zienswijze.
Indienen van zienswijze tegen
voorontwerp-bestemmingsplan.
Zutphen
• Stedelijk Uitloopgebied ZutphenWarnsveld
In 2004 intentieverklaring tussen
gemeente en diverse organisaties, waaronder Bond Heemschut,
betreffende de ontwikkeling van
dit gebied. Actie: overleg gemeente
en organisaties over afronding
project door bezuinigingen.

WEsT-GELDERLAND
Ede
• Paasberg
De heer Verduijn maakte ons
opmerkzaam op zijn rapportage
over de ontwikkelingen op de Paasberg na WOII. Het object is markant
gelegen op de rand van de Veluwe,
met uitzicht op de gemeente Ede.
Door Verduijns toedoen werd het
wederopbouw-monument voor de
gevallenen geplaatst op de lijst van
monumenten in Ede. In overleg met
hem, de RCE en de gemeente Ede
werd besloten het te plaatsen op
de (voorlopige) lijst van Rijksmonumenten.
Rhenen
• Bouw in uiterwaarden
Comité Middelwaard West verzocht
ons een brief te schrijven met
betrekking tot de geplande hoge
industriële bebouwing in de uiterwaarden tegenover de monumentale binnenstad. Zowel het landschap als de stad komt hierdoor erg
onder druk te staan, wat uitvoerig
in ons schrijven wordt aangeven.
Wageningen
• Voormalig zandgat Wageningse
Berg
In samenwerking met bewoners
actie voeren voor behoud van een
voormalig zandgat in de Wageningse Berg. Een drietal noodwoningen moet mogelijk wijken voor

nieuwbouw. Markant gegeven
hierbij is een bestemmingsplan uit
1938, waarin staat het gebied de
bestemming als plantsoen te geven.
Ten behoeve van een noodwet uit
1945 zijn hier in 1947 de drie noodwoningen voor tien jaar opgericht.
Het terrein bevindt zich thans op
een spanningsveld tussen ecologie
en economie.
Gemeenten in Maas en Waal
De gemeenten werden gewezen
op eventuele mogelijkheden om
de grotere veestallen te ‘bekleden’
met klimop of door er bijvoorbeeld bomen omheen te zetten.
Dit om het kolossale karakter van
dergelijke gebouwen in het landschap minder te doen opvallen.
De gemeenten doen niets met
deze adviezen. En de provincie
reageert met de mededeling dat dit
vroeger een open komkleigebied
was, waarin een landschappelijke
aankleding niet passend is. Heemschut is van mening dat je in deze
kwetsbare open gebieden dan ook
geen megastallen moet toestaan,
immers die waren er vroeger ook
niet! De discussie hierover is nog
niet ten einde.
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Utrecht
Bilthoven, de
Zuiderkapel.
Plannen voor
sloop zijn
voorlopig van
de baan

Interne vernieuwing en MoMo
Evenals in 2010 stond de Utrechts Provinciale commissie in het teken van
interne vernieuwingen en heroriëntatie op het commissiewerk. Er is een
aantal nieuwe leden toegetreden. Hiermee werd het aantal lege plaatsen
binnen onze provinciale commissie weer ingevuld. Daarnaast is verder
nagedacht over de werkwijze van de commissie en de invloed van de
nieuwe Wro en de Modernisering van de Monumentenzorg (Momo). Dit
heeft geresulteerd in een toekomstvisie voor de PC-Utrecht.
In het kader van Momo is het van groot belang om proactief te handelen.
Wij hebben daarom al in een vroeg stadium gereageerd op het concept
van de nieuwe Provinciale Structuurvisie. Dit beleidsstuk zal immers de
basis vormen voor onder andere gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen. Proactief handelen vergroot de kansen tot het behoud van
erfgoed.

Utrecht,
stieltjesstraat,
dreiging sloop
oude stationsbuurt

Succesvol samenwerken met Usine
De PC-Utrecht heeft in samenwerking met onder andere de Utrechtse
Stichting voor het Industrieel Erfgoed (Usine) actie gevoerd voor het
behoud van de historische bebouwing rondom de Stieltjesstraat in
Utrecht. Hier zijn restanten te vinden van de voormalige gemeentewerf:
een pakhuis, paardenstal en een voor Nederland uniek radiodistributiegebouw. Deze bebouwing zou geheel gesloopt worden om plaats te
maken voor nieuwbouw van een woningbouwcorporatie. Na contact met
onder meer de wethouder van Utrecht is besloten om de bebouwing te
handhaven en het radiodistributiegebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
Eveneens in samenwerking met Usine is er contact geweest met de
gemeente Vianen over het herontwikkelingsplan voor de voormalige
steenfabriek Ossenwaarden. De projectontwikkelaar wilde een deel van
de bebouwing slopen om ter plaatse woningbouw en nieuwe natuur
mogelijk te maken. Mede naar aanleiding van ons contact zal het plan op
een aantal punten aangepast worden, waardoor de te behouden steenfabriek op een acceptabelere afstand van nieuwbouw zal komen te liggen.

Beschermingsactiviteiten
Bilthoven, gemeente de Bilt
• Stationschefwoning
Bedreiging: sloop voor bouw tunnel.
Actie Heemschut: In overleg met
collega-organisaties pleiten voor
aanpassing plannen of verplaatsing
woning.
• Zuiderkapel
Bedreiging: sloop. Actie: indienen
zienswijze en overleg met collegaorganisaties. De plannen voor sloop
zijn (voorlopig) van de baan.
oudewater
• Touwfabriek Van der Lee
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Bedreiging: herontwikkeling van
nog in gebruik zijnde monumentale
touwfabriek. Actie: kritisch volgen
planproces in overleg met collegaorganisaties.
Utrecht
• Van Sijpestijnkade
Bedreiging: sloop restant voormalige stationsbuurt voor ontwikkelingen rondom station Utrecht
CS. Actie: indienen zienswijze en
overleg met collega-organisaties.
• Oud-Amelisweerd
Bedreiging: vestiging Armandomuseum in historische buitenplaats. Actie: overleg met

Vianen, de
oude steenfabriek ossenwaarden die in
het nieuw te
ontwikkelen
gebied wordt
behouden

gemeente en interne discussie.
• Stieltjesstraat
Bedreiging: sloop o.a. pakhuis en
paardenstal voormalig gemeentereiniging en radiodistributiegebouw. Actie: in overleg met
collega-organisaties en buurtbewoners contact met wethouder.
Sloopplan is van de baan en
radiodistributiegebouw zal tot
(gemeentelijk) monument verklaard
worden.
Vianen
• Steenfabriek Ossenwaarden
Bedreiging: herontwikkeling en
gedeeltelijke sloop van steenfa-

briek. Actie: overleg met gemeente
Vianen in samenwerking met
collega-organisaties.
Woerden
• Defensie-eiland
Bedreiging: herontwikkeling van
een voormalige wasserij van
defensie. Actie: indienen zienswijze en overleg met collegaorganisaties.
• Herberg Kamerik
Bedreiging: horecagelegenheid in
beschermd dorpsgezicht afgebrand. Actie: overleg met collegaorganisaties. Pand is herbouwd in
oorspronkelijke vormgeving.

Flevoland
Een dubbel jubileum

Vooral het kweken van goodwill

In 2011 bestond Heemschut 100 jaar en vierde de provincie Flevoland haar
25 jarig bestaan. Deze twee cijfers geven precies aan waarom Heemschut Flevoland toch anders is dan in de andere provincies. In Flevoland
ontbreken met uitzondering van Urk en Schokland monumenten van
vijftig jaar en ouder. Wel heeft de provincie een moderne bouwval, dat het
kasteel van Almere wordt genoemd! Gelukkig telt de provincie intussen
vele objecten jonger dan vijftig jaar waarvoor bescherming en signalering
meer dan de moeite waard zijn. Daarvoor heeft de PC Flevoland inmiddels een breed netwerk opgebouwd, waarmee goede contacten worden
onderhouden. Voorbeelden daarvan zijn CASLA, het centrum dat zich
inzet voor de architectonische kwaliteit van Almere, het steunpunt voor
scheepsarcheologie en niet te vergeten het Erfgoedcentrum Nieuw Land in
Lelystad. Met het provinciaal bestuur en de zes gemeentebesturen worden
in variabele intensiteit formele en informele contacten onderhouden.

In strikte zin hoort het gevecht tegen een mega windmolenpark ten noorden en
ten oosten van het voormalige eiland Urk niet tot de successen. Zeker nu duidelijk
is dat het Ministerie van Economische Zaken ten koste van een briesende Urker
bevolking duidelijk maakte dat de molens er toch komen. Wel heeft Heemschut op
Urk veel goodwill gekweekt door de krachtige ondersteuning van de protesten en
het er op wijzen dat de waarde van het Belvedere-gebied Noordoostpolder door
de windmolens aanzienlijk wordt aangetast.
Die goodwill kweekte Heemschut Flevoland eerder ook door de reddingsactie
voor de voormalige lichtwachterswoning op Oud Kraggenburg (Noordoostpolder).
Mede door de bemoeienis van de PC werd deze 19e-eeuwse lichtopstand van de
ondergang gered en glorieert nu midden in de polder.
Succesvol is zeker de bemoeienis van Heemschut met het vroegere werkeiland
Lelystad. Mede dankzij de voortdurende beïnvloeding door de PC lukt het de
planontwikkeling op dit uit de jaren vijftig stammende stukje Oostelijk Flevoland
met een deel van de oorspronkelijke bebouwing, en een enkele oorspronkelijke
bewoner, grotendeels in originele staat te behouden.
Het gemaal Lovink bij Biddinghuizen is op voorstel van Heemschut Flevoland aangewezen als rijksmonument. Het is het 90ste rijksmonument in Flevoland en het
10 de succes van de provinciale commissie. Dus nog een jubileum voor Flevoland!

NooRD
oosTPoLDER

oud Kraggenburg, Noordoost Polder. De voormalige lichtwachterswoning werd behouden

opgraving van een 16-eeuws wrak
bij Lelystad Foto’s J. Bergshoeff
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Beschermingsactiviteiten

Urk
• Bemoeienis en advisering
De gemeentes Noordoostpolder
Het contact met Urk is intensief. Na
en Urk
eerder al een positieve rol gespeeld
• Windturbines
te hebben bij het aanwijzen van
Verzet tegen mega windturbinehet beschermd dorpsgezicht Urk.
park in het IJsselmeer met een
Bemoeienis en advisering historische
wiekhoogte van ca 200 meter.
botterschuur, centrum De Boet,
Dreiging voor het belvederegebied
reconstructie havenhoofd, historiNoordoostpolder en beschermd
sche scheepswerf. Bij De Boet wordt
dorpsgezicht Urk. Actie: zienswijzen een tegel van Heemschut geplaatst.
aan Raad van State, inspraakpunt in Dronten
Voorburg en naar de fracties op Urk, • Samenwerking
gesprekken gevoerd met B&W. Klein Betrokkenheid van Heemschut bij
succes is het afvallen van 7 turbines Dronten groeit. B&W stellen dit
nabij Urk. Kort na het verstrijken van gemeentelijke monumentenbeleid op
het verslagjaar heeft de uitspraak
prijs. Er is contact met de Gemeente
van de Raad van State de komst van over de beperkte erfgoedlijst en
de windturbines duidelijk gemaakt.
deelname bij het werk van de

gemeentelijke Erfgoed Commissie. Er is contact met bezorgde
inwoners over de mogelijke sloop
en bepaling waarde/keuze van de
protestantse kerken die niet op de
gemeentelijke erfgoedlijst staan.
Heemschut probeert te bemiddelen bij het plan tot sloop van
een Pioniersbarak en heeft voor
herbestemming contact met de
gemeente en Stichting geschiedschrijving Dronten.
Nagele, gemeente Noordoostpolder
• Beschermd dorpsgezicht
Mondelinge en schriftelijke contacten met Rijk, via de lijst Wederopbouwperiode. Idem met B&W en
ambtenaren. Door aanwijzing van

drie scholen tot rijksmonument is
aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht dichterbij gekomen! Aandacht
voor diverse monumenten, waaronder de poldertoren en verbouwing. Controle op aanvaardbaarheid van de bouwplannen voor wat
betreft de bouwstijl.
Lelystad
• Werkeiland Lelystad Haven
Voortgaande bemoeienis met
restauratie en bouwplannen Maerlanthuis. Bemoeienis en advisering
behoud als eerste publiek gebouw
Lelystad. Aanvankelijk zicht op
succes, later geen overeenstemming eigenaar en projectontwikkelaar. Sloop dichtbij.
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Amsterdam
Jubileumactie: Polyhymnia terug naar
Concertgebouw
De Commissie Amsterdam heeft als Jubileumgeschenk voor
eeuwling Heemschut zich in 2011 ingespannen om het gebrandschilderde raam voorstellende Polyhymnia in vervoering, terug te
laten plaatsen in het Concertgebouw. Het raam werd in 1955 door
de Vrienden van het Concertgebouw geschonken aan Concertgebouw en orkest ter gelegenheid van de terugkeer van het orkest
na een zeer succesvolle tournee door de Verenigde Staten. In 1954
kreeg het glazeniersechtpaar Schilt-Geesink opdracht het raam
te ontwerpen, dat herinnert aan de roemruchte tournee. De Muze
Polyhymnia beschermt het schip, waarop het orkest terug voer,
zingt het toe en blaast het omhoog. Linksboven symboliseren wolkenkrabbers de Nieuwe Wereld. Het raam heeft echter maar 15 jaar
in het Concertgebouw gehangen en is in 1970 verwijderd bij een
verbouwing. De Commissie Amsterdam besloot in het jubileumjaar
de nu 97-jarige glazenier Schilt te helpen bij de terugkeer van het

Het bedreigde Koetshuis
aan de swammerdamstraat
in Amsterdam

Polyhymnia terug naar
Concertgebouw

raam. De leden van de Commissie schonken hun jaarvergoeding als
eerste begin voor het benodigde geld voor de terugkeeroperatie. De
operatie heeft heel wat voeten in de aarde gehad.

Succes in Nieuw West
Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw West, heeft in april mede op
aanwijzing van Heemschut liefst dertien gebouwen en complexen
in Geuzenveld en Slotermeer aangewezen als gemeentelijk monument. Heemschut had samen met het Cuypers Genootschap en Pro
West een lijst van behoudens waardige gebouwen opgesteld. Dat
het stadsdeel aan deze wens tegemoet is gekomen, is een groot
succes. De prachtige Catharinakerk in Slotermeer uit de Wederopbouwperiode is nu bijvoorbeeld beschermd. De Westelijke tuinsteden, waartoe het stadsdeel behoort, worden sinds eind jaren ’90
vernieuwd. Dit gaat vaak ten koste van het unieke, tuinstedelijke
karakter. Er zijn al diverse monumentwaardige gebouwen gesneuveld. Heemschut Amsterdam en zusterorganisaties gaan verder met
hun acties voor behoud van beschermwaardige gebouwen in dit
stadsdeel. We hebben nog zeker 20 tot 30 gebouwen op onze lijst
staan, die we willen laten aanwijzen tot gemeentelijk monument.
Stadsdeel Nieuw West staat hier positief tegenover en het overleg
is nog steeds gaande. Hopelijk volgt er in 2012 een nieuwe aanwijzingsronde.

Schade door gevelreiniging
De Commissie Amsterdam maakt zich al jaren zorgen over de
schade, die ontstaat door gevelreiniging en bijbehorende werkzaamheden als het vervangen van voegwerk. Niet alleen ontstaat
er technische schade, maar ook het karakter van een pand wordt
hierdoor vaak onherstelbaar aangetast. De Commissie is in 2011
verder gegaan met de PR-campagne om aandacht te vragen voor
dit probleem. Diverse media besteedden er al aandacht aan. Voorts
werden verschillende woningcorporaties en stadsdelen over het
onderwerp geadviseerd en op de gevaren gewezen.
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Beschermingsactiviteiten
• Binnen Gasthuisterrein
Al vele jaren worden het zusterhuis
en de tweede chirurgische kliniek op
het historische Binnen Gasthuisterrein bedreigd met sloop ten behoeve
van de bouw van de nieuwe universiteitsbibliotheek. Dankzij jarenlange
actie is de sloop van deze twee
rijksmonumenten nu van de baan.
De universiteit legt zich hier niet bij
neer, maar Heemschut blijft samen
met zusterorganisaties pleiten voor
herbestemming van de gebouwen.
• Nicolaas scholencomplex
Nabij de Zuidas. Heemschut heeft
samen met het Cuypers Genootschap een aanvraag gedaan voor de
gemeentelijke monumentenstatus
voor het Nicolaas scholencomplex, een belangrijk modernistisch
ensemble uit de jaren ´60. Totnogtoe
lijkt het alleen te lukken om de
kapel en het klooster voor sloop te
behoeden. De actie gaat door.
• Tramremise
Bellamyplein. Stadsdeel West is al
sinds midden jaren ´90 bezig met
herontwikkeling van de voormalige
tramremise. Er waren twee plannen.
Inmiddels is mede dankzij Heemschut
gekozen voor het, uit oogpunt van
monumentenbehoud, meest gunstige

plan. Maar ook nu lijkt het stadsdeel
weer ruimte te willen maken voor
forse nieuwbouw. Heemschut blijft
vechten voor een meer zorgvuldige
aanpak.
• Fabrieksvilla
Cruquiusweg 91. De vervallen villa
wordt met sloop bedreigd. Het
chalet-achtige gebouwtje met
wolfsdak is een van de laatste
restanten van het koloniaal Nederlands-Indisch erfgoed in Amsterdam
en maakt deel uit van het fabriekscomplex van de voormalige NV
Oliefabrieken Insulinde. Het complex
bevat meer behoudens waardige
onderdelen. Heemschut dringt aan
op onmiddellijk noodherstel en
herbestemming.
• Koetshuis
Swammerdamstraat 12. Een monumentaal koetshuis met paardenstal
wordt bedreigd ernstig verminkt te
worden. Een projectontwikkelaar
wil achter de voorgevel een hoger
en lelijk appartementengebouw
neerzetten. Het koetshuis heeft een
rijk gedecoreerde voorgevel en de
paardenstal een zeldzame houten
achtergevel. Heemschut wil het
geheel op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst zien. Overleg

schade door gevelreiniging en het vervangen
van voegwerk met een
onjuiste toepassing van
een geknipte voeg aan een
negentiende-eeuwse gevel.

AMsTERDAM

met het stadsdeel is nog gaande.
• Flat Kleiburg
Bijlmer. Sloop dreigt. Actie voor
herbestemming. De actie lijkt succesvol te verlopen.
• Joodse Begraafplaats
Zeeburg. Verwaarlozing keren door
herstel. Heemschut ondersteunt de
plannen van een stichting.
• El Amienschool
Robert Scottbuurt, West. Actie voor
behoud.
• Rode Loper
Station CS naar Vijzelgracht. Heemschut spreekt in.
• Banieren en reclames bij musea
Actie voor acceptabele vorm. Nog
gaande.
• Renovatie
Tugelawegblokken. Deels nieuwbouw deels renovatie. Hoekblok,
Maritzstraat, wordt ondanks verzet
niet behouden.
• Leegstand gebouwen
Heemschut vecht tegen leegstand
en voor herbestemming.
• Loods 6
KNSM-eiland. Monumentenstatus
aangevraagd.
• Molen Den Otter
Heemschut wil behoud in situ als
molen kan blijven draaien.

De Catharinakerk in slotermeer is mede op verzoek van
Heemschut aangewezen tot
gemeentelijk monument
Foto Erik Swierstra.

• Behoud garage
Banstraat. Plaatsing op gemeentelijke monumentenlijst aangevraagd.
• Kabelkast
Langestraat. !9de-eeuwse kabelkast.
Met succes behouden, tevens loopt
er door de actie nu onderzoek naar
de mogelijkheden van behoud en
hergebruik van andere oude kasten.
• Markthallen
Jan van Galenstraat. Actie tot
behoud en herbestemming van
de oude markthallen. Centrale hal
inmiddels behouden. Toekomst
andere onderdelen nog steeds
onzeker.
• Kerkgebouw ‘De Ark’
Samen met collega-organisaties
heeft Heemschut overleg gevoerd
met het stadsdeel Nieuw-West
over ingrijpende herbestemmingsplannen.
• Verwaarlozing panden binnenstad
Eind 2011 voortgangsrapportage over nota Heemschut. Veel
verwaarloosde panden in 2011 door
stadsdeel aangeschreven. In 2012
wederom ronde aanschrijvingen.
• Westelijke Tuinsteden
Heemschut was in 2011 weer actief
betrokken bij de vernieuwing van
dit belangrijke gebied uit de weder-

opbouwperiode. Heemschut ijvert
samen met partners onder andere
voor behoud van het Van Eesterenmuseumgebied, het Staalmanplein,
de Dudokbuurt en de oevers van de
Sloterplas.
• Monumentaal Noord
Stadsdeel Noord herbergt behalve
oude dijkdorpen ook beroemde
sociale woningbouwcomplexen. Het
stadsdeel heeft weinig aandacht
gehad voor de bescherming van
dit erfgoed. Heemschut probeert
al jaren verandering in te brengen
en ijvert voor aanwijzing van
geïnventariseerde gemeentelijke
monumenten. Nu lijkt het eindelijk
succesvol. De eerste stap wordt het
voordragen van gebouwen voor de
gemeentelijke monumentenlijst,
die in bezit zijn van het stadsdeel.
Ook streeft de Commissie naar
een zorgvuldiger afhandeling van
monumentenaanvragen. Diverse
aanvragen van Heemschut wachten
nog op afhandeling.
• Historische muurreclames
Kwetsbare, oude muurreclames
moeten het vaak ontgelden. Samen
met de Werkgroep Historische
Gevelreclames voert Heemschut
sinds enkele jaren een pleidooi

voor behoud en herstel in stadsdeel
centrum. Mede dankzij deze actie
heeft de werkgroep een subsidie
ontvangen om oude reclames in het
centrum te herstellen. In 2011 is de
eerste reclame opgeleverd.
• Kunst Oostlijn Metro
Heemschut pleit voor behoud bij
renovatie van de kunstwerken in
de metrostations van de Oostlijn,
waarin onder andere verwezen
wordt naar de Jodenvervolging,
anti-metroacties en persgebouwen
aan de Wibautstraat. Resultaat is er
nog niet. Wel staat het onderwerp
mede dankzij Heemschut hoog op
de agenda van onder andere de
gemeenteraad.
• Structuurvisie Amsterdam
Inspraak. Heemschut wil meer aandacht voor erfgoed in visie.
• Erfgoedverordeningen stadsdelen
Heemschut wil hierin ook voorbescherming. Reeds succes in enkele
stadsdelen.
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Noord-Holland

ETERsHEIM

Haarlem. Teylers Museum Eeuwfeestmanifestatie.
Bert Creemers op de toonbank, met grote trom en
narrenkap Foto Peter Schat

A’ DA M
HILV ERsUM

Dvd Noord-Hollands erfgoed
Het verslagjaar stond bij de commissie Noord-Holland grotendeels in
het teken van een dvd-project over zes saillante Heemschutreddingen.
De minidocumentaires zijn gemaakt door en te zien op de websites van
Noord-Hollands Dagblad, Haarlems Dagblad en De Gooi- en Eemlander.
In die kranten verschenen zes weken lang begeleidende artikelen over de
objecten. Het ging om de negentien poldermolens die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in 2011 in de verkoop had willen doen,
de Stolphoevekerk te Volendam die in 1954 door Heemschut werd gered,
het Herman Gorterhuis in Wormerveer dat mede dankzij Heemschut in
de jaren tachtig werd behouden, het project De Appelaar dat in omvang
werd teruggebracht tot voor Haarlem passende proporties, en in het Gooi
de Diemerzeedijk en de vissersgraven op de algemene begraafplaats van
Huizen, die tien jaar geleden dreigden te worden geruimd.
De dvd’s zijn cadeau gedaan aan alle Noord-Hollandse Heemschut-leden.
In Teylers Museum in Haarlem werd in september het Eeuwfeest gevierd
met de lancering. In de prachtige gehoorzaal verzamelden zich honderd
vertegenwoordigers van oudheidkundige verenigingen, bestuurders
en Heemschutters uit de provincie. Ze werden naast op een feestrede
van Herman Pleij getrakteerd op een rederijkersoptreden van commissielid Bert Creemers, die slaand op een grote trom en bekkens luidkeels
Brederodiaanse teksten debiterend de zaal betrad. Als nar van de koning,
uitgedost in maillot, zeventiende-eeuwse pofbroek, kleurige buis, pruik en
narrenkap, beklom hij via een wiebelig keukentrapje de toonbank voor in
de zaal, om zijn act te volvoeren. In de ruim tweehonderdjarige geschiedenis van Teyler gewis een nimmer eerder vertoonde operatie.

Strijd om schooltje van Dik Trom
Over Dik Trom woedt een milde strijd tussen twee Noord-Hollandse
gemeenten. Sinds Zeevang het ondernemende dikkerdje wil gebruiken
voor promotie van eigen gebied, dat ligt tussen Purmerend en Hoorn,
fraai weide- en polderlandschap aan de boorden van het Markerkeer. Dit
is niet tot genoegen van de gemeente Haarlemmermeer, waar de boeken
over Dik Trom zich afspelen. In de centrale kern Hoofddorp staat het oude
raadhuis, met het raam waardoor de dikke Trom ontsnapte. En er zijn een
Dik Tromplein, en Dik Trompad en een Dik Trom tennishal. Ook staat er
een beeld van de jongen, omgekeerd zittend op een bokkende ezel. Maar
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Zeevang claimt op goede gronden. De boeken zijn immers vanaf 1890 door
Joh. C. Kieviet geschreven in Etersheim, waar de in 1858 in Haarlemmermeer geboren Kieviet schoolmeester was. Zijn woning en schooltje waren
in 2011 ook onderwerp van strijd, doch die is positief beslecht. Heemschut
verzocht Zeevang de uit 1883 daterende éénklassige school plus onderwijzerswoning op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, waartoe
het college van B&W ook besloot. Langdurige onderhandelingen met de
eigenaar liepen echter telkens stuk. De wens er een Dik Trommuseum te
vestigen kwam eind 2011 toch weer dichtbij, toen Stadsherstel het verruïneerde pand op de kop wist te tikken. Er is vier ton nodig voor restauratie.
Stadsherstel zet om dat bedrag te vergaren onder meer crowdfunding in:
donaties van particulieren.

Redding voor Zuiderkerk
30 juni 2012 is een belangrijke dag voor de Hilversumse Zuiderkerk. Tot
die datum heeft de Thousand Hills International Church de tijd om met
de zeven ton over de brug te komen, waarvoor de gemeente Hilversum
de kerk aan de huidige gebruiker wil verkopen. Zo is er kans het einde te
markeren van de strijd om behoud van dit negentig jaar oude kerkgebouw,
ontworpen door architect A. de Maaker. Het karakteristieke godshuis op de
hoek van de Neuweg en de Gijsbrecht van Amstelstraat is in 1997 gekocht
door Hilversum, dat er 1,27 miljoen gulden voor neertelde. Aan plannen om
het gebouw te vervangen door een supermarkt, woningen en een ondergrondse parkeergarage is de afgelopen jaren ruim 1,3 miljoen euro uitgegeven, doch wat er ook werd bedacht, alles bleek onhaalbaar. Zelfs algehele
sloop. Omdat de pogingen een nieuwe bestemming te vinden zoveel tijd
in beslag nam, was het verzoek van het Cuypersgenootschap de kerk op
de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen elf jaar op het raadhuis in
een la blijven liggen. Pas toen Heemschut het verzoek herhaalde kwam er
schot in de zaak. In 2011 kwam het tot een oplossing tussen gemeente en
Thousand Hills, aan wie het gebouw de afgelopen jaren om niet in gebruik
gegeven was. Het kerkgenootschap kan de kerk kopen en de gemeente zet
het op de monumentenlijst, wat een bescheiden onderhoudssubsidie mogelijk maakt. Medio dit jaar zal blijken of Thousand Hills met het verlangde
bedrag over de brug kan komen.

Het door stadsherstel aangekochte Dik Tromschooltje in Etersheim Foto Peter Schat

Beschermingsactiviteiten
NooRD & MIDDEN
Alkmaar
• Doelenveld
Strijd om behoud cultuurhistorische
context, vooral het open karakter
en de bijbehorende schietbanen.
B&W en Raad gewezen op historisch
fenomeen van allure, aangezien in de
planontwikkelingen nieuwe mogelijkheden zijn. Oude plannen zijn
van tafel. Overleg met de projectmanager samen met de Historische
Vereniging Alkmaar.
Zuid scharwoude, gemeente
Langedijk
• Stolp
Dreiging sloop stolpboerderij. Onderzoek en advies door TA aan melder.
st. Pancras
• Molen
Achterstallig onderhoud. Onderzoek en schriftelijk advies hebben
geresulteerd in afwenden gevaar.
Eigenaar en gemeente zien belang
van behoud.
KENNEMERLAND
Haarlem
• Provinciehuis
Dreef. Verbouwingen en nieuwbouw
sedert 2003. Aantasting van het
zicht op de geredde Bremer-Zwiersvleugel door massieve ingang parkeergarage. Overleg met gemeente,
omwonenden en actiegroepen.
Adhesie betuigd, waardoor veel
publiciteit over de kwestie.

De Zuiderkerk op de hoek van de Neuweg en
de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum
Foto Studio Kastermans

• Schoorsteen Cavex terrein
Gemeentelijke monumentaanvraag.
Adhesie voor het initiatief om de

Aantasting en verwaarlozing
van oudste sluizencomplex van
Nederland. Gemeentelijk monument.

zing pand. Overleg met Historische
Vereniging en contact met eigenaar.

fabrieksschoorsteen te behouden en
welke een landmark zal zijn binnen
de nieuw te ontwikkelen woningbouw ter plaatse.
• Houtmanpad
Wandelpad moet ook fietspad
worden waardoor het eeuwenoude
schelpenpad met historische en
karakteristieke waarden aangetast
wordt. Actie: B&W en Raad gewezen
op historisch belang. Publiciteit en
handtekeningenactie. Raad besloot
voor aanleg fietspad.
schoten, gemeente Haarlem
• Boerderij Noord Akendam
Verloedering boerderij. Overleg
met onder andere Recreatieschap
Spaarnwoude. Nog geen verdere
ontwikkelingen.
Zandvoort
• Watertoren
Gemeentelijk monument. Eigenaren
en gemeente worden het niet eens.
Watertoren nu in verkoop. De PC
houdt vinger aan de pols.
Halfweg, gemeente Haarlemmerliede
• Kerken
Twee gesloten kerken in slechte
staat. Samen met het Cuypersgenootschap grondig onderzoek
gedaan. Vervolgens de verkopende
kerkgenootschappen geadviseerd
een respectvolle herbestemming te
overwegen. Een kerk wordt gesloopt
ten behoeve van appartementenbouw.
• Sluizen

In nabijheid van archeologisch
waardevol en kwetsbaar gebied.
Dreiging door aanleg nieuw station
en verbreding van de waterdoorlaat
ter plaatse.
spaarndam
• Fort benoorden Spaarndam
Aanleg van vakantiepark op het
terrein van het fort, waarop nog
oorspronkelijke barakken staan.
De provincie Noord-Holland en de
gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Velsen stemden voor, de
gemeenten Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarnwoude tegen. PC is
voor vermindering aantal woningen
en bouw in overeenstemming met
bestaande barakken.
Bloemendaal
• Uitbreiding gemeentehuis
Uitbreiding nagenoeg onzichtbaar
met verdieping. Veel commotie en
publiciteit. PC is van mening dat het
een verbouwing is naar de eisen van
deze tijd en die binnen contouren
blijft. Besluitvorming wordt gevolgd.
Heemstede
• Oude postkantoor
Binnenweg 160. Samen met de
Historische Vereniging Heemstede/
Bennebroek tevergeefs gepleit voor
monumentenstatus. Economische
belangen spelen hierbij een rol.
Afbraak dreigt nog niet.
• Tussenwoning
Glipperweg 70. Rijksmonument,
onderdeel uitmakend van een gevelwand. Sloopdreiging en verwaarlo-

GooI EN oMGEVING
Laren
• Rosa Spierhuis
Onderzoek in samenwerking met de
Nederlandse Tuinenstichting naar
nieuwe mogelijkheden het hele complex en de Mien Ruystuin te behouden.
• Villa de Rietvink
Sloopaanvraag door Rijkswaterstaat in
verband met aanleg en uitbreiding A1.
Bezwaar aangetekend, maar PC is geen
partij meer. Procedure wordt gevolgd.
Hilversum
• Zuiderkerk
Voortdurend overleg/adviezen/correspondentie om de Zuiderkerk op
gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen. Oplossing in zicht.
• KRO studio
Gezamenlijk met Cuypersgenootschap
brief mede ondertekend voor behoud.
Ontwikkelingen worden nauwgezet
gevolgd, evenals die rondom het voormalig GAK gebouw.
Nederhorst den Berg
• NERA gebouw
Belangrijk industrieel erfgoed. Veel
partijen met eigen economische
belangen belemmeren een goede
voortgang. Wordt vervolgd.
De PCNH houdt zich verder bezig met
het Waterplan, IJsselmeer, Wederopbouw, Buitendijks bouwen, Kerken in
West Friesland, Windturbines en de
West-Friese Omringdijk.
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Zuid-Holland
Touwtrekken om Old Dutch
Na het verzoek van Heemschut om de bodega Old Dutch aan de Rochussenstraat 20 in Rotterdam op de gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen, besloten B&W in december 2008 tot een voorlopige aanwijzing.
Op 2 juni 2009 werd die gevolgd door een definitieve aanwijzing. De eigenaar kon daar niet mee instemmen en heeft daarom bezwaar aangetekend.
Dat werd, na de gebruikelijke procedure, door B&W afgewezen. De eigenaar
is toen naar de rechter gestapt om de aanwijzing op juridische gronden
ongedaan te laten maken. Dat beroep werd door de rechtbank gedeeltelijk
afgewezen. Daartegen heeft de eigenaar weer hoger beroep ingesteld.
Dat is uiteindelijk op 3 augustus 2011 door de Raad van State ongegrond
verklaard. Daarmee kwam een eind aan een lange juridische procedure die
nodig was om de aanwijzing van het cultuurhistorisch waardevolle pand
van de Old Dutch tot gemeentelijk monument, met een positief resultaat te
kunnen afronden.

Den Haag Johanna Westermanschool aan de Jan Willem
Frisolaan, waarin zich een drietal zuilen bevindt met decoraties van Escher

Vorkstation, Halte Beukelsdijk Rotterdam
Op 20 december 2011 is het stationscomplex aan de RFC-weg 164/5 in
Rotterdam, ook wel halte Beukelsdijk genoemd, door B&W definitief aangewezen als gemeentelijk monument. Heemschut had op een hoorzitting
betoogd dat het stationsensemble zeer bijzonder is. Onder andere omdat
de karakteristieke houten gebouwen, na ruim een eeuw, redelijk gaaf
bewaard zijn gebleven. Ook het belang van de ligging en de geschiedenis
van de gebouwen werd benadrukt. Station Beukelsdijk was bestemd als
één van de twee stations aan de Ceintuurbaan. Deze nieuwe lijn vormde
een verbinding met het Maasstation en de Delftse Poort, de uitbreiding
van het spoorwegnet van Rotterdam. Het station is gebouwd als een
zogenaamd vorkstation, een stationstype dat zeldzaam is in Nederland.
Bijzonder is ook dat het station, als enige in Nederland, nooit als zodanig
is gebruikt. De halte Beukelsdijk, de ligging en de zeldzaamheid, evenals
de geschiedenis van het stationscomplex zijn van bijzondere cultuurhistorische waarde voor Rotterdam en biedt ruim voldoende gronden voor de
aanwijzing als gemeentelijk monument.

Symposium over MoMo
Op 9 september 2011 is door de PC Zuid-Holland in het gemeentehuis van
Wassenaar een symposium georganiseerd als onderdeel van de lustrumviering van Heemschut. In een debat zijn Zuid-Hollandse bestuurders en
Heemschut leden ingegaan op de toekomstige rollen, taken en verantwoordelijkheden die als gevolg van de Modernisering van de Monumentenzorg zijn ontstaan. De wet- en regelgeving op het gebied van het
cultureel erfgoed zijn hierdoor ﬂink op de schop genomen en de rol van de
erfgoedorganisaties verandert drastisch. De provincie ZH, gemeenten en
erfgoedorganisaties krijgen daardoor te maken met grote veranderingen in
de sturing op het beleid met betrekking tot het behoud van het culturele
erfgoed. In een levendige discussie zijn visies en standpunten toegelicht en
uitgewisseld door vertegenwoordigers van de Provincie ZH, het Hoogheemraadschap Rijnland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, verschillende
gemeenten en leden van Heemschut. Het symposium werd afgesloten met
een algemeen ondersteunde conclusie dat de doorgevoerde Modernisering
van de Monumentenzorg uitdagingen biedt voor alle betrokken partijen om
in de naaste toekomst met nieuw elan aan de slag te gaan bij de behartiging van het cultuurhistorisch erfgoed.
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old Dutch

Beschermingsactiviteiten
Pijnacker
• Oude stationsgebouw
Bedreiging: sloop, Actie: zienswijze
ingediend op voorontwerp bestemmingsplan. Gesloopt.
Rotterdam
• Boerderij
Bergse Linker Rottekade 451.
Bedreiging: sloop boerderij. Actie:
brieven gestuurd aan wethouders
en raadsfracties, steunbetuiging aan
Stichting Boerderij aan de Rotte,
ingesproken bij raadscommissie.
• Woningbouwcomplex
Drievrienden(dwars)straat. Bedreiging: sloop. Actie: alternatief plan
voor gedeeltelijk behoud met
gemeente en woningbouwvereniging besproken en toegelicht.

Woubrugge, gemeente Kaag en
Braassem
• Restaurant Het Gerecht
Raadhuisstraat 2. Bedreiging:
ingrijpende veranderingen door
verbouw, Actie: bij B&W verzoek
ingediend om pand aan te wijzen
als gemeentelijk monument.
Puttershoek, gemeente Binnenmaas
• Gemaal ’t Hooft van Benthuizen
Bedreiging: sloop. Actie: ingesproken op hoorzitting.
Leiden
• Aalmarktgebied
Ontwerp bestemmingsplan. Actie:
zienswijze ingediend.
Hazerswoude, gemeente Rijnwoude
• Scheepjeskerk

DEN HA AG
PIJNACKER

LEERDAM

RoTTERDAM

De watertoren van Leerdam
Foto wikipedia
.

station Beukelsdijk foto Boy Fagnotti

Rijndijk 106-108. Actie: bij B&W
verzoek ingediend om kerk aan te
wijzen als gemeentelijk monument.
• Suikerfabriek
Bedreiging: sloop. Actie: ingesproken bij vergadering gemeenteraad.
Hillegom
• Woonwijk Patrimonium
Bedreiging: sloop, Actie: bij
woningbouwvereniging aangedrongen op behoud stedenbouwkundige structuur.
spijkenisse
• Geldtelderhuis
Vredehofstraat 13. Bedreiging:
sloop. Actie: comité tot behoud
geadviseerd en ingesproken
bij commissievergadering van
gemeente.

station Pijnacker
en de restanten

Maassluis
• Kerkgebouw De Ark
Actie: Historische Vereniging Maassluis aangeraden een hergebruikfunctie te zoeken.
Leerdam
• Watertoren
Bedreiging: sloop. Actie: rapport
opgesteld met aanbeveling tot
behoud als onderdeel van wooncomplex.
Wassenaar
• Seyss-Inqartbunker
Wassenaarseweg. Bedreiging:
afstoten door Defensie. Actie: aanvraag voor aanwijzing als gemeentelijk monument gesteund.
• Conceptnotitie ‘Voortbouwen
op eigen waarde – Het cultureel
erfgoed herijkt’

Actie: zienswijze ingediend.
Leiderdorp
• Bestemmingsplan Oude Dorp
Actie: zienswijze ingediend.
• Bestemmingsplan Hoven
Actie: zienswijze ingediend.
Den Haag
• Johanna Westermanschool
Jan Willem Frisolaan. Bedreiging:
sloop. Actie: rapport opgesteld met
aanbeveling voor hergebruik en
behoud van drie Escher zuilen in
de aula.
• Alexander- en Frederikkazerne
Van Alkemadelaan. Bedreiging:
sloop. Actie: brief aan minister
gestuurd met verzoek om behoud
van poortgebouw en hekwerk.
Dirksland
• Hart van Dirksland

Bedreiging: aantasting oude dorpskern en sloop. Actie: ondersteuning
van beroep bij Raad van State.
Katwijk
• Herziening van de Monumentenverordening
Actie: zienswijze ingediend.
Bodegraven Reeuwijk
• Ontwerp Kadernota Erfgoedbeleid
Actie: zienswijze ingediend.
Provincie Zuid-Holland
• Gedeputeerde Staten, Provinciale
Structuurvisie.
Actie: zienswijze ingediend op
actualisering van de structuurvisie.
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Zeeland
De Vrienden van Brit
vormen een menselijk
cordon om het vernielen
van de mozaïeken tegen
te gaan

Plaatsing van de
betonelementen
met beschadigde
mozaïek op de
gemeentewerkplaats

Behoud Britannia
B&W van Vlissingen heeft besloten het Britannia complex aan te kopen
en het paviljoen te restaureren. De door de gemeente benoemde directeur stelt als voorwaarde dat herstel volgens de plannen van Heemschut zal worden uitgevoerd. Dat houdt in de volledige restauratie van
het paviljoen uit 1954 en sloop van de hoteltoren uit 1960. In overleg
met de betreffende ambtenaren wordt besloten het paviljoen uit het
totale project te lichten zodat daarmee snel kan worden begonnen.
Nieuwbouw van een hoteltoren zou op veel bezwaren kunnen rekenen,
waardoor het project ten minste drie jaar wordt vertraagd.
De restauratie van de mozaïeken wordt uitgevoerd door Art Conservation. Plots legt de gemeente onaangekondigd deze werkzaamheden
stil en trekt een sloper aan om de hoteltoren en de Duitse commandobunker af te breken. Dit verloopt zo snel dat men enkele weken eerder
aan het gedeelte met de mozaïeken kan beginnen. Volgens het draaiboek zou Art Conservation de mozaïeken van het overdekte terras en
balkon verwijderen. Zonder te melden gaat het sloopbedrijf door met
de sloop van de hoteltoren, waarbij schade aan de mozaïeken ontstaat.
De burgergroepering ‘Vrienden van Britannia’ heeft verdere aantasting voorkomen door het vormen van een menselijk cordon rond het
gebouw. De werkzaamheden werden stil gelegd. Overeengekomen werd
dat de sloop zou worden hervat nadat de mozaïeken op het balkon
van de hoteltoren van een beschermende bekisting waren voorzien en
verwijderd. De wethouder besluit het gehele complex in een Europese
aanbesteding te brengen, waarbij hij de voorkeur uitspreekt voor het
aantrekken van een exploitant. Heemschut wil nu met een consortium het geheel overnemen. Er moet dan in de Europese aanbesteding
worden vermeld dat het paviljoen wordt gerestaureerd. Dit verhaal over
Britannia is nog niet ten einde…..

Publicaties en presentaties
In verschillende dag- en weekbladen zijn artikelen gepubliceerd
onder andere over paviljoen Britannia, behoud haventje Nieuwland,
sloopdreiging van het Maereltje in Domburg en herstel transformatorhuisje Groede. In het tijdschrift Heemschut zijn regelmatig artikelen
verschenen en is verslag gedaan van de activiteiten. De problematiek
van de monumentale kunst uit de wederopbouwperiode, die momenteel
op veel plaatsen in Nederland speelt, wordt steeds omvangrijker nu dit
soort gebouwen aan vernieuwing toe is. Over de reddingsacties, die
meestal door vrijwilligers worden uitgevoerd zonder ondersteuning
van professionele instanties is een artikel voor het blad Heemschut
geschreven. Tevens is een inleiding hierover gehouden tijdens de viering
van het twintigjarig bestaan van Art Conservation in Rotterdam, een
firma die zich hierin heeft gespecialiseerd.
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Het oude
gemeentehuis en
de dorpsschool
van Waterlandkerkje worden
bedreigd door
achterstallig
onderhoud

Beschermingsactiviteiten
Middelburg
• Park Molenwater
Inrichting park Molenwater met
nieuwbouw schouwburg.
• Historische woonhuizen
Diverse historische woonhuizen,
waaronder een rijksmonument en
tuinmuur bedreigd door onvoldoende onderhoud.
• Park Toorenvliet
Herinrichting met restauratie
bunkers bedreigt mogelijk park
Toorenvliedt.
Nieuwland, gemeente Middelburg
• Nieuwbouw buitengebied
Buitensporige nieuwbouw in
buitengebied Zaagmolenpolder bij
haventje Nieuwland in beschermd
gebied voorkomen.
Nieuw en st. Joosland, gemeente
Middelburg
• Art Deco woning
Een van de laatste in Nieuw- en St.
Joosland, sloopdreiging.
Domburg, Gemeente Veere
• Villa Het Maereltje
Sloopdreiging.

serooskerke, gemeente Veere
• Brandweerkazerne
Kazerne dateert uit omstreeks
1900. De gemeente heeft het pand
verkocht en er is discussie met de
nieuwe eigenaar over behoud van
de karakteristieke onderdelen.
Meliskerke, gemeente Veere
• School
Dorpsstraat 8. Lagere school uit
1906. Acties van Heemschut zijn
tevergeefs, zelfs na inschakeling van
de jonge schrijfster Franca Treur.
Vrouwenpolder, Gemeente Veere
• Woonhuis
Dorpsstraat 25/27. Laatste overgebleven monumentale woning in
dorp wordt bedreigd.
Vlissingen
• Van Dishoeckhuis
Gaat herbouwd worden; niet op
dezelfde plaats, maar wel in de
historische omgeving van de Houtkade, vlakbij het gerestaureerde
oudste dok van Nederland, het Perrydok. Er is een nieuwe gegadigde
die een verantwoorde restauratie
voorstaat.

MELIsKERKE
THoLEN
VLIssINGEN

M I D D E LBURG
De dorpsschool met woning in
Meliskerke is ondanks acties
gesloopt

De schrijfster Franca Treur
ondersteunde de actie tot
behoud van de dorpsschool

WATERLANDKERKJE

Nieuwbouw aan haventje
van Nieuwland kon worden
voorkomen
Bestaande bebouwing
Zaagmolenpolder

Het voormalig veilinggebouw in Tholen is
een van de laatste in Zeeland

• Wederopbouwwoningen
Redding van deze woningen door
herbestemming.
• Interieur van apotheek van de
Sande en hofje
Sloopdreiging. Het hofje wordt
gemeentelijk monument. Het
interieur van de apotheek is
onvoldoende belangwekkend voor
oprichting van een museum.
Gemeente schouwen-Duiveland
• Stoomgemaal
Het voormalig stoomgemaal Viane
staat op de nominatie om gesloopt
te worden. De gemeente moet
het bestemmingsplan wijzigen om
restauratie en bewoning mogelijk
te maken.
Tholen
• Veilinggebouw
Oudelandsepoort. Ondersteuning
van bewonersgroep, die herbestemming van het voormalige veilinggebouw uit ca 1930, het laatste in
Zeeland, voorstaat.
Hulst
• Bestemmingsplan Nieuwe Bierkaai
Bezwaar tegen bestemmingsplan

met huizen in de oude vestingwal.
Kloosterzande, Gemeente Hulst
• Nieuwbouw
Bezwaar tegen omvangrijke nieuwbouw op plaats van aardappelloods
en omgeving.
Philippine, gemeente Terneuzen
• Vissershuisje
Rozemarijnstraat 5. Sloopdreiging,
overleg met wethouder.
Terneuzen
• Woonhuis
Nieuwstraat 20. Belangrijk woonhuis
wordt bedreigd. Poging tot plaatsing
op de gemeentelijke monumentenlijst
en herinrichting voormalig gemeentehuis.
sas van Gent
• Woonhuis
Dreiging van sloop is intussen
bewaarheid.
sluis
• La Pommerai, Het Hoompje
Projectontwikkelaar heeft nieuw
projectplan bij gemeente ingediend,
maar is nog steeds niet tot uitvoering
overgegaan. Aan de gemeente is om
maatregelen in de sfeer van de bibob

wetgeving gevraagd.
Aardenburg, gemeente sluis
• Raadhuis
Het oude raadhuis is op de
selectielijst voor rijksmonumenten
wederopbouwperiode geplaatst,
nog geen uitslag over opname.
Waterlandkerkje, gemeente sluis
• Gemeentehuis
Wijzen op achterstallig onderhoud
door gemeente van voormalige
gemeentehuis en dorpskern (verlichting en tiendpaal).
Groede, gemeente sluis
• Transformatorhuisje
Het door A.A. Kok ontworpen
transformatorhuisje is met een
subsidiebedrag door Delta aan
Heemschut in eigendom overgedragen. De bijdragen voor de
restauratie van de fondsen zijn
toegezegd. De restauratie is eind
december in kader van het Eeuwfeest begonnen. Na restauratie zal
overdracht aan eigenaar van het
betreffende perceel plaats vinden.
Goes

• Herinrichting centrum
Sloop van bioscoop en omliggende horeca, zichtbaar maken van
restanten kasteel en opnemen in
aangepaste nieuwbouw.
Kloetinge, gemeente Goes
• Gemeentehuis
Het oude gemeentehuis uit 16e eeuw
is de oudste bebouwing in het dorp,
een rijksmonument in zeer vervallen
staat met een gotische schouw.
De eigenaar kan restauratie niet
bekostigen. De gemeente heeft hulp
toegezegd.
Wissekerke, gemeente NoordBeveland
• Pastorie
De voormalige pastorie uit ca 1840
heeft een grotendeels origineel interieur. Dreiging tot aankoop en sloop,
geen bescherming.
Reimerswaal
• Visserswijkje
De laatste restanten van het wijkje
Schottes met vissershuizen wordt
bedreigd. Een deel van het wijkje is
al afgebroken.
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Noord-Brabant
NS station heeft kroepoek dak

‘s-HERToGENBosCH
BoXMEER

Het station van Tilburg dateert uit 1965 en is
ontworpen door architect Koen van der Gaast. Het
wordt meegenomen in de plannen het gehele gebied
rondom het spoor te her ontwikkelen. NS werkplaats
is verplaatst en voor een aantal historisch waardevolle gebouwen achter het station wordt gezocht
naar nieuwe functies. Het station zal niet ontkomen
aan wijzigingen. Er wordt bijvoorbeeld een doorgang
gemaakt naar de achterzijde voor een noordelijke
ontsluiting. De spectaculaire dakconstructie (in de
volksmond ‘kroepoekdak’) zal zeker blijven bestaan.
Heemschut, Heemkundekring Tilborch en Cuypersgenootschap zijn in contact met de NS projectgroep en
proberen de waarde van het oorspronkelijke ontwerp,
met kenmerken als transparantie en ritmering te
benadrukken en te behouden.

HEEL

MAAsTRICHT

Holthees, gemeente Boxmeer, de Voorburcht van
het kasteel Makken

Beschermingsactiviteiten
Tilburg
• Kapel De Rooi Harten
Bredaseweg 204. Kapel en klooster
zijn rijkmonument. Contact met
eigenaar na melding van verwaarlozing. De kapel uit 1889/90 van
architect A.G. de Beer verwisselde
regelmatig van eigenaar. De commissie constateerde dat de schade
meeviel. De kapel werd in 2011 wind
en waterdicht gemaakt. Er wordt nog
gezocht naar een goede functie. De
eigenaar is zich bewust van de hoge
karakteristieke waarde van de kapel.
• Kloostertuin bij De Rooi Harten
Plannen voor nieuwbouw van
appartementen en/of woningen in
de kloostertuin, maar die zijn nog
niet definitief. De kloostertuin wordt
herontwikkeld door Van der Weegen
Bouwmaatschappij. Daar zouden
veel bomen voor gerooid moeten
worden en de plannen betekenen een
aantasting van het oorspronkelijke
ensemble: klooster, kapel en tuin.
Wordt vervolgd in 2012.
• ‘Airey’ ﬂats in de wijk Jeruzalem
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De wijk Jeruzalem is in de jaren
1949 ontworpen en in 1953
gebouwd volgens het ‘airey’systeem. Een prefab wijze van
bouwen van net na de Tweede
Wereldoorlog om snel een einde
aan de woningnood te bieden.
De wijk is ruim opgezet met veel
groen. Recent zijn de laagbouwwoningen gerenoveerd door woningcoöperatie TIWOS. De drie ﬂats
staan op de nominatie om gesloopt
te worden. Met de Heemkunde
Kring Tilborch en het Cuypersgenootschap zijn de handen ineen
geslagen om sloop van de ﬂats te
voorkomen. Er wordt overwogen de
monumentenstatus aan te vragen.
Wordt vervolgd in 2012.
Holthees, gemeente Boxmeer
• Voorburcht Kasteel Makken
Sloop van de 15de-eeuwse voorburcht, een rijksmonument, van
het voormalig Kasteel Makken
dreigt nog steeds. Het vormt het
laatst overgebleven deel van de
kasteelboerderij. Heemschut pleit
voor behoud van dit complex, dat
in een bijzonder mooi landschap

ligt met een hoge karakteristieke
waarde. De gemeente heeft een
sloopvergunning afgegeven, waartegen zowel Heemschut als RCE
beroep heeft ingesteld. Dit beroep
is gegrond verklaard. Consolidatie
van het bouwwerk, dan wel het in
stand laten als ruïne is een betere
optie dan sloop.
Geertruidenberg,
• Bestrating Markt
Actie tegen het plan van de
gemeente om de historisch 400
jaar oude kasseien te vervangen
door moderne gladde materialen,
wegens slechte begaanbaarheid. Heemschut betoogde bij de
gemeenteraad en wees op het
onvoldoende historisch besef bij
de planontwikkeling. Publiciteit
leidde tot veel commotie onder
de bevolking met gevolg dat de
gemeente het plan heeft ingetrokken. De historische bestrating
binnen het beschermd stadsgezicht
van Geertruidenberg is gered!
Roosendaal
• Kerkgebouw St. Jan
De kerk is rijksmonument en in

gebruik als cultuurgebouw. Dit
nieuwe gebruik vraagt om respect
en maatwerk. Op een aantal verbeterpunten na is dit goed gelukt. Wel
zijn er klachten over het niet met
respect behandelen van de aanwezige biechtstoelen; de opslagruimte
rond en tegen de biechtstoelen en
de slechte klimatologische omstandigheden voor het orgel.
Rucphen
• Kapel op landgoed
Na melding van een bezorgde
burger, maar ook van de eigenaar
zelf van het landgoed Rucphense
Bosschen en Heide, over een
bedreigde kapel op dit landgoed,
wordt door Heemschut contact
opgenomen met de gemeente. De
kapel herinnert aan de jachtbijeenkomsten die hier in het
verleden plaatsvonden. De kapel
is niet beschermd en wordt in het
bestemmingsplan niet genoemd. De
gemeente zegt toe het bestemmingsplan aan te passen.

Limburg
Meldpunt Glas-in-loodramen

Upgrading Rijksweg N280 Roermond-Weert

Heemschut heeft de provincie op haar verzoek laten weten, dat de technische adviseurs alert zullen zijn wanneer bij een sloop gebrandschilderde
ramen betrokken zijn. De provincie heeft in 2010 al 7300 groepen glas-inloodramen in Limburg laten inventariseren. Het resultaat is te zien op
www.glasinlood-st.nl. De stichting stelt zich ten doel om alle waardevolle
glas-in-loodramen, eventueel in tijdelijk depot, veilig te stellen.

Uit de start-MER voor de verlegging en/of verbreding van de Rijksweg
blijkt dat drie van de vijf varianten de cultuurhistorische en landschappelijke waarden bij Baexem onevenredig aantasten. Vooral de omgeving
van de kastelen Baexem en Brias worden door enkele varianten ernstig
bedreigd. Samen met de Stichting Limburgse Kastelen heeft Heemschut
haar bezwaren kenbaar gemaakt en voorstellen gedaan voor een oplossing. Bij het eerste stake-holdersoverleg heeft het Limburgs Landschap
zich bij de SLK en Heemschut aangesloten. In 2012 worden werkateliers
georganiseerd om al in het voortraject tot bevredigende resultaten te
komen. De commissie Limburg blijft alert en betrokken bij deze plannen.

Canon van Limburg
Het meldpunt van Heemschut Limburg heeft vijf lezingen verzorgd in
bibliotheken door de provincie heen. In het kader van een voorlichtingsactie over het Limburgse cultureel erfgoed organiseerden de gezamenlijke
bibliotheken de actie Van jagers tot internetters. Op vijf avonden gaven
twee Heemschutters een PowerPoint-lezing over de bedreigingen van
het fysieke erfgoed en lieten de aanwezigen meepraten over discutabele
vormen van bescherming. De cursus werd gefinancierd door de provincie.
De provinciale commissie Limburg is in 2011 vijfmaal in vergadering bij
elkaar geweest. De commissie Meldpunt in 2011 eveneens vijfmaal.
Heel. Kasteel Heel met rechts de
vroeg 19e-eeuwse aanbouw

Beschermingsactiviteiten
Heel, gemeente Maasgouw
• Kasteel Heel
Bedreiging: het centrale complex
van het zorgcentrum, waar de
Kleine Zusters van Sint Jozef uit
Heerlen vanaf 1879 het Sint Josephgesticht voor mannen (tot 1910) en
het Sint Annagesticht voor vrouwen
had gevestigd, zou ontdaan worden
van de gestichtsbebouwing. Alleen
het 17e-eeuwse kasteel, en op
afstand de kapel, zouden resteren.
Ertussen werden appartementen in
een nieuwe setting gedacht. Actie:
ons meldpunt werd uitgenodigd
voor een brainstormsessie, waarna
de gemeente besloot om een
cultuurhistorisch waarde onderzoek
naar de meermalen verbouwde
en dubbele hofstructuur uit te
laten voeren. Vooralsnog blijft die
structuur behouden met maximaal behoud van de te verbouwen
gestichtvleugels.

Blerick, gemeente Venlo
• Fort Sint Michiel
Bedreiging: archeologisch
onderzoek heeft aangetoond dat
de Spaanse fortificatie van het
oorspronkelijk Romeins kazerneterrein nog vrijwel geheel intact is, zij
het overwegend ondergronds. Het
terrein zou gaan dienen voor onder
andere een nieuw voetbalstadion
en onderwijsfuncties waaronder
het ROC. In het voorontwerpbestemmingsplan kazernekwartier
worden de ondergrondse waarden
niet beschermd. Actie: zienswijze
ingediend om de fortificatie te
beschermen in het bestemmingsplan, zoveel mogelijk zichtbaar
te maken en te integreren, maar
vooral te ontzien in de setting
van de nieuwe gebouwen. Daarna
heeft een raadsmeerderheid bij het
College erop aangedrongen om de
fortificatie als historisch bepalende contour centraal te stellen
in het stedenbouwkundig ontwerp.

Besluitvorming is doorgeschoven
naar juni 2012.
Arcen, gemeente Venlo
• Multifunctioneel Centrum
Bedreiging: in 2009 werden zienswijzen door Heemschut, Limburgs
Landschap en stichting Limburgse
Kastelen ingediend tegen de locatie
en vooral de schaal van het mfa
aan de zuidzijde van het dorp. Het
ontwerp werd teruggetrokken. Een
nieuw ontwerp in 2011 bleek echter
nauwelijks af te wijken van het
plan 2009. Actie: Heemschut heeft
het College opgeroepen om de
leegstaande panden waaronder het
voormalig gemeentehuis (voorbouw ontwerp Kropholler, 1950) en
vrijkomende gronden in het hartje
van Arcen te inventariseren. Het
kan niet zo zijn dat er aan de zuidzijde 15.000 m3 bebouwing wordt
toegevoegd, terwijl in het centrum
leegstand en brakke gronden overblijven. Overleg met de gemeente
bleef beperkt door een nadere

toelichting van gemeentezijde.
De projectprocedure wordt in het
voorjaar 2012 ingezet. Heemschut
onderhoudt daarbij een band met
het burgercomité ‘Red Arcen’.
Vijlen, gemeente Vaals
• Jeugdherberg
Cottessen 13. Bedreiging: een
voormalige vakwerkboerderij in het
beschermd dorpsgezicht CamerigCottessen werd jeugdherberg.
Een melder vroeg zich af of de
verbouwing conform vergunning
was. Actie: nader onderzoek door TA
en ambtelijk overleg wees uit dat de
verbouwing overwegend strookte
met de vergunning. Over een
merkwaardige toevoeging heeft de
gemeente het voortouw genomen
tot overleg met de eigenaar. Een
aanzienlijk gedeelte van het buitenwerks vakwerk is afgedekt met
gepotdekselde planken. Wij gaan er
van uit dat deze verwijderd worden
en het vakwerk geconserveerd.
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Publieksevenementen
Landelijke publieksevenementen

Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig
Hart Sittard die tijden de excursie werd
bezocht

Mariapark te Sittard. In het eerste concept
van het provinciale Cultuurplan is het Kloosterkwartier tot één van de speerpunten van
het Limburgse erfgoedbeleid benoemd

Sittard, de Michaëlskerk

de bedevaartskerk van O.L. Vrouw, die in 1883
als eerste in Nederland de titel basiliek kreeg, en
het ertegenover gelegen Mariapark, een van een
kruisgang voorziene opvanghal voor de pelgrims.
De bedevaartkerk dateert uit de periode van sterk
oplevend katholiek zelfbewustzijn. Giften vanuit
vele Nederlandse gemeenten maakten de bouw
mogelijk. De enorme toeloop van bedevaartgangers maakte het kort na de stichting van de kerk
noodzakelijk een opvangcentrum voor pelgrims
te realiseren. Dit werd het Mariaparkcomplex. Het
ensemble kerk en Mariapark, dat recent grondig
werd gerestaureerd, is een uniek voorbeeld van
19e-eeuwse architectuur in Nederland. Het bleek
voor de bezoekers vele verrassingen te bieden,
bijvoorbeeld in de vorm van de stenen die overal

zijn aangebracht en waarmee de vele schenkers
worden herdacht.
Buiten het Kloosterkwartier werd een bezoek
gebracht aan de Dominicanenkerk uit de
zeventiende eeuw en de Bernadette kerk uit ‘66.
De laatste is aan de eredienst onttrokken en
kreeg een passende functie als urnenhof. Ook
kregen de excursiegangers op deze mooie warme
zaterdag een indruk van de oude stadswal, die
evenals de schootsvelden grotendeels behouden
is.

Sittard
Hergebruik van religieuze monumenten
4 juni
De commissie Limburg organiseerde dit jaar
de landelijke excursie. Een bijzonder geslaagde
excursie in Sittard met als thema hergebruik van
religieuze monumenten.
In het Kloosterkwartier van Sittard hebben
diverse monumenten hun oorspronkelijke functie
verloren. Er werd kennis gemaakt met het project waar een gedifferentieerde herbestemming
wordt gerealiseerd voor het Ursulinenklooster
uit de tweede helft van de negentiende en begin
twintigste eeuw. De kernen vormen een Jezuïeten-Franciscanenklooster en een Dominicanenklooster uit de zeventiende eeuw. Er worden
appartementen, een restaurant, een hotel en een
retail centrum gerealiseerd. Op het programma
stonden ook werken van architect J. Kayser:
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Excursies georganiseerd door de provinciale commissies

Uitleg van Taco Tel

Het R.C. Vereenigingsgebouw uit 1909
aan het Martiniplantsoen te Franeker doet
tegenwoordig dienst als bibliotheek
Foto Marloes Eskens

35 Heemschutters op de fiets over de es

Groningen

Friesland

Drenthe

Herbestemming
10 september

Herbestemming in Leeuwarden en Franeker
8 oktober

Jubileum fietstocht rond Havelte
27 augustus

Heemschut Groningen organiseerde tijdens de
Open Monumentendag twee stadswandelingen
in Groningen met als thema Herbestemming. De
wandelingen stonden onder leiding van Taco Tel,
bouwhistoricus van de gemeente Groningen.
Bezocht werden Het Kasteel, het voormalig
mineralogisch-geologisch lab van de Rijksuniversiteit Groningen, nu een zalen- en
congrescentrum; het voormalig gemeentelijk
ontvangerskantoor aan de Reitdiepskade, dat
sinds 1982 is verbouwd tot woonhuis, en het
voormalig pindapakhuis op de Ganzevoortsingel,
waarin nu een Russisch-orthodoxe kerk is gevestigd. Het aantal deelnemers was 31.

Als logisch vervolg op ons provinciale Eeuwfeestsymposium ‘Recycling Fries Erfgoed’
werd een erfgoedexcursie georganiseerd
met hetzelfde thema: Herbestemming. Deze
succesvolle excursie bracht de vele belangstellenden langs diverse herbestemmingsprojecten
in Leeuwarden en Franeker. De excursie telde
40 deelnemers.

Het 100-jarige jubileum van Heemschut werd
in Drenthe gevierd met een fietstocht over de
essen rond Havelte. De es is een visueel open
akkerkomplex met een bolle vorm en onderdeel van het Drentse esdorpenlandschap. De es
is een bedreigde cultuurschat. Vele liggen nu
onder de nieuwbouwwijken rond de historische
dorpskernen. Rondom het dorp Havelte zijn
gelukkig een aantal essen behouden. Onderweg
waren zeven afstapplekken geregeld, waar
gidsen toelichting gaven over de daar aanwezige
erfgoedwaarden. De lunch was in de tuin van het
landgoed Overcinge en werd voorafgegaan door
een rondleiding in Huize Overcinge. De afsluiting
van de dag was in de Clemenskerk, die buiten het
dorp te midden van de essen ligt. Op het kerkterrein werd voor de deelnemers een openluchtconcert gegeven op het chamadron (een trompetorgel in de toren van de kerk). De fietstocht had
een lengte van 15 kilometer en er hadden zich 35
belangstellenden ingeschreven.

Flevoland
In plaats van het organiseren van een eigen
excursie was de PC Flevoland betrokken bij de
jubileum-excursie door Flevoland en Friesland
die stond in het teken van De successen van
Heemschut.
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Publieksevenementen
Excursies georganiseerd door de provinciale commissies

Het Enka-complex

Amsterdam

Arnemuiden, de werf van Meerman

Gelderland

Amsterdam

Zeeland

Ede-Wageningen
5 mei

Het gelijk van Heemschut
10 juni

Het gelijk van Heemschut op Walcheren
8 juli

Bezocht werd onder andere het Enka-complex,
het voormalige universiteitsterrein Hinkeloord/
Dreijen, de Romeinse vondsten in Opheusden
en de Limes. Het aantal fietsers was 9.

Na de gewone algemene vergadering van leden in
dit jubileumjaar organiseerden Gay Lee Oen (voor
het laatst) en Norman Vervat een excursie voor
belangstellenden door Amsterdam. Een eeuw inzet
voor erfgoedbescherming! De excursie wilde vooral
de ontwikkeling in het werk van Heemschut laten
zien. Met het accent op samenwerking met andere
organisaties en op de huidige activiteiten van de
commissie Amsterdam. De start was bij het Bethaniënklooster, een eerbetoon aan Geurt Brinkgreve
die niet alleen als Heemschutter, maar ook voor
allerlei andere organisaties een belangrijk man was.
Opmerkelijk is de huidige inzet van de commissie
Amsterdam voor het behoud van de metrokunst.
De strijd om het Binnengasthuisterrein samen met
het Cuypersgenootschap en De vrienden van de
Amsterdamse Binnenstad stond lang op de agenda.
Op weg naar het Korenmetershuisje kwam ook het
werk van Stadsherstel en Hendrik de Keyser aan de
orde. Het aantal deelnemers was 50.

In het kader van het Eeuwfeest is samen met
het landelijk bureau een excursie georganiseerd
met als thema: ‘Het gelijk van Heemschut op
Walcheren’. Deze begon bij de gerestaureerde
historische werf van Meerman in Arnemuiden.
Het volgende doel was het badpaviljoen in
Domburg, waar de lunch werd gebruikt. Na de
lunch stonden een bezoek aan de Statenzaal
in Middelburg en een stadswandeling op het
programma. Als afsluiting hield Jan van der Grift
een lezing over het thema water. De geslaagde
excursie werd door een zestigtal personen
geheel of gedeeltelijk meegemaakt.

Nijmegen en omstreken
15 mei
Deze excursie voerde langs de ontwikkelingen in
Nijmegen waar Heemschut de vinger aan de pols
houdt. Zoals de mogelijke herbouw van de donjon
Valkhofburcht, de restanten van de steenfabrieken
Ooijpolder en Lent. Het aantal deelnemers was 7.
Zutphen en omstreken
21 mei
Tijdens de excursie werden de Kruittoren, de stadsboerderij De Hoven, het ruïne kasteel Nijenbeek, de
touwslagerij/lijnbaan in Gorssel en het sluizencomplex in Eefde bezocht door 8 inschrijvers.
Apeldoorn en Kootwijk
29 mei
Deze dag werd georganiseerd in samenwerking
met de Stichting Apeldoornse Monumenten.
Bezocht werden het 50 KV Station, een voormalig
schakelstation voor elektriciteit, het Apeldoorns
Kanaal, Ugchelen, Radio Kootwijk en parken in
Apeldoorn. Deze excursie telde 12 deelnemers op
de fiets en 34 per bus.
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Parels van de Amsterdamse School
30 augustus
De excursie voerde naar twee geweldige voorbeelden van: Nieuw gebruik – oud gebouw, het
thema van de Openmonumentendagen 2011.
Herbestemming van monumenten is vaak de enige
oplossing voor behoud. Het oude postkantoor in
de Spaarndammerbuurt en het Scheepvaarthuis
getuigen daarvan. Verder was er tijdens de excursie
aandacht voor het verschil tussen de sociale
woningbouw van de Amsterdamse School in vergelijking met andere woningbouw in de Spaarnedammerbuurt. Aantal deelnemers 20 personen.

Leerdam, Glasmuseum

Heusden, vesting

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Glasmuseum
30 september

Naar Heusden en over de Maas
2 oktober

De excursie voerde naar het Leerdams Glasmuseum en naar het Hofje van Aerden en tot slot
werd de binnenstad van Leerdam bezocht.
Er hadden zich 43 deelnemers ingeschreven voor
deze excursie.

De excursie werd georganiseerd voor alle leden
van de Bond Heemschut. In het vestingstadje
Heusden werd, onder leiding van deskundige
stadsgidsen, een zeer leerzame en interessante stadswandeling gemaakt, waarbij de vele
aspecten van de voormalige vesting aan de orde
kwamen. Hierna werd in de middaguren een
boottocht over de rivier de Maas gemaakt, met
deskundige uitleg over de geschiedenis van de
voormalige grensrivier. Aantal deelnemers: 48.
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Tijdschrift en website

Enkele nummers uit de jaargang 2011 van Heemschut

Tijdschrift
De redactie van Heemschut bestond in 2011
uit Piet Arp (eindredactie), Philip Bosscher
(overleden op 13 september 2011), Eric le Gras,
Brigitte Linskens en Norman Vervat. Willem Heijbroek, die de afgelopen jaren al als correspondent voor Zuid-Nederland optrad, is meer vast
deel gaan uitmaken van de redactie. Anne Marie
ten Cate maakt, als adviseur, eveneens deel uit
van de redactie. In het jubileumjaar schoof ook
Ton Gijsbers aan om het tijdschrift te voorzien
van onderwerpen over honderd jaar Heemschut.
De zes edities stonden alle in het teken van dit
jubileum. Directeur Karel Loeff werd geregeld
betrokken bij het redactieoverleg. Door het
overlijden van Philip Bosscher is een bijna onuitputtelijke bron aan directe en parate kennis over
erfgoed en monumenten helaas weggevallen.
In het najaar werd duidelijk, dat het tijdschrift
ook het komende jaar mee zal moeten doen in
de bezuinigingen en derhalve nog maar vier keer
per jaar zal verschijnen. Over de uitwerking van
dit voornemen werd een eerste overleg gevoerd.
De redactie bedankt de klankbordgroep, Ewoud
van Arkel, Rob Lureman en Willem Wolters, voor
de welkome en nuttige adviezen ten aanzien van
het tijdschrift en de presentatie van het nieuws
in het afgelopen jaar. Het commentaar wordt
hoog op prijs gesteld.
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Website en Nieuwsbrief
In 2011 werd de website gedurende het hele
jaar gevoed met nieuwsberichten van Heemschut. Men trof er de vele activiteiten die plaats
vonden in verband met de Eeuwfeest viering.
Behalve dat kan men op de website ook terecht
voor nieuws en berichten uit het erfgoedveld.
Het aantal dossiers op de website werd in het
verslagjaar verder aangevuld. Er zijn inmiddels
148 actieve dossiers en 34 gesloten dossiers op
de website te raadplegen. In de dossiers kan de
bezoeker op een eenvoudige manier zien waar
er sprake is van bedreigd erfgoed, voor welke
gevallen de provinciale commissies zich inzetten
en wat de resultaten zijn. Via de website is het
ook mogelijk om bedreigd erfgoed te melden,
zodat de Provinciale Commissies indien nodig
actie kunnen ondernemen. Belangrijk op de
site is de Agenda van Heemschut, waarin vele
activiteiten genoemd worden. De bezoekers aan
de website zijn nog steeds groeiende. Voor het
aantal zie de printscreen hiernaast. Ook dit jaar
was Trudie de Vries Heemschuts webmaster.
Een andere nieuwsbron, de digitale Nieuwsbrief
werd dit jaar acht keer verzonden. Het aantal
Nieuwsbrief abonnees is eveneens nog steeds
groeiende.

Nieuwsbrief 2011
Datum nieuwsbrief
26 januari 2011
18 maart 2011
21 april 2011
27 mei 2011
15 juli 2011
19 augustus 2011
30 september 2011
18 november 2011

Aantal verzonden
1298
1348
1455
1479
1534
1556
1616
1645

Heemschut in de pers
Aan het Eeuwfeest is door de media ruim
aandacht geschonken, ruim 130 keer zowel op
internet als in kranten en bladen. De meeste
aandacht ging uit naar de viering van het
Eeuwfeest op 2 februari (24 x) en het Heemschutpostzegelvel (24 x), gevolgd door het mini
Korenmetershuis in Madurodam (19 x). De activiteiten van de provinciale commissies kregen
35 keer media-aandacht. Karel Loeff gaf zeven
grote interviews, onder andere aan Elsevier, de
Telegraaf, het Parool en De Gooi- en Eemlander.
De NOS besteedde twee radio-interviews aan het
Eeuwfeest. In de monumentensector waren er
grote artikelen in de landelijke Open Monumentendagkrant, tijdschrift Monumenten, Heritage
en Bouwen aan Monumenten.

Website bedreigd erfgoed

Bezoekersoverzicht website

http://w w w .heemschut.nl - http://w …

www.heemschut.nl [STANDAA…

1 jan. 2011 - 31 dec. 2011

Bezoekersoverzicht
100,00% van totaal bezoeken

Overzicht

Bezoeken
400

200

apr. 2011

jul. 2011

okt. 2011

13.623 mensen hebben deze site bezocht
Bezoeken: 27.233
Unieke bezoekers: 13.623
Paginaweergaves: 144.926

47,00% New Visitor
12.800 Bezoeken

Pagina's/bezoek: 5,32

53,00% Returning Visitor

Gem. bezoekduur: 00:04:05

14.433 Bezoeken

Bouncepercentage: 34,65%
% nieuwe bezoeken: 46,93%
Taal

Bezoeken

% Bezoeken

1.

nl

2.

en-us

2.345

3.

nl-nl

2.241

4.

en

223

5.

en-gb

134

0,49%

6.

de

62

0,23%

7.

de-de

40

0,15%

8.

fr

36

0,13%

9.

it-it

22

0,08%

c

14

0,05%

10.

21.980

80,71%
8,61%
8,23%
0,82%

© 2012 Google
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Rekening van baten en lasten 2011
Exploitatieoverzicht over 2011		
		
		

Werkelijk
2011
_______

Werkelijk
tov begroot
_______

Begroot
2011
_______

Werkelijk
2010
_______

251.444

94,9%

265.000

261.496

45.333
43.352
310.018
7.105
12.329
_______
669.581

69,7%
78,8%
153,5%
35,5%
123,3%
_______
108,5%

65.000
55.000
202.000
20.000
10.000
_______
617.000

60.355
46.766
294.867
12.854
37.431
_______
713.769

Besteed aan de doelstellingen
Beschermingsactiviteiten		
Publieke informatievoorziening		
Publieksactiviteiten		
Provinciale commisssies		
		
		

-285		
336.401
102,8%
6.841
24,4%
62.675
104,5%
_______
_______
405.632
97,7%

0
327.000
28.000
60.000
_______
415.000

906
150.291
9.552
71.481
_______
232.230

Beheer en administratie
Personeelskosten		
Bondsbureau		
Ledenadministratie		
Wervingskosten		
Bestuur		
Jaarvergadering en jaarverslag 		
		
		
		
Totaal lasten		

285.648
90.046
5.030
7.221
9.096
8.296
_______
405.337
_______
810.969

117,1%
93,8%
62,9%
72,2%
151,6%
138,3%
_______
109,5%
_______
103,3%

244.000
96.000
8.000
10.000
6.000
6.000
_______
370.000
_______
785.000

272.898
80.006
4.605
9.735
5.221
5.160
_______
377.623
_______
609.853

Per saldo		
Bijdrage St. Heemschut Hulpfonds		
		
Exploitatieresultaat		
		

-141.388		
180.000		
_______
38.612		
======		

-168.000
178.000
_______
10.000
======

103.916
178.000
_______
281.916
======

Voorstel resultaatbestemming
Bestemmingsreserve		
Bestemmingsfondsen		
Overige reserves		
		
		
		
		

0		
35.000		
3.612		
_______		
38.612		
======		

0
0
10.000
_______
10.000
======

84.447
168.922
28.547
_______
281.916
======

Baten
1. Vereniging:
Contributies en donaties		
Giften en legaten
(incl. vrijval Egalisatierekening)		
Advertenties		
Subsidiebaten 		
Entree gelden		
Overige baten		
		
Totaal baten:		

Lasten
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Organisatie
Algemeen Bestuur

* Mevrouw A. van Dok-van Weele, voorzitter
* M.A. Blom, penningmeester
* Mr. K.R.G. Kuipers, secretaris
* Drs. W. Heijbroek
* Ir. E. de Iongh
T. van Dalfsen
Ing. L.J. Eelman
R.H.J. Staal
Ir. J.A. van Gils
P.R. Nijhof
Mr. J.C. van Oordt
T.F.M. Rongen
Ing. W. Schagen
Ing. R.J. Veelders
Drs. C. Verhaar
G.G. Witsen Elias
Drs. F.J.A IJsselmuiden
* tevens lid van het Dagelijks Bestuur
Mutaties: De heer Mr. M.L.M. van Ravels en de
heer Drs. W.J. Plomp zijn in juni afgetreden.
De heer Dr. Ph.M Bosscher is in het verslagjaar
overleden.

De vaste medewerkers van Heemschut op de trap van het Korenmetershuis. Piet Arp en
Joseeph van der Haagen ontbreken op de foto. Foto Heemschut.

A.J.H. van Eekelen, Brabant
F. Focke, Limburg
H.L.M. Dircks, Limburg
Ing. Chr. Versteeg, Limburg

College van Technisch Adviseurs
Eeuwfeestcommissie
Ir. E. de Iongh, voorzitter
J. Battjes, Groningen
Mevrouw E.A. van Duin, Groningen
S. Wieringa, Friesland
J.P. de Boer, Friesland
Ing. L. de Graaf, Drenthe
P. Pilkes, Drenthe
Ir. E.G. Huijgen, Overijssel
G.J. te Winkel, Overijssel
J.H. Reijnen, Gelderland
Ing. J.G.C. Scharten, Gelderland
Ing. G.P.D. van Vliet, Utrecht
Ir. P. van Dun, Utrecht
P. Voermans, Flevoland
A.R. Bakelaar, Flevoland
R. Oost
Ir. P.M. Capelle, Noord Holland, midden
H. Dirkx, Noord Holland, zuid
W. Schagen, Noord Holland, noord
Ir. P.C. Lankamp, Amsterdam
Ing. Leen J. Eelman, Amsterdam
G.K. Vos, Zuid Holland
R.F. Schürman, Zeeland
Mevrouw J. Jacobs, Zeeland
Mevrouw M.W.C. van den Dries, Brabant.
C.B.F. van Vliet, Brabant

Mr. M.L.M. van Ravels, voorzitter
A.A.E.M. Gijsbers
F.J. Goossen
Drs. W. Heijbroek
Drs. K. Loeff
Mr. J.C. van Oordt

Tijdschrift redactie

P.G. Arp, eindredacteur
Drs. E. le Gras, redacteur
Drs. W. Heijbroek, redacteur
Mevrouw drs. W.W. Linskens- van de Poel,
redacteur
N. Vervat, redacteur
Mevrouw drs. A.M. ten Cate, redactieadviseur
A.A.E.M. Gijsbers, redactiemedewerker
Eeuwfeest
In het verslagjaar overleed Dr. Ph.M. Bosscher, redacteur.

Staf van het landelijk bureau
Klankbordgroep tijdschrift
Directie
Drs. K. Loeff, algemeen directeur
Drs. J.P.J. van der Haagen, directeur bescherming

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

Medewerkers
Mevrouw A.A.M. van Kampen, directie assistent
Mevrouw W.V. de Vries, medewerker website
Drs. M.L.T. Witte, beleidsmedewerker
Mevrouw D. Blok-Hartman, ledenadministratie
L. van Kilsdonk, huismeester
Mevrouw I. Agterkamp, freelance coördinator
excursies
Mevrouw E. Arends, freelance coördinator
pr-vrijwilligers
H. Hoogeveen, medewerker Eeuwfeest
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Organisatie
Provinciale commissies

Groningen
Mevrouw G. op den Akker
Jensemaweg 9, 9883 TH Oldehove
Tel. 0597-561203 / 06-50515431
gitta@laurenshout.nl
R.H.J. Staal, voorzitter a.i.
Mevrouw M.J.A. van den Burg, vicevoorzitter
Mevrouw G. op den Akker, secretaris
J. Louwes, penningmeester
Ir. P.P. Bosch, technisch adviseur landschap
J. Battjes, technisch adviseur
V. Erdin, pr-medewerker
Mevrouw E. van Duin
H. Leffers
Mevrouw drs. M.J.A. Vooijs
Mevrouw A.J. Wendker
R.M.Th. Wobbes
Mutaties: De heer Ph. Bosscher overleed in september 2011. De heer G. Hendriks stopte met zijn
werkzaamheden en de heer R. Caderius van Veen
verhuisde naar Saba, waar hij zich ook namens
Heemschut inzet voor het cultureel erfgoed op
de BES-eilanden. De heer Wolgen droeg zijn
werkzaamheden als voorzitter eind 2011 over
aan de heer Staal (a.i.)
Friesland
Mevrouw C. Duim
Zaailand 2b, 8911 BL Leeuwarden
Tel. 058-2134192
c.duim@hetnet.nl
Gustaaf Witsen Elias, voorzitter
Carla Duim, secretaris
Ruud Saarloos, penningmeester
Marloes Eskens, pr-adviseur
Sjolle Wieringa, technisch adviseur
Jan Piet de Boer, technisch adviseur
Agaath Arends
Jan C. de Kroon
Gert Jan Timmer
Rudolf Wielinga
Mutaties: Mevr. M. Stuurman-van Herpen en
R. Broers traden in het najaar van 2011 toe tot
de PC Fryslân.
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Drenthe
De heer J. van Rooij
Steendijk 221, 9404 AD Assen
Tel. 0592-301007
jvrooij@xs4all.nl
R.H.J. (Rob) Staal, voorzitter
Dr. ir. H.J.M. (Jeroen) van Rooij, secretaris
W.F.R. (Winny) Feenstra, penningmeester
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
Mevrouw J.A. (Jetty) Cock-Hiddinga
Drs. H.(Hans) Ladrak
Mevrouw R. Z. (Roelie) Geerts-Kinds
Dr. S.B. (Seerp) Ybema
Overijssel
Mevrouw H. de Nekker-van den Berg
Haarbeek 1, 8033 BH Zwolle
Tel. 038-453027
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
B.J.M. Duimel
P. Dekker
J.J. Krommendijk
M.N.M. Overbeek
A. Velsink
Mevrouw H. van Werven
Mutaties: Drs. W.J. Plomp moest wegens ziekte
het voorzitterschap neerleggen. J.J. Eggens heeft
de commissie verlaten. Ir J.J. de Kroes heeft in
het najaar het penningmeesterschap van B.J.M
Duimel overgenomen.
Gelderland
Mevrouw drs. G.J. Dorhout
Coehoornsingel 60, 7201 AD Zutphen
Tel. 0575-510527
geertruud@dorhout.net
g.j.dorhout@gmail.com
Ing. R.J. Veelders, voorzitter
A.A.E.M. Gijsbers, vicevoorzitter
Mevrouw drs. G.J. Dorhout, secretaris
Mevrouw drs. J. van Dam, pr-medewerker		

Ing. J.G.Chr. Scharten, penningmeester/technisch
adviseur RO
J.H. Reijnen, technisch adviseur
Mevrouw drs. M.E. Koning, pr-medewerker
Mevrouw drs. M. Jetten
R.E. Lureman
M. Niemeijer
Mr. C.A. Raas 				
Drs. H. Roodenburg				
Ir. K. Tak
Mevrouw ing. S. Weser			
Drs. W. Wolters
Mutaties: Het zeer gewaardeerde lid Henk Swaagstra is overleden ten gevolge van een ongeval.
Hylke Roodenburg en Meindert Niemeier zijn in
het verslagjaar afgetreden.
Utrecht
De heer T.V. van Es
Gouwestraat 28, 3522 CJ Utrecht
Tel. 06-36149364
t.v.vanes@gmail.com
Drs. C. Verhaar, 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
Ir. H. Dekker
Mevrouw drs. T. van Merwijk
Drs. J. Bodde
Ing. Y. Meihuizen
O.J. Wttewaal
Ing. P.G. Doolaard
Vaste gasten
Dr. E. Nijhof, Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed (USINE)
Mutaties: Onze vaste gast namens het Utrechts
Landschap, mevrouw Van Groningen, heeft onze
commissie verlaten. Zij zal in 2012 door de heer. P.
Vesters vervangen worden.
Flevoland
De heer mr. S.C. Trip
Groenhof 12, 1352 AA Almere
Tel. 036-5314456
s.c.trip@planet.nl

P.R. Nijhof, voorzitter
Mr. S.C. Trip, secretaris
B. Scholten, penningmeester
P. Voermans, Dronten Zeewolde
R. Oost, technisch adviseur, Urk en Noordoostpolder
R. Bakelaar, planologisch adviseur en Regio
Lelystad
E.G. Boshuijzen, pr-adviseur
W. Baarsen, regio Urk
Mevrouw drs. W.H.J. van der Most
Mevrouw drs. M.A.S. van Sprang-Kamstra
Mutaties: Afscheid nam in het verslagjaar ing. J.
Bergshoeff.
Noord-Holland
Mevrouw A.I.Th. Mars
Marsmanlaan 23, 1422 CG Uithoorn
Tel. 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
P.M. 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, advies redactie
Mutaties: Penningmeester Henk van der Velden
treedt per eind december af en neemt zitting in
het Hulpfonds van Heemschut.
Amsterdam
De heer Jaap Kamerling
Linnaeusparkweg 34 2 hoog, 1098 EC A’dam
Tel. 020-4634335
j.kamerling6@upcmail.nl
Ing. Leen J. Eelman, voorzitter/technisch adviseur
Ir. Paul Lankamp, vicevoorzitter/technisch adviseur
Drs. Jaap Kamerling, secretaris
Drs. Norman Vervat, penningmeester
Sebas Baggelaar
Dingeman Coumou
Jetpha Dullaart
Mr. Eelco S. Hoogendijk
Drs. David Mulder
Barbara Oudejans
Drs. Herman Wesselink

Mutaties: Gay Lee Oen, die jaren lang de PRwerkzaamheden voor de Commissie verrichtte
nam eind 2011 afscheid.
Zuid-Holland
De heer ir. R.K. Onel
P.J. Blokstraat 4, 2313 ET Leiden
Tel. 071-5143476
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
Mr. P.K. Neukirchen, penningmeester
Ir. E. de Iongh, technisch adviseur
G.K. Vos, technisch adviseur
E.F. van der Dussen, pr-adviseur
Drs. S.C. Marugg LLB
Drs. G.C. van Nieuwenhuizen
Prof. dr. J. Pool
Mr. M.R.M.M. Scheidius
Mr. A. Snethlage
Mevrouw Drs. G.C. Stoop
Zeeland
Mevrouw J.A. Pleijte
SCEZ, Postbus 49, 4330 AA Middelburg
Tel. 0118-670607
ja.pleijte@scez.nl
Drs W. Heijbroek, voorzitter en pr
F. Godthelp, vice-voorzitter
Mevrouw J.A. Pleijte, secretaris
F.J. Goossen, penningmeester
Ing. R.F. Schürmann, technisch adviseur
Mevrouw drs. J. Jacobs, technisch adviseur
Drs. P.W. Sijnke
L.M. van der Gouwe (gemeente Borsele)
J.H.L. Gerrits, (gemeente Sluis)
Mevrouw W. van Muiswinkel-Fokkema
D.H.P. Koren, coördinator Monumentenzorg
Drs. M.P. van Dintel, adviseur
J. Verhaagen
Ir. E. de Iongh, adviesburo vivax-lpp
Ing. E. de Graaf
H. Vlottes

Noord-Brabant
De heer drs. ir. H.N.G.M. Boot
Bossestraat 18, 5374 HT Schaijk
Tel. 0486-461982
boot18@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: Voorts heeft een aantal functiewijzigingen plaats gevonden. De heer H.J.J. Oome
heeft de commissie verlaten.
Limburg
De heer J.H.G.E Neessen
Engelbert Dorsstraat 27, 5971 VE Grubbenvorst
Tel. 077-3662501 / 06-10547352
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
Mutaties: De heer Bokhorst is 1 juli afgetreden
en in december opgevolgd door de heer J.
Vermeer.
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