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BiJ DE VASTSTELLiNG VAN DiT JAARVERSLAG door de Algemene 

Vergadering van Leden bestaat de vereniging Heemschut 100 jaar. Als 

kersverse voorzitter is het voor mij een eer en genoegen een zo gevestigde 

vereniging te mogen leiden. Veel dank is Heemschut verschuldigd aan mijn 

voorganger, Harm Bruins Slot. Onder zijn leiding is Heemschut een nieuwe 

weg ingeslagen, aan het bestuur en directie nu de taak deze weg verder te 

volgen en te verbreden. De Bond Heemschut en het werk van Heemschut 

nog meer onder de aandacht brengen is een van mijn ambities. Dat kan door 

steviger in te zetten op de vrijwilligers binnen, maar ook buiten onze ver-

eniging. Als kennismaking ben ik in 2010 dan ook begonnen een ronde door 

het land te maken en de verschillende provinciale commissies te bezoeken. 

Daarbij gaat het me niet om het bijwonen van een vergadering, maar wil ik 

in de praktijk -lees: op locatie- zien waar we ons voor inzetten. Die aanpak 

leverde veel nieuwe inzichten op. Het laat zien dat met passie en deskundig-

heid de belangen worden behartigd. Cultureel erfgoed behouden is geen 

geringe klus! Mijn bezoeken vormen tevens de basis voor het opnieuw kijken 

naar de verenigingsstructuur en de manier van werken binnen de organi-

satie. Maar dat doen we niet voordat we in 2011 het eeuwfeest uitbundig 

hebben gevierd. De aanzetten voor de festiviteiten waren in 2010 al in volle 

gang. Naast alle dagelijkse werkzaamheden een taak die met verve wordt 

opgepakt door de eeuwfeestcommissie, in samenwerking met de staf. Met 

veel en goede toekomstverwachtingen vieren we nu 100 jaar Heemschut, 

waarbij we in dit jaarverslag eerst terugblikken op de vele activiteiten die in 

2010 hebben plaatsgevonden.

Anneke van Dok

Voorzitter
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Heemschut werd opgericht in 1911 en is 
daarmee de oudste particuliere vereniging 
voor bescherming van cultuurmonumenten 
in Nederland. De vereniging telt per ultimo 
december 2010 6199 leden. Dit betekent 
een daling van 151 leden ten opzichte van 
het jaar 2009.

Vrijwilligers
Heemschut is een vrijwilligersorganisatie. Ruim 150 vrijwilligers in twaalf 

provinciale commissies en een commissie Amsterdam zijn actief op het 

gebied van bedreigd gebouwd en cultuur erfgoed. Zij komen in actie als 

cultuurhistorisch waardevolle gebouwen worden gesloopt, landschappen 

worden aangetast of nieuwbouwplannen niet passen in hun omgeving. 

Heemschut wil vooral en steeds meer proactief gaan werken. Dat betekent 

dat er wordt ingesproken bij het opstellen van streek- en bestemmings-

plannen en dat gemeenten worden benaderd om zelf een goed monumen-

tenbeleid op te zetten. Een overzicht van al deze activiteiten vindt u in dit 

jaarverslag, een actueel overzicht van een groot aantal dossiers vindt u op 

de website, www.heemschut.nl

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 dossiers op de website geplaatst, 

vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd en initiatieven ontplooid 

en uitgewerkt.

De algemeen directeur draagt, in overleg met en onder medeverantwoor-

ding van het bestuur, zorg voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoe-

ring van het beleid. Samenwerking met andere organisaties, het deelnemen 

aan nieuwe initiatieven en het ontplooien van eigen activiteiten vormen 

daarbij speerpunten. 

Landelijke belangenbehartiging wordt eveneens vanuit het landelijk bureau 

van Heemschut gecoördineerd. Naast zelfstandige acties, waaronder de 

campagne Top 10 meest bedreigd erfgoed, resulteerde dit in de oprichting 

van de FiM: de Federatie instandhouding Monumenten. inmiddels telt de 

federatie, waarvan het secretariaat bij Heemschut is ondergebracht, 33 

institutionele leden. 

Bestuur 
Tijdens de Algemene Vergadering van Leden op 5 juni namen voorzitter 

Harm Bruins Slot en penningmeester Ans van den Berg afscheid van het 

bestuur van Heemschut. Hun taken werden respectievelijk overgenomen 

door Anneke van Dok-Van Weele en Martin Blom. Bruins Slot en Van den 

Berg zijn ruim zes jaar actief geweest voor de vereniging. Mede door hun 

inzet werd een nieuwe koers vastgesteld, waarbij efficiëntie en slagkracht 

werden verbeterd. Daarbij werd ingezet op een kostenbesparing, mede 

vanwege de weggevallen rijkssubsidie. Anneke van Dok- Van Weele is oud 

staatssecretaris en was onder andere burgemeester van Velsen en Vlissingen 

en thans burgemeester van de gemeente Niedorp. Martin Blom heeft een 

eigen consultancybureau en was voorheen werkzaam in de directie van 

ABN-AMRO. 

Personeel 
Na een lange bezwaarprocedure bij het UWV kwam najaar 2010 het bericht 

dat de WiA voor mevrouw Tiny Klein Neijenhuis is gaan gelden. Hiermee 

kwam, na een ziekteperiode van ruim twee jaar, formeel een einde aan haar 

dienstverband bij Heemschut. Een aantal freelancers vult de taken in, die 

voorheen door personeel in vaste dienst werden vervuld. irene Agterkamp 

is nu verantwoordelijk voor de landelijke excursies. Angela Noordermeer en 

Jos Klein voeren de financiële administratie.

Een tweetal stagiaires vond in het verslagjaar een plek bij Heemschut. 

Nienke van Vught wijdde zich als stagiaire van de Reinwardt Academie aan 

een database van particuliere organisaties die zich inzetten voor monu-

menten. Dit project werd samen met de Stichting Erfgoedlab-de Erfgoed-

stem uitgevoerd en begeleid. Henk Hoogeveen deed een bachelor-stage 

vanuit de Vrije Universiteit. Zijn project betrof het samenstellen van de 

eerste banners van de mobiele tentoonstelling evenals research en redactie-

werk voor het jubileumboek van Heemschut.

Vereniging

Heemschut krijgt €200.000 voor de viering van het 
eeuwfeest. Links directeur Karel Loeff, midden Managing 
Director Goede Doelen Loterijen Marieke van Schaik, 
rechts Chris van Oordt, voorzitter Zuid-Holland.  
Foto Roy Beusker
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Aan de Tweede Kamer werd in het kader van de discussie over de Moder-

nisering Monumentenzorg (MoMo) een oproep gedaan om meer aandacht 

te besteden aan de rol van de vrijwilliger. Vooral de nieuwe taak om in een 

vroeg stadium (die van het structuur- en bestemmingsplan) inspraak te 

plegen is een lastige: de bestemmingsplansystematiek is complex en vereist 

vooraf diepgaand inzicht in waarden, kansen en risico’s. Het aspect ‘de rol 

van de vrijwilliger’ is door de Vaste Kamercommissie van OCW opgepakt en 

nadrukkelijk genoemd als aandachtspunt. Met het ministerie van OCW werd 

overleg gevoerd over de invulling van dit proces.

De Tweede Kamerverkiezingen brachten een nieuw kabinet. Tot tevredenheid 

van Heemschut staat de taak om erfgoed te behouden hierin nog steeds 

overeind. in tegenstelling tot de cultuursector zijn er tot nog toe geen 

grootschalige bezuinigingen gepland met betrekking tot monumenten. Dit 

is mede te danken aan de nieuwe beleidsplannen rond de Modernisering 

Monumentenzorg waarop de nieuwe Staatssecretaris, de heer Halbe Zijlstra, 

zal voortborduren.

Folder Top 10 meest bedreigd erfgoed.

Financiën 
in februari werd tijdens het Goed Geld Gala in Utrecht de Bond Heemschut 

blij verrast met een financiële bijdrage van maar liefst 200.000 euro van 

de BankGiro Loterij. Hiermee werd in een klap een groot aantal activiteiten 

mogelijk die gepland waren voor de viering van het eeuwfeest. Het grootste 

deel van dit bedrag wordt dan ook aangewend in het jubileumjaar 2011. in 

2010 werd aan aanvullende sponsorwerving gedaan voor diverse deelpro-

jecten.

De staat van baten en lasten van de vereniging vindt u op pagina 38.

Beleidsplan
Het beleidsplan van Heemschut is te vinden op www.heemschut.nl onder 

vereniging/beleid. in het beleid hebben zich in het verslagjaar geen veran-

deringen voorgedaan.

Kaderdag 
Tijdens de drukbezochte Kaderdag op 5 november in Amersfoort hebben 

twee gemeenten het tonen van hun aanpak van monumentenzorg geïllu-

streerd. Zij benadrukten hierbij ook de omslag van ‘object’ gerichte bescher-

ming naar ‘gebieds’ gerichte bescherming en lieten hiervan voorbeelden 

zien. Uit de vragen van de deelnemers bleek een duidelijke behoefte om 

meer te weten over de procedures bij de voorbereiding en vaststelling van 

structuurvisies en bestemmingsplannen. Het ligt in de bedoeling hierop aan 

de hand van een aantal recente praktijkvoorbeelden in 2011 verder op in te 

gaan. 

Ton Kootpenning en Erespeld 
in het verslagjaar zijn geen eretekens uitgereikt. Op verzoek van het 

Dagelijks Bestuur werd een adviesgroep geformeerd. Deze adviseert het 

bestuur betreffende verzoeken over de toekenning van de eretekens van de 

vereniging. Voor toekenning werd tevens een protocol opgesteld.

Landelijke belangenbehartiging
in 2010 werd de campagne ‘Top 10 meest bedreigd erfgoed’ gelanceerd. 

De provinciale commissies werd gevraagd hun meest bedreigde erfgoed te 

melden. Uit de aanmeldingen werd een selectie van tien gemaakt. Een folder 

werd samengesteld en een campagne gestart. Dat de Top-10 campagne een 

succes was, bewezen diverse artikelen in landelijke en regionale dagbladen, 

als ook aandacht op regionale tv-zenders. 
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FIM
in 2010 ging de Federatie instandhouding Monumenten (FiM) officieel van 

start. Nadat het Nationaal Contact Monumenten was ontmanteld en opge-

volgd door Erfgoed Nederland, was er geen landelijke belangenbehartiger  

meer voor de particuliere monumentensector. Hierin vervult de FiM inmid-

dels een belangrijke taak. Naast andere koepels, zoals de Federatie Grote 

Monumentengemeenten, komt FiM op voor de collectieve belangen van 

het particuliere monumentenveld. in het verslagjaar werd ingespeeld op de 

Modernisering van de Monumentenzorg, de financiering van de monumen-

tenzorg (BRiM) en andere onderwerpen. Eind 2010 telde de FiM als koepel 

al 30 aangesloten organisaties. Het secretariaat van FiM is ondergebracht 

bij Heemschut. Directeur Karel Loeff is secretaris van de vereniging.

Voor meer informatie zie: www.fimnederland.nl

Erfgoedstem 2010
De erfgoedstem voorziet in een behoefte. Vanuit de Stichting Erfgoedlab 

wordt deze nieuwsbrief wekelijks gratis verzonden aan abonnees. De 

nieuwsbrief is een soort digitale knipselkrant: het bevat nieuws over 

erfgoed, gepubliceerd in lokale, regionale en landelijke media. Voor 

financiering van de Erfgoedstem is in 2010 mede een beroep gedaan 

op de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Met de RCE is een 

intentieovereenkomst gesloten voor opname van de nieuwsbrief in de te 

vernieuwen website www.monumenten.nl. De erfgoedstem is te verkrijgen 

door aanmelding op www.erfgoedstem.nl

Erfgoedprijs 
Op 23 februari 2010 werd voor de eerste keer de prijs voor Beste Erfgoed-

gemeente van Nederland uitgereikt door Ad ‘s Gravesande, voorzitter van 

Kunsten ‘92. 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 deskundigen en vertegen-

woordigers van het platform van erfgoedinstellingen dat de prijs heeft 

ingesteld. in 2010 werd de stad Dordrecht als eerste uitgeroepen tot Beste 

Erfgoedgemeente van Nederland. 

Landschapsmanifest 
Op 18 november ondertekent Erfgoedvereniging Heemschut in Madurodam 

in Den Haag het Landschapsmanifest. Daarmee sluit de Bond Heemschut 

zich tevens aan bij het Akkoord van Apeldoorn, het monsterverbond van 

Rijk (ministerie van LNV en VROM), provincies (iPO), gemeenten (VNG) en 

tientallen belangenorganisaties op het gebied van onder andere bouw- en 

infrastructuurbedrijven, milieu, natuur, landbouw, mobiliteit, recreatie en 

erfgoed. 

Meer dan 45 maatschappelijke organisaties willen samen een vuist maken 

tegen de verrommeling en ongebreidelde stads- en dorpsuitbreidingen in 

het Nederlandse landschap. Ze spreken hun steun uit voor een financiële 

impuls in de kwaliteit van het landschap. Zij willen bovendien dat het thema 

landschap hoger op de politieke agenda komt te staan.

De Europese Landschapsconventie vormt de inspiratiebron voor het Land-

schapsmanifest. Het is een verdrag van de Raad van Europa en het eerste 

internationale verdrag waar het thema landschap integraal behandeld 

wordt. De conventie werd opgesteld in het jaar 2000 in Florence en wordt 

daarom ook wel de Conventie van Firenze genoemd. in 2005 werd de con-

ventie ook van kracht voor Nederland. 

Trafohuisje
in november tekende Heemschut een overeenkomst voor de overdracht van 

een uniek transformatorhuisje van A.A. Kok. De provinciale commissie Zee-

land van Heemschut zet zich in om fondsen te werven voor de restauratie 

van dit gebouwtje, tot voor kort eigendom van energiemaatschappij Delta. 

Zonder de inzet van Heemschut was dit gebouwtje gedoemd te worden 

gesloopt. Het ligt in de bedoeling tijdens het jubileumjaar de restauratie te 

voltooien en het gebouwtje over te dragen aan een nieuwe eigenaar.

Nieuw leven voor oude gebouwen
in 2010 vond in Amsterdam opnieuw een manifestatie plaats in het teken 

van Nieuw leven voor oude gebouwen. Onder de bezielende leiding van Eisse 

Kalk werd wederom nadrukkelijk aandacht gevraagd bij politiek en burgers 

voor een zorgvuldige omgang met vrijkomende gebouwen; herbestemmen 

van leegstand als speerpunt. in dat kader werd een publicatie uitgebracht 

en een aantal bijeenkomsten georganiseerd.

Voor meer informatie zie: www.nieuwlevenvooroudegebouwen.nl

Wiki loves Monuments
De gehele maand september riep Wikimedia Nederlandse erfgoedliefheb-

bers op foto’s te maken van rijksmonumenten. Wiki loves Monuments is 

een fotowedstrijd om de zichtbaarheid van rijksmonumenten in Wikipedia 

te vergroten en om meer vrije foto’s van rijksmonumenten voor een ieder 

beschikbaar te krijgen. Heemschut ondersteunde dit initiatief met het aan-

bieden van een aantal prijzen en publiciteit rond het vrijwilligersinitiatief.

Uitreiking van de prijs voor Beste Erfgoedgemeente van 
Nederland door Ad ’s Gravesande aan wethouder van 
cultuur van Dordrecht Jan Langendijk.

Overdracht van het transformatorhuisje aan 
Heemschut. Links mr. Steven G. Quast, CEO Delta 
Netwerkbedrijf B.V., rechts directeur Karel Loeff.

Gezamenlijke initiatieven
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Heemschut ondersteunde eveneens de uitgave van een boekje over Woud-

boerderijtjes in Friesland. Dit verdwijnende type gebouw is bijzonder omdat 

daarbij het verhaal verteld wordt van de ‘gewone man’ op het platteland. 

Heemschut heeft zich altijd bijzonder ingezet voor deze vormen van alle-

daags erfgoed. 

Het Mooiste Pand van Nederland
Woensdag 14 april stond SBS6 ’s avonds in het teken van de zinderende 

finale van Het Mooiste Pand van Nederland. in dit programma was 

Heemschut-directeur Karel Loeff vertegenwoordigd als jurylid. Van de vier 

panden in Den Bosch, Zaandam, Rheden en Soest waren er twee geplaatst 

voor de eindstrijd. Tijdens de finale was het de beurt aan de kijker: wie 

zou een miljoen euro voor de restauratie winnen? Uiteindelijk won met 

een nipte overwinning landhuis De Rhederhof in Rheden. De bijdrage voor 

herstel werd mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij.

Jubileumviering 
Donderdag 22 april vierde Leo Endedijk, directeur van de Hollandsche 

Molen, zijn 25-jarig dienstverband bij deze vereniging in Wijk bij Duurstede. 

Een bewuste keuze omdat hier naar zijn stellige overtuiging de ‘mooiste 

molen van Nederland staat’. in Theater Calypso gaven onder meer Jos Bazel-

mans (hoofd sector Kennis Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed) en Karel Loeff (algemeen directeur Erfgoedvereniging Heemschut) 

een boeiende visie op het thema de toekomst en het behoud van de molen.

Heemschut internationaal 
Bestuurslid mr. Marc van Ravels vertegenwoordigt Heemschut in de council 

van Europa Nostra, onze Europese zusterorganisatie. in 2010 werd in 

Taormina op Sicilië het congres gehouden waar ook de European Heritage 

Awards werden uitgereikt.

Op uitnodiging van Europa Nostra was Heemschut-directeur Karel Loeff een 

van de inleiders tijdens een bijeenkomst in istanbul. Daar werd in het ver-

slagjaar een afdeling van Europa Nostra opgericht. Het symposium was erop 

gericht kennis uit te wisselen over de rol van de vrijwilliger bij het behoud 

en de bescherming van erfgoed. 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Vereniging 

voor Natuur- en Stedenschoon (KVNS) hield directeur Karel Loeff een lezing 

op een wetenschappelijk symposium in Antwerpen. De lezing werd gepubli-

ceerd in een jubileumuitgave van het tijdschrift van de vereniging.

Beschermingswerk in de praktijk
Het college van Technisch Adviseurs
Eind 2009 trad de heer ir. Evert de iongh aan als voorzitter. in het verslag-

jaar heeft Heemschut twee bijeenkomsten voor de provinciale technische 

adviseurs georganiseerd. De eerste, op 13 januari in Amersfoort, was 

vooral bedoeld om de TA’s kennis te laten nemen van de veranderingen in 

de wetgeving: de nieuwe WRO (wet ruimtelijke ordening) en van de nota 

Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo). De nieuwe regels van de 

WRO en MoMo vragen een andere aanpak van het beschermingswerk van 

Heemschut, van reactief naar proactief. Dat riep bij de deelnemers veel 

vragen op. 

De tweede bijeenkomst, op 4 juni in Amersfoort, stond ook open voor 

andere geïnteresseerde commissieleden. De deelnemers kregen uitleg over 

de nieuwe procedures, waarbij het zwaartepunt van het beslissingstraject 

in de voorbereiding van de structuurvisies en de bestemmingsplannen ligt. 

Daarin dient Heemschut te participeren en waar nodig zienswijzen in te 

dienen. Het protesteren tegen maatregelen die eenmaal vastgelegd zijn 

binnen deze visies en plannen zal nauwelijks meer resultaat hebben. Dat 

vraagt dus om een proactieve aanpak van het beschermingswerk met als 

motto ‘behoud door ontwikkeling’. Van beide besprekingen zijn de verslagen 

naar de provinciale commissies verstuurd.

De uitgave Woudboerderijtjes 
werd mede mogelijk gemaakt 
door Heemschut.

De Rhederhof te Rheden. Dit pand werd winnaar 
tijdens de wedstrijd Het Mooiste Pand van Neder-
land, waar een miljoen euro op het spel stond.

KVNS-voorzitter Rutger Steenmeijer ontving 
een oorkonde van de stad Antwerpen vanwege 
het 100-jarige bestaan.
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Op de website www.heemschut.nl zijn 

tegenwoordig alle dossiers rondom bedreigd 

erfgoed ingevoerd en direct te raadplegen. 

De provinciale commissieleden leverden ook 

in het verslagjaar gegevens aan bij de web-

master om de dossiers te actualiseren en 

nieuwe aan te maken. 

Onderstaand in het kort een overzicht van 

de acties waarbij de provinciale commissies 

in het verslagjaar betrokken zijn (geweest).

Beschermingsactiviteiten 
per provincie

Groningen

De resultaten zijn tot nu toe:

- Het streven naar een meer beschermend bestemmingsplan is in het 

programma van het nieuwe college opgenomen. 

- Gesprek met wethouder De Vries van Ruimtelijke Ordening, 

Economische Zaken en Monumenten waarin is afgesproken dat het 

Platform al in het voortraject mee kan praten over de invulling van 

nieuwe bestemmingsplannen.

- De raadscommissie Ruimte en Wonen heeft zich uitgesproken voor 

een meer beschermend bestemmingsplan. 

Ondersteuning van burgers in actie

inwoners van verschillende Groningse gemeentes maken zich zorgen 

over het behoud van hun leefomgeving en de passieve houding van 

de gemeentebesturen. Dit leidde tot een aantal initiatieven met als 

doel de bescherming van cultuurhistorische en landschappelijke kwa-

liteiten van dorp, stad en buitengebied. Heemschut ondersteunde de 

diverse acties van inwoners met raad en daad. in Warffum richtten 

inwoners een werkgroep op na sloopplannen binnen het beschermde 

dorpsgezicht. in Slochteren ondersteunde Heemschut de acties 

van dorpsbewoners die zich tegen de nieuwbouwplannen van de 

gemeente keren. in Winsum wordt samen met de inwoners een erf-

goedcommissie opgericht, en in Aduarderzijl is Heemschut betrokken 

bij het opstellen van een dorpsvisie.

Bestaande samenwerkingen

Heemschut was ook in 2010 betrokken bij de activiteiten van Stich-

ting Landschap Oldambt. Die Stichting is ontstaan uit een initiatief 

van onder andere de PC Groningen en heeft tot doel het herstellen 

en behouden van het waardevolle cultuurlandschap van het Old-

ambt. in 2010 werden enkele lezingen gegeven en excursies geor-

ganiseerd over de waarden van het Oldambt, werd er een educatief 

programma opgezet en het programma 500 jaar Oldambt afgerond.

Voorts was Heemschut Groningen actief binnen het platform LEF, 

Landschap Erfgoed Fivel. Er waren in 2010 twee platformbijeenkom-

sten. in samenwerking met de Provincie Groningen werd een avond 

georganiseerd over de Regionale Cultuurplannen in het Fivelge-

bied. Er was ook een bijeenkomst over multifunctionele centra in 

samenwerking met Stichting Bedreigd Bestaan. Op deze bijeenkomst 

werden voorbeelden besproken van succesvolle initiatieven in het 

Noorden van Groningen die de leefbaarheid bevorderen in de zoge-

naamde krimpgebieden. 

Nieuw samenwerkingsverband in Groningen stad

Op 23 februari 2010 vond de eerste bijeenkomst plaats van het Platform 

Cultureel Erfgoed Groningen, een samenwerkingsverband tussen de 

provinciale commissie van Heemschut, de Stichting Vrienden van de Stad 

Groningen, het A-kwartier, de Hortusbuurt, Binnenstad-Oost en andere. 

Doel van dit nieuwe platform is het bereiken van een meer beschermend 

bestemmingsplan voor de beschermde stadsgezichten van Groningen. 

Om te beginnen: de historische binnenstad en de Hortusbuurt. Het moet 

voor projectontwikkelaars onmogelijk worden om beeldbepalende, waar-

onder middeleeuwse panden, te slopen en te vervangen door nieuwe, 

hoge en brede appartementencomplexen die qua schaal niet in de het 

stadsbeeld passen. 

 

Het Platform stelde na de gemeenteraadsverkiezingen een brief op aan 

de collegeformateur en raadsfracties met het verzoek om een meer 

beschermend bestemmingplan. Alle raadsleden werden uitgenodigd voor 

rondleidingen door de binnenstad, langs voorbeelden waar het bestem-

mingsplan onvoldoende bescherming had geboden. Deze rondleidingen 

vonden plaats tussen april en november. Tot slot werd er ingesproken in 

de Commissie Ruimte en Wonen naar aanleiding van het Jaarverslag van 

de welstandscommissie, waarin wordt vastgesteld dat het beschermd 

stadsgezicht in Groningen onvoldoende wordt beschermd door het 

bestemmingsplan.

Groningen. Sloop Hoge der A 3. Foto Han Santing
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Beschermingsactiviteiten

Oudeschans, gemeente 
Bellingwedde
• Bouwplan 

Molenstraat 8. Nieuwbouw niet 

passend in hoogte in beschermd 

dorpsgezicht. Zienswijze onge-

grond verklaard, nieuwbouw is in 

overeenstemming met bestemmings-

plan. Heemschut heeft vervolgens 

verzocht om te voldoen aan de voor-

waarden van het welstandsadvies. 

Delfzijl
• Park Groot-Bronswijk

Het park, aangelegd door de jonge 

Vroom, wordt bedreigd. Brief aan 

de gemeente ter ondersteuning van 

protest tegen bomenkap en pleidooi 

voor inventarisatie cultuurhisto-

rische waarden. Gemeente heeft 

gezegd hiermee rekening te houden, 

maar de bomenkap was inmiddels 

geschied.

Eemsmond, gemeente 
Noordpolderzijl
• Plannen voor nieuwbouw van een 

multifunctioneel accommodatie 

gebouw

Brief aan de gemeente met bezwaren 

tegen de grootte en pleidooi voor 

behoud van unieke, kleinschalige 

karakter van het haventje. Gemeente 

gaat de plannen opnieuw bezien

van het buitengebied toegevoegd 

aan de dorpskern, waar toekom-

stige nieuwbouw kan plaats vinden. 

Hierdoor wordt het open buitenge-

bied rond Slochteren en het karakter 

van de historische lintbebouwing 

aangetast. De gemeente verklaart de 

zienswijze ongegrond, omdat deze 

begrenzing al in 2006 is vastgelegd 

in de structuurvisie Slochteren Kern. 

Winschoten
• Ontwerp bestemmingsplan 

centrum

Zienswijze over bomengroei in 

molenbeschermingszone. Plan 

aangepast. 

Winsum
• Voorontwerp bestemmingsplan 

Winsum dorp

Zienswijze over molenbiotoop en 

verzoek tot opstellen gemeentelijke 

monumentenlijst. Molenbiotoop 

opgenomen in ontwerp bestem-

mingsplan. Er komt geen gemeente-

lijke monumentenlijst.

Bezorgde inwoners van de gemeente 

Winsum en Heemschut richtten 

Erfgoedcommissie Winsum op met 

als doel een inventarisatie te maken 

van de cultuurhistorisch waardevolle 

panden in de gemeente.

Groningen
• Nieuwbouw Hoge der A 3 en 4

Te hoge nieuwbouw. Zienswijze 

tegen Hoge der A 4, ongegrond 

verklaard. Zienswijze en aanslui-

tend beroepschrift tegen Hoge der 

A 3 wegens aantasting beschermd 

stadsgezicht door nieuwbouw. 

Beroepschrift door rechtbank onge-

grond verklaard, panden inmiddels 

gesloopt.  

• Oostwand Grote Markt en Forum

De provinciale commissie heeft een 

informeel informatief gesprek gehad 

met dienst RO/EZ  (onder andere 

met de projectleider en stadsbouw-

meester) over het voorontwerp 

bestemmingsplan Grote Markt 

oostzijde.  

• Blauwe Dorp

Plannen voor plaatsen van poorten 

en carports tussen woningen die 

gemeentelijk monument zijn. Heem-

schut heeft een brief gestuurd aan 

dienst RO/EZ, met als gevolg een 

gesprek met betrokken partijen en 

aanpassing van de plannen.

Glimmen, gemeente Haren
• Buitenschool

Waardevolle wederopbouwarchitec-

tuur. Verzoek monumentale status 

aan de gemeente. Procedure nog 

niet afgerond.

Haren
• Nieuwbouw Villa de Eijk

Rijksstraatweg 64. Zienswijze en 

bezwaar tegen verlening bouwver-

gunning in verband met volume van 

de nieuwbouw. Bewoners van de 

Rijksstraatweg vragen een second 

opinion van het Drents Plateau. 

Reactie daarop van de welstands-

commissie van Libau. Gemeente 

Haren vraagt en ontvangt de reactie 

van Heemschut op de reactie van 

Libau. Gemeente Haren neemt het 

advies van het Drents Plateau niet 

over en handhaaft het bestreden 

besluit.

Zuidbroek
• Sloopdreiging Kerkhörn

Op verzoek van Heemschut bouw-

historisch onderzoek en onderzoek 

naar mogelijkheid van behoud. OVT 

architecten is om een plan gevraagd 

voor herbestemming.

Oldambt
• Voorontwerp bestemmingsplan 

buitengebied Oldambt

Zienswijze met voorstellen tot 

aanpassingen en verbeteringen en 

verzoek om het opnemen van een 

lijst met gemeentelijke monumenten.

Slochteren
• Structuurvisie buitengebied

in de structuurvisie worden delen 

G R O N I N G E N

Slochteren. Het nu nog onbebouwde open gebied 
rond Slochteren. Foto Gitta op den Akker

Uitzicht over het Reitdiep vanaf gemaal 
de Waterwolf. Foto René Caderius

E L E C T R A

S L O C H T E R E N

Slochteren. Het nu nog onbebouwde open gebied 

Uitzicht over het Reitdiep vanaf gemaal 
de Waterwolf. 
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Friesland

Werkzaamheden commissie

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Heemschut is de 

provinciale commissie Friesland al in 2010 begonnen met de voor-

bereiding van een symposium. Dit zal plaats vinden op 16 september 

2011 en heeft als thema ‘Herbestemming’. 

De commissie heeft veel tijd en energie gestoken in diverse 

projecten en gevallen, waarvan het Badpaviljoen Hindeloopen 

weer volop in belangstelling staat. De technisch adviseurs hebben 

een actieve rol gespeeld bij de voorbereiding, besluitvorming en 

uitvoering van de diverse projecten. Verder is gekeken of de com-

missie versterkt kan worden door iemand die kennis van zaken heeft 

speciaal op juridisch gebied.

Voorts is er veel aandacht besteed aan de PR werkzaamheden zoals 

het onderhoud en actualisering van de website. De commissie heeft 

meer regelmatig kopij aangeleverd voor het tijdschrift Heemschut.

Terrein Borniastate Weidum in gevaar

Hoezeer de Friese states bepalend zijn voor het Friese erfgoed werd 

in 2009 nog eens duidelijk tijdens de Heemschutexcursie die in 

deze provincie in het teken stond van states en stinzen. De meeste 

Friese states zijn in de loop van 19e eeuw gesloopt en de terreinen 

zijn door terpafgravingen letterlijk met de grond gelijk gemaakt. 

Het enige dat herinnert aan de rijke historie van deze plekken zijn 

omgrachte terreinen en de contouren van omliggende percelen die 

tot het landgoed behoorden. Deze plekken spreken enorm tot de 

verbeelding en dragen vaak nog de naam van de vroegere state. Dit 

geldt ook voor het terrein van Borniastate ten westen van Weidum, 

waarvan verschillende reizende schrijvers voor de sloop (rond 1869) 

de tuinaanleg van de bekende tuinarchitect Roodbaard hebben 

geprezen. Oude tekeningen tonen een lommerrijk landgoed in een 

vrijwel kale omgeving. 

Een vergunningaanvraag van de huidige terreineigenaar om een 

gedeelte van de vroegere gracht te dempen leidde tot protest van 

omwonenden. Heemschut werd benaderd met het verzoek in actie 

te komen. Op 15 februari jl. heeft de PC Fryslân een brief gestuurd 

aan de gemeente Littenseradiel met het verzoek om de aanvraag 

tot demping te weigeren op grond van mogelijke verstoring van 

archeologische waarden. Het is nog onbekend hoe de gemeente om 

zal gaan met de aanvraag.

Platform Fryske Monuminte-organisaasje

Dit jaar zijn er uitvoerige gesprekken gevoerd om tot een verdere 

samenwerking te komen tussen bewoners en het Steunpunt Monu-

mentenzorg te Leeuwarden. Samen met een adviesbureau zijn de 

verschillende plannen besproken. Het heeft tot nu toe nog niet tot 

een concreet resultaat geleid.

Beschermingsactiviteiten

Weidum, gemeente Littense-
radiel 
• Borniastate, dempen gracht

Bezwaar tegen dempen van 

vroegere gracht. De gemeente 

Littenseradiel is erop gewezen dat 

op grond van mogelijke verstoring 

van archeologische waarden de 

aanvraag geweigerd zou moeten 

worden. De eigenaar heeft afge-

zien van het plan. 

Jorwerd, gemeente Littensera-
diel 
• Bouwplan dorpskern

De PC ontving van een verontruste 

bewoonster bericht dat er een 

bouwplan werd ontwikkeld dat 

naar het zich laat aanzien veel 

te groot was voor de historische 

dorpskern. De commissie heeft de 

plannen beoordeeld en zijn tot de 

conclusie gekomen dat het bouw-

plan, volgens de huidige maat-

staven goed past in de dorpskern.

Joure, gemeente Skarsterlân
• Voormalige pastorie

De commissie maakte zich zorgen 

over de toekomst van het karak-

teristieke pand bij de Tolhusbrege. 

Het staat al jaren leeg en verpau-

pert. Er zijn plannen om de voor-

malige pastorie van de hervormde 

gemeente te verbouwen tot 

woon- en kantorenpand. Het pand 

ligt echter binnen de stankzone 

van de Douwe Egberts-fabrieken 

wat de uitvoering ophoudt. De 

eigenaar heeft het pand verkocht.

Het krijgt een nieuwe bestemming 

als dorpsherberg met botenver-

huur. Hierdoor wordt dit mooie 

pand behouden. 

Lemmer, gemeente Lemsterland
• Nieuwbouw bij Woudagemaal

Door een lid opmerkzaam gemaakt 

van nieuwbouw bij het ir. D.F. 

Woudagemaal bij Lemmer.

Bij het gemaal wordt een modern 

bezoekerscentrum gebouwd. De 

De vervallen staat waarin het badpaviljoen nu 
verkeert.

Hindeloopen. 
Het badpaviljoen 
in het verleden.

Foto Fries Foto-
archief Tresoar
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melder vindt dit plan niet passen 

bij het Woudagemaal en verzoekt 

ons in actie te komen.

Bij bestudering van het plan blijkt 

dat de nieuwbouw op gepaste 

afstand plaats vindt en dat er geen 

sprake is van aantasting van het 

werelderfgoed.

Hindeloopen, gemeente Nijefurd 
• Badpaviljoen

Rijksmonument uit 1913. in ver-

vallen staat. Het paviljoen is een 

bijzonder voorbeeld van de vroege 

toepassing van het bouwmateriaal 

beton. Restauratieplan is gereed, 

maar subsidie blijft uit. De Friese 

PC heeft richting de eigenaar 

en diverse instanties haar zorg 

uitgesproken. Momenteel ligt 

het restauratieplan ter beoorde-

ling bij subsidiegevers. Gezien de 

technische staat van het gebouw 

kan het zo maar te laat zijn! Proces 

wordt nauwlettend gevolgd. Het 

laatste nieuws is dat een bekende 

conservator plannen heeft om zijn 

kantoor in het pand te vestigen en 

om exposities te gaan houden!

Harlingen
• Nieuwbouw naast het ‘t Haven-

mantsje

Verontrustende nieuwbouwplannen 

van een kleinschalig hotel-

restaurant naast het monument 

’t Havenmantsje,  een categorie 

1 monument. Hoewel Heemschut 

niet tegen nieuwbouw aan het 

Havenplein is, vindt de Commissie 

de vormgeving en massa niet 

passen naast dit monument. De 

nieuwbouw is ‘vastgeplakt’ tegen 

het pand en het contrast tussen 

de twee panden moet duidelijker 

zijn. Gevolg: een publicatie in de 

Leeuwarder Courant en een brief 

aan de Rijksbouwmeester mevrouw 

Van der Pol.

Onderhandelingen over gewijzigd 

plan zijn nog gaande. 

L E E U W A R D E N

H I N D E L O O P E N

Drenthe

Werkzaamheden PC

Heemschut Drenthe was vooral in de weer met ontwikkelingen op en 

rond de Brink van Zuidlaren. Gemeentelijke plannen voor een forse her-

inrichting leidde daar tot massaal verzet onder de bevolking. Heemschut 

Drenthe gaf en geeft daar ondersteuning aan, vooral door kennis en 

ervaring in te brengen. Een plan om een prijsvraag uit te schrijven onder 

stedenbouwkundigen kreeg ruim aandacht in de regionale pers, maar 

kreeg de handen bij de gemeente echter niet op elkaar. 

Historische straatnamen blijven dankzij protest

De verandering van de historische straatnamen in de omgeving van 

Anreep is van de baan. Samen met bewoners maakte Heemschut Drenthe 

bezwaar tegen de verandering van historische namen als Zompdijk en De 

Broeken door namen die moesten herinneren aan een bommenwerper 

die in de Tweede Wereldoorlog in het gebied neerstortte. Alle namen 

bleven overigens niet bij het oude. Een weggetje heet nu Propellerpad, 

een naam die verwijst naar een gedenkteken met een propeller. Met die 

verandering kan Heemschut overigens heel goed leven. 

Oude ansicht-
kaart De Brink 
in Zuidlaren.

Z U I D L A R E N

De Brink in 2010.



12 Heemschut Jaarverslag 2010

Overijssel

Activiteiten en successen 

Zoals vermeld in het katern Industria, Heemschut april, werd de laatste 

Zwolse draaibrug, de Schoenkuipenbrug, gerestaureerd en door wethouder 

Cnossen en Marcel Overbeek offi cieel in gebruik gesteld. PC-lid Marcel 

Overbeek deed namens de Werkgroep Zwols industrieel Erfgoed de suggestie 

om de vier verdwenen lantaarns weer op de brug terug te brengen. Replica’s 

werden in een ijzergieterij in Frankrijk gemaakt en, zoals het origineel, van 

een rond gegoten glaskap voorzien. Zwolle heeft daarmee een bescheiden 

doch bijzonder stukje erfgoed behouden.

Heemschut pleit voor behoud van schouwburg werd geschreven door PC-lid 

Peter Dekker en gepubliceerd in Heemschut februari 2011. Een pleidooi voor 

behoud en hergebruik van de voorgevel van de voormalige schouwburg 

(1954) van architect J.D. Postma in het ontwerp voor een nieuw stadskantoor. 

Van het plan voor een combinatie stadskantoor en bibliotheek, qua volume te 

dominant in het beschermd stadsgezicht en waartegen onder andere Heem-

schut hevig heeft geprotesteerd, werd in 2009 gelukkig afgezien.

in Heemschut oktober 2010 verscheen een artikel over de restauratie van de 

dubbele watermolen Den Helder aan de Slingebeek te Winterswijk. PC-lid Jaap 

Krommendijk leverde als projectmanager hieraan zijn bijdrage. 

in het verslagjaar was er aandacht voor plaatsing van windturbines, het iJs-

sellandschap, Rood voor Rood, landgoederen, begraafplaatsen en histori-

sche landschappen. Bij het Reanimatie programma Provincie Overijssel van 

industrieel en Agrarisch Erfgoed is een verzoek gedaan dit uit te breiden met 

het religieuze erfgoed.

Z W O L L E

W I N T E R S W I J K

Beschermingsactiviteiten

NOORDWEST OVERIJSSEL

Zwolle
• Nieuwbouw terrein Schaepman 

Lakfabrieken

Planning van verontrustende groot-

schalige nieuwbouw aan de Thor-

beckegracht/Achtergracht. Nieuwe 

ontwikkelingen onbekend.

• Sloop ABN AMRO bank en 2 mid-

deleeuwse panden

Melkmarkt, Nieuwbouw in plaats van 

behoud van de historische bebou-

wing. Ondanks protest sloopvergun-

ning verleend.

• Sluisje Westerveldse AA

Berkum, gepleit voor status gemeen-

telijk monument.

• Grafmonument Rhijnvis Feith

Algemene begraafplaats Meppe-

lerstraatweg, monument ernstig in 

verval. Pleidooi voor restauratie. 

Wordt in 2011 opgeknapt.

• Fietsvoetbrug Rodetorenplein-

Pannekoekendijk

Stadsgracht, overbodige brug vlak 

naast Kamperpoortbrug. Oorspron-

kelijke overslaghaven binnenstad 

gaat verloren. Protestbrieven 

geschreven. 

• Verlichting 

Vervanging van historische verlich-

ting in de binnenstad door moderne 

Essentarmaturen. Protest heeft 

geresulteerd in handhaving oor-

spronkelijke gietijzeren armaturen 

langs Thorbeckegracht en enkele 

historische straten en pleinen.

• Voormalige watertoren 

Turfmarkt. Sloop ten behoeve 

van woningbouw. Pleidooi voor 

status gemeentelijk monument en 

restauratie oude onderbouw uit 

1892. Hergebruik wordt in ontwerp 

meegenomen.

• Uitbreiding museum De Fundatie

Blijmarkt. Uitbreiding op dak in ufo-

vorm. Verzoek om vooroverleg met de 

gemeentelijke monumentencommissie. 

• Oude IJsselspoorbrug

Volledige sloop van de spoorbrug 

over de iJssel. Overleg met Prorail 

voor behoud gedenksteen (gelegd 

door Thorbecke in 1863), een stuk 

landhoofd en andere onderdelen. 

Kampen
• Schepradgemaal Polder Broeken 

en Maten

Westzijde gemeente Kampen. Rijks-

monument. De schepraderen (uit 

ca. 1870) zijn in verval, het gemaal 

zelf is gerestaureerd.

• Oude Van Heutzkazerne 

Rijksmonument aan de iJsselkade. 

Plannen voor herbestemming. 

Overleg in Monumentencommissie.

• Drie woontorens Berkterrein

Bunnepe/iJsseloever. Hoogbouw 

in historische skyline van Kampen. 

Alsnog kritisch volgen.

Staphorst
• Voormalige melkfabriek Ons 

Belang en Gemeenteweg 281 

Het pand Gemeenteweg 281 is een 

gemeentelijk monument. Sloop en 

verdichting van het gebied met 

woningbouw. Protest hiertegen en 

pleidooi voor transformatieplan 

melkfabriek met seniorenapparte-

menten. Fabriek staat er haveloos 

bij. Voortgang nog onbekend.

Hasselt
• Voormalig weeshuis 

Ridderstraat 24. Rijksmonument. 

Verkrotting. Gemeente heeft op 

onze brief van 2009 niet gerea-

geerd.

Belt-Schutsloot
• Verbouwing boerderij 

Havezatherweg 12 in het Nationaal 

park Weerribben-Wieden. Wijziging 

dak profi el en dakbedekking. Riet 

wordt vervangen door pannen en 

de grijze pan vervangen door rode. 

Bezwaarschrift tegen interpretatie 

van welstandsnota door welstands-

commissie is niet gehonoreerd. 

Uiteindelijk is na bezwaar van 

advocaat omwonenden de rode pan 

gewijzigd in een grijze. 

Winterswijk. De Oliemölle.
Foto Jaap Krommendijk
Winterswijk. De Oliemölle.
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SALLAND

Deventer
• Voormalige gymnasium

Nieuwe Markt. Dreiging sloop. Her-

haalde pleitbrief voor behoud.

• Gymzaal Welle

Noorderbergstraat. Dreiging sloop. 

Verzoek om aanwijzing tot gemeen-

telijk monument.

• Stadskantoor en Bibliotheek. 

Grote Kerkhof. Plan Neutelings 

Riedijk. Bedreiging beschermd stads-

gezicht. Pleitbrief voor plaatsing 

schouwburggevel op gemeentelijke 

monumentenlijst.

• Geertruidenziekenhuis

Fesevurstraat. Dreiging sloop. Ver-

zoek om aanwijzing tot gemeentelijk 

monument gehonoreerd. Sloop 

voorkomen!

• Woning en opstallen Klein Hoenloo

Diepenveenseweg. Sloopdreiging. 

Pleitbrief om sloop te voorkomen.

• Uitbreiding station

Uitbreiding van het station met een 

derde perron. Aantasting voorgevel 

station. Kritisch volgen via Stichting 

Oud Deventer.

• Boreel/Houtmarkt

Houtmarkt. Restauratie/nieuwbouw. 

Kritisch volgen via Stichting Oud 

Deventer.

• Zandpaden

Voorkomen dat onnodige 

(half)verharding wordt aangebracht 

via Stichting Monumenten Buiten-

gebied. De bouwhistorische waarde 

kaart wordt kritisch gevolgd via 

Planadviesraad Deventer.

Deventer, Raalte, Olst-Wijhe
• Bestemmingsplan buitengebied

Goor
• Schippersherberg Houtman

Zeldam. Sloopdreiging. Tweede 

pleitbrief plaatsing op gemeente-

lijke monumentenlijst.

• Nieuwbouw rond Havezathe 

Goor 

Lintelerweg 5. Rijksmonument. Te 

veel nieuwbouw rond havezate. 

Zienswijze tegen legalisering 

bouwafwijkingen.

Enter
• Bio-industrie

Bullenaarsweg 16. Uitbreiding in 

landschappelijk waardevol gebied. 

Melder houdt ons op de hoogte.

Nijverdal
• Ketelhuis 

Hoge Dijkje. Rijksmonument. Ver-

huizing Nijverdal Ten Cate. Kritisch 

volgen als lid van Monumenten-

raad.

• De Smidse

Wilhelminastraat. Rijksmonument. 

Kantoor en werkplaats Neder-

landse Stoomblekerij opgekocht 

door projectontwikkelaar. Verpau-

pering. Kritisch volgen als lid van 

monumentenraad. 

• Sportpark Hertenkamp

P.C. Stamstraat. Gemeente is eige-

naar. Gevaar voor herbestemming 

van hertenkamp met monumentale 

bomen? Kritisch volgen als lid van 

monumentenraad.

Markelo
• Structuurvisie centrum

Verbetering winkelstraat, de 

Dorpsstraat en opvulling open 

plek. Ongewenste aantasting dorps 

karakter. Zienswijze ingediend, niet 

overgenomen.

Vriezenveen
• Oude synagoge

Almeloseweg 5, gemeentelijk 

monument. Verpaupering, groeten-

winkelier is eigenaar.

Gesprekken met B&W en ambte-

naren hebben geen resultaat gehad. 

Burgercomité voor restauratie en 

hergebruik is opgeheven.

Almelo
• Egbertuskerk

Arendsboerweg 5. Sloopdreiging. 

Naar aanleiding van bedreiging en 

leegstand van veel kerkgebouwen 

is de Provincie Overijssel verzocht 

haar stimuleringsprogramma 

reanimatie industrieel- en agrarisch 

erfgoed uit te breiden met religieus 

erfgoed.

Wierden
• Voormalige textielfabriek Van 

Heek-Scholco

Violenhoeksweg 5. Sloopdreiging. 

Verzoek om hergebruik. Na onder-

zoek voor meerdere functies zoals 

een cultureel centrum heeft de 

gemeente de gereserveerde gelden 

afgevoerd en lijkt hergebruik een 

verloren zaak.

Borne
• De Pellenhof

Binkstraat-Potkampstraat. Sloop-

dreiging. Verzocht om behoud. De 

gemeente heeft een cultuurhisto-

risch onderzoek toegezegd. 

Hengelo
• Woonwijk De Nijverheid

De gemeente heeft het plan de 

wijk aan te wijzen tot beschermd 

stadsgezicht. Kritisch volgen.

Eerste reactie gegeven op het voor-

ontwerp via Stichting Monumenten 

Buitengebied.

Olst-Wijhe
• Dijkstoel Wijhe  

Nieuwbouw appartementen bij 

Dijkstoel aan Jan Meesterweg. 

Kritisch volgen.

• Uitbreiding industrieterrein

Kritisch volgen.

TWENTE EN NOORDOOST OVER-
IJSSEL

Enschede
• Voormalige vliegbasis Twente/ 

ADT 

Samenwerkingsverband van 

Provincie Overijssel en gemeente 

Enschede. Duitse opstallen. Sloop-

dreiging. Kritisch volgen, inspraak-

reactie op de structuurvisies voor 

de transformatie in 2009.

• Van Heekcomplex  Lancashire- en 

Gherzihal

Lage Bothofstraat 159a. Sloop-

dreging. Kritisch volgen, in 2009 

pleitbrief voor hergebruik. 

• Boerderij Eulderink 

Rijksmonument aan de Eulde-

rinkweg. Bedrijfsgedeelte is bij 

storm ingestort. Woongedeelte is 

gerestaureerd.

• Machinefabriek erfgoed Sanders

Molenstraat. Sloopdreging. Kritisch 

volgen.

• Gietijzeren spoorbrug 

Esmarkerrondweg. Sloopdreiging. 

Kritisch volgen.

• Usseleres

Herziening bestemmingsplan. 

Kritisch volgen. 

Zwolle. De Schoenkuipenbrug in 2009. Zwolle. De watertoren die na 
actie niet weg bestemd wordt. 
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Gelderland

Noackpand Arnhem

De toekomst van de pui van het zogeheten Noackpand aan de Arnhemse Vij-

zelstraat heeft aan een zijden draadje gehangen. Het pand heeft de status van 

rijksmonument en is cultuurhistorische en architectonisch van belang vanwege 

het in- en exterieur in Art Nouveaustijl van hoge kwaliteit. Desondanks had het 

college van B&W het voornemen een positieve beslissing te nemen op de aanvraag 

van Engelsing Beleggingen en Monumenten voor een wijzigingsvergunning van de 

volledige voorgevel. Dit ondanks een negatief advies van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed en de Commissie Welstand en Monumenten. Heemschut werd 

tijdig door het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur ingelicht. Op 

22 januari 2010 stuurde Heemschut Gelderland een zienswijze naar de gemeente, 

waarin bezwaar werd gemaakt tegen de wijzigingsvergunning en gewezen werd op 

de onvervangbare waarde van het pand en de onherstelbare schade die zou worden 

toegebracht aan de cultuurhistorische waarde van de Vijzelstraat en omgeving.

Op 4 februari ontving Heemschut bericht dat het college van B&W alsnog had 

besloten, mede op grond van de ingediende zienswijzen, de wijzigingsvergunning 

te weigeren. Vervolgens stelde Engelsing beroep in tegen dit besluit. Heemschut 

werd door de Rechtbank Arnhem uitgenodigd als belanghebbende deel te nemen 

aan de zitting op 7 oktober 2010. Vertegenwoordigers van Heemschut Gelderland 

en van het Arnhems Historisch Genootschap kregen opnieuw de mogelijkheid hun 

zienswijze kenbaar te maken. Op 19 november 2010 deed de Rechtbank uitspraak en 

bepaalde dat het beroep ongegrond is. Een mooi gezamenlijk succes!

Beschermingsactiviteiten

Arnhem
• Noackpand

Vijzelstraat 23. 

Bedreiging: winkelpui en winkelin-

terieur door verbouwing. Acties: 

zienswijze tegen verlenen monu-

mentenvergunning en inspreken bij 

rechtbankprocedure.

Vorden, gemeente Berkelland
• Landgoed Wientjesvoort 

Bedreiging: woningbouw op land-

goed. Actie: met Gelderse Milieu-

federatie persbericht voorbereid 

en gepubliceerd over verrommeling 

van en in het landschap.

Gelselaar 
• Beschermd dorpsgezicht 

Bedreiging: nieuwbouwplannen. 

Acties: advisering Stichting Erfgoed 

Gelselaar en particulieren bij ziens-

wijzen op respectievelijk structuur-

visie gemeente en ontwerpbestem-

mingsplan Gelselaar Dorp.

Hummelo, Gemeente Bronckhorst
• Rondweg Hummelo

Bedreiging: oude essencomplex 

en landgoederenlandschap. Actie: 

advisering bewonersactiviteiten via 

Stichting West Nooit en beroepspro-

cedure bij Raad van State.

Lent
• Bedreiging van Fort en nevengeul

ingesproken op avond voor raads-

leden.

Groesbeek
• Schoenfabriek

Dreiging afbreken voormalige 

schoenzolenfabriek. Afvaardiging 

van enkele van onze leden. Brief in 

samenwerking met FiEN en SiEGF.

Baak 
• Dorpsplan Baak

Actie: bijdrage aan tekst dorpsplan 

ten aanzien van monumenten.

• Woningbouwplan 

Bedreiging: directe omgeving land-

goed Huis Baak. Actie: Vooroverleg 

en zienswijze op ontwerpbestem-

mingsplan.

Voorst
• Bestemmingsplan buitengebied

Actie: deelname klankbordgroep.

Buren
• Ontwikkeling kasteelterrein

Actie: gesprek naar aanleiding van 

Zoeknotitie van Heemschut uit 2009.

Puifl ijk
• Bomenkap

Bomen dreigen te worden gekapt 

vanwege honingdauwluizen. inge-

sproken op inspraakavond.

Loil
• Molen

Windvang van de molen bedreigd. 

Vinger aan de pols.

Rheden
• Landgoed Rhederhof 

Bedreiging: karakter landgoed 

en omringende landschap door 

woningbouw. Acties: advisering 

in Stichting Behoud Historische 

Landgoederen Zuidelijke 

Veluwezoom en zienswijze tegen 

ontwerpbestemmingsplan Rhe-

derhof.

Ruurlo
• Hoekpand

Bezwaarschrift ingediend. Niet-

ontvankelijk verklaard.

Doetinchem
• Aula Brewinc

Bij afbraak toezegging behoud van 

zes sgraffi to’s.

Alphen
• Ruïne gemaal

Verzoek tot plaatsing op Rijksmonu-

mentenlijst van ruïne gemaal.

Zutphen
• Boerderij Meijerink

Bedreiging: aanleg sportpark. Actie: 

adhesiebetuiging bij bezwaar van 

bewoners tegen aanlegvergunning.

Voorst, Zutphen en Brummen
• Ruimte voor de rivier

Bedreiging: rivierenlandschap door 

graven nevengeul en woningbouw 

op westelijke oever iJssel tegenover 

riviergezicht Zutphen. Actie: ziens-

wijze ten behoeve opstellen ontwerp-

milieueffectrapportage (MER).

Regio Achterhoek
• Aanleg 380KV-hoogspanningslei-

ding

Bedreiging: landschap. Actie: brief 

betreffend voortgang project.

Eem
• Landschappelijke bedreiging

Samenwerking met waterschap en 

Heemschut Utrecht.

Het Noackpand in Arnhem, een bijzonder 
voorbeeld van een Art Nouveau winkelpui. 
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De rand van het beschermde dorpsgezicht Gelselaar. 
De boerderij valt net buiten het beschermde dorpsge-
zicht. De boerderij blijft behouden, maar in verband 
met nieuwbouwplannen op het erf houdt Heemschut 
de ontwikkelingen scherp in de gaten. 
Foto Chris Scharten 

Dreiging van woningbouw in de nabijheid van land-
goed huis Baak in de gemeente Bronckhorst. 

De Rhederhof te Rheden. 

G E L S E L A A R

R H E D E N

De Rhederhof te Rheden. 
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Beschermingsactiviteiten

Amersfoort
• Kuiperij Hellstraat

Toekomstige herbestemming. intern 

overleg gevoerd.

Breukelen
• Tweede Vechtbrug

Medeondertekening brief aan 

gemeente.

• Nijenrode

Herontwikkeling landgoed Nijen-

rode. Medeondertekening brief aan 

gemeente.

Bilthoven, gemeente De Bilt 
• Spoortunnel

Dreigende sloop gemeentelijk monu-

ment. Zienswijzen ingediend bij de 

gemeente. 

• Centrumplan

Sloopplannen voor het centrum van 

Bilthoven. Zienswijzen ingediend bij 

gemeente. 

• Zuiderkapel

Heemschut heeft voor vier kerken 

de status van gemeentelijk monu-

ment aangevraagd. Voor de Zuider-

kapel, Noorderkerk, Julianakerk en 

Laurenskerk. Deze aanvragen zijn in 

behandeling.

Driebergen-Rijssenburg
• Kerkplein

Herinrichtingsplannen voor his-

torisch kerkplein. Ondersteuning 

acties derden.

Eemnes
• Ocriet-fabriek

Sloop voormalige fabriek. interne 

discussie en acties derden onder-

steund.

Maarssen
• Plan Vechtoever

Utrecht

Bouw twee nieuwe villa’s/landgoe-

deren naast historische buiten-

plaats. Samen met collega-organi-

saties zienswijze ingediend.

• Kloostergebouw

Nieuwbouwplannen bij klooster op 

historische buitenplaats. Wacht op 

nieuwe plannen. 

Utrecht 
• Van Sijpestijnkade

Sloopplan voor historische rij 

huizen. Onderdeel van de heront-

wikkeling van het stationsgebied. 

Gezamenlijk actie met collega-

organisaties, onder meer richting 

NS-Poort en gemeente Utrecht.

• Rietveldcollege

Sloop school uit wederopbouwpe-

riode. interne discussie en artikel 

GM2.

Vianen
• Steenfabriek Ossenwaarden

Mogelijke herontwikkeling. Kritisch 

volgen ontwerpproces en bezoek 

locatie met commissie.

Woerden
• Hotel Woerden A12

Realisatie van ‘landmark’ aan 

de A12. Zienswijze ingediend op 

bestemmingsplan, plan is ten dele 

aangepast.

• Brediusboerderij

Rijksmonument behorend bij een 

landgoed. Artikel GM2 en contact 

met gemeente.

• Boerderij Kanis

illegale sloop rijksmonument. 

interne discussie, brief aan 

gemeente en ondersteuning acties 

derden.

Heroriëntatie op nieuwe wetgeving
in de Utrechtse commissie heeft het jaar 2010 in het teken gestaan 

van interne vernieuwing. in 2009 heeft een aantal leden de commissie 

verlaten. Naast de algemene commissieleden zijn toen ook vervangers 

gezocht en gevonden voor de functies van penningmeester en secretaris. 

Dit proces heeft er mede toe geleid dat de aandacht van de commissie 

tijdelijk vooral op de interne gang van zaken was gericht. De commissie-

structuur en de gebiedsindeling zijn tegen het licht gehouden. Daarnaast 

noopt de situatie met betrekking tot MoMo en de nieuwe WRO ons ook 

tot een andere handelswijze bij het opkomen voor erfgoed. Er is intern 

onderzoek gedaan naar de consequenties van MoMo voor onze provin-

ciale commissie en onze rol in de (met name gemeentelijke) besluitvor-

ming. Dit zal er toe leiden dat wij ons in 2011 op een meer proactieve 

wijze zullen moeten opstellen om zodoende niet achter het spreekwoor-

delijke net te vissen.

Successen
 

Ondanks het werk aan de interne reorganisatie van de commissie heeft 

de PC Utrecht in het verslagjaar ook nog enkele kleine successen behaald. 

Het hotel aan de A12 in Woerden zal weliswaar gebouwd worden, maar 

mede ten gevolge van een zienswijze van Heemschut is het bestemmings-

plan aangepast. Heemschut zal in 2011 de voortgang van dit bouwplan 

kritisch blijven volgen. 

De plannen voor het Kerkplein in Driebergen zijn mede door een actie 

van Heemschut kritisch bekeken door de gemeente. Mogelijk leidt dit tot 

aanpassing van de plannen in 2011. Voor de ocrietsilo in Eemnes wordt 

na aanvankelijke sloop toch herontwikkeling onderzocht. Ook de plannen 

voor Nijenrode te Breukelen worden hopelijk aangepast. 2010 eindigde 

met een aantal niet gesloten dossiers.

Utrecht. Van 
Sijpestijnkade. 
Foto Rob van der 
Lingen

Maquette van 
de geplande 
hotelontwikke-
ling langs de A12  
in Woerden. 

Eemnes. Silo 
van de ocriet-
fabriek. 
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in Flevoland vooral anticiperen op 

beschermingsnoodzaak

De relatief korte geschiedenis van Flevoland maakt het altijd moeilijk om 

een vergelijking te maken met de activiteiten van de collega provin-

ciale commissies. immers, naar de aard van het gebied zijn er slechts 

enkele objecten die ouder zijn dan vijftig jaar en dus oud genoeg voor 

de monumentenstatus. Uitzonderingen zijn er alleen op Urk en op het 

eveneens voormalige eiland Schokland. De nadruk valt daardoor bij de PC 

Flevoland op de bescherming en signalering en daarbij op het anticiperen 

van mogelijke toekomstige beschermingsnoodzaak van architectuur uit 

de tweede helft van de twintigste eeuw. Vandaar dat er goede contacten 

zijn met CASLA in Almere dat zich inzet voor de architectonische kwa-

liteit in de stad en, wellicht verrassend, met het Erfgoedcentrum Nieuw 

Land in Lelystad. Nieuw Land wordt daarbij door de PC Flevoland als haar 

offi cieuze thuisbasis beschouwd. 

Met de aanwijzing van het gemaal Lovink nabij Biddinghuizen tot rijks-

monument vierde de commissie dit jaar haar tiende met succes beloonde 

verzoek tot aanwijzing. Het gemaal is het 90ste rijksmonument van 

Flevoland.

Verlies, maar ook zeker winst

in strikte zin hoort het gevecht tegen een mega windmolenpark ten 

noorden en ten oosten van het voormalige eiland Urk niet tot de suc-

cessen. Zeker nu duidelijk is dat het Ministerie van Economische Zaken 

ten koste van een briesende Urker bevolking duidelijk maakte dat de 

molens er komen. Heemschut heeft op Urk veel goodwill gekweekt door 

de krachtige ondersteuning van de protesten en de bevolking erop te 

wijzen dat de waarde van het Belvederegebied Noordoostpolder door de 

windmolens aanzienlijk wordt aangetast.

Die goodwill kweekte Heemschut Flevoland eerder ook door de red-

dingsactie voor de voormalige lichtwachterswoning op Oud Kraggenburg, 

in de 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. Dit uit de jaren vijftig stammende stukje Oostelijk 

Flevoland werd bedreigd. Mede dankzij de voortdurende beïnvloeding 

door de PC lukte het de planontwikkeling te beïnvloeden en een deel 

van de oorspronkelijke bebouwing (en nog een enkele oorspronkelijke 

bewoner) grotendeels in originele staat te behouden. 

Beschermingsactiviteiten 

Gemeentes Noordoostpolder en 
Urk 
• Windturbineplan 

Bedreiging van het Belvederegebied 

Noordoostpolder en het beschermd 

dorpsgezicht Urk. Zienswijze 

gestuurd naar het inspraakpunt 

in Voorburg en naar de fracties 

op Urk, gesprekken gevoerd met 

de burgemeester van Urk en met 

ambtenaren. Een klein succes is in 

ieder geval dat er zeven turbines 

nabij Urk zullen afvallen. 

Nagele, gemeente Noordoost-
polder 
• Beschermd dorpsgezicht

Mondelinge en schriftelijke 

contacten met Rijk (via de lijst 

Wederopbouw), burgemeester en 

ambtenaren. N.B. Door aanwijzing 

van 3 scholen tot rijksmonument is 

algehele aanwijzing tot beschermd 

dorpsgezicht dichterbij gekomen !! 

Gemeente Noordoostpolder 
• Diverse monumenten

Waaronder de poldertoren. Ver-

bouwingen van deze monumenten. 

Controle op aanvaardbaarheid van 

de bouwplannen voor wat betreft 

de bouwstijl. 

Biddinghuizen, gemeente 
Dronten 
• Gemaal Lovink 

Aangewezen als rijksmonument in 

overeenstemming met het voorstel 

van de commissie Heemschut 

Flevoland. 

Het gemaal Lovink in Dronten werd in 2010 
aangewezen als rijksmonument. 

Noordoostpolder, 
De poldertoren. 
Foto Degraaff

  N O O R D 
O O S T P O L D E R

D R O N T E N

W O E R D E N

E E M N E S
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Amsterdam

• Hogesluisbrug Amstel

Tijdens de renovatie van deze unieke 

brug dreigde even vervanging door 

moderne brug, omdat kosten recon-

structie te hoog zouden uitvallen. 

Heemschut en andere organisaties 

stuurden raadsadres en stelden 

oprichting steunfonds voor met 

Nederlandse Bank en Amstel Hotel. 

Dreiging afgewend. 

• Monumentenaanvraag 

Rokin 88-90. Heemschut deed 

monumentenaanvraag voor de 

panden Rokin 88-90 van vroegere 

firma Bonebakker. Architect Jan Kuyt 

verbouwde deze van oorsprong 17e-

eeuwse panden. in jaren vijftig werd 

door Bonebakker een bijzondere pui 

aangebracht. Stand van zaken: pui is 

gesloopt.

• Binnengasthuisterrein

De strijd, samen met het Cuypers-

genootschap, om behoud van twee 

rijksmonumenten op het Binnen-

gasthuisterrein gaat nog altijd door. 

De Universiteit van Amsterdam wil 

de voormalige Chirurgische Kliniek 

slopen en het Zusterhuis ingrij-

pend verbouwen voor de bouw van 

een nieuwe bibliotheek voor de 

Faculteit Geesteswetenschappen. 

Het stadsdeel heeft een onzorgvul-

dige afweging gemaakt tussen het 

belang van de universiteit en het 

Verantwoorde stadsvernieuwing  

Westelijke Tuinsteden 

in maart 2010 is door samenvoeging van Osdorp, Slotervaart en Geu-

zenveld-Slotermeer stadsdeel Nieuw-West ontstaan. in het stadsdeel 

liggen de cultuurhistorisch zeer waardevolle Westelijke Tuinsteden. 

Dit naoorlogse gebied wordt sinds eind jaren negentig vernieuwd. Op 

veel plekken gaat dit ten koste van het tuinstedelijke karakter. Ook is 

al een aantal monumentwaardige gebouwen gesneuveld. Heemschut 

is sinds eind 2007 betrokken bij de acties voor behoud van erfgoed 

in het gebied. Na de sloop in 2008 van de Pius-X kerk is besloten om 

samenwerking aan te gaan met het Cuypersgenootschap en ProWest, 

om zo één sterk erfgoedfront te kunnen vormen en gezamenlijk actie 

te voeren. Er werd onder andere ingesproken op vernieuwingsplannen, 

aangedrongen op het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en het 

behoud van karakteristieke gebouwen en gebieden als de Lucasschool 

in Osdorp en de Bakemabuurt in Geuzenveld. Bovendien werd er gepro-

testeerd tegen aantasting van de Sloterplas en haar oevers. Langzaam 

maar zeker begint ons werk effect te hebben. De eerste monumenten 

zijn aangewezen en erfgoed staat hoog op de agenda van het nieuwe 

stadsdeel. Er is met enige regelmaat overleg met ambtenaren en een 

zeer goed contact met de raad. Toch zijn er ook nog steeds veel bedrei-

gingen. De toekomst van een aantal zeer waardevolle gebouwen en 

gebieden is nog onzeker en de druk op de tuinstedelijke verkaveling is, 

ondanks de crisis op de woningmarkt, nog steeds groot. 

Voor gevaren gevelreiniging veel  

aandacht in de pers

Heemschut maakt zich al langere tijd zorgen over de gevolgen van 

gevelreiniging en vaak bijbehorende behandelingen als het integraal 

vervangen van voegwerk en hydrofoberen. Zichtbaar is dat deze 

behandelingen grote technische en visuele schade aanrichten aan 

oude gevels. Bij monumenten is het vergunningplichtig, maar niet 

beschermde panden kunnen zonder vergunning worden aangepakt. 

De gevolgen hiervan zijn zichtbaar, vooral in de 19e-eeuwse ring van 

Amsterdam. in populaire wijken als Westerpark worden veel panden 

gesplitst. Om de woningen beter te verkopen reinigt men vaak de gevel. 

Zo holt de conditie van deze wijken achteruit en wordt het aanzicht van 

gevelwanden aangetast. Heemschut heeft in de laatste maanden van 

2010 in de pers en bij de stadsdelen en centrale stad veel aandacht voor 

deze problematiek gevraagd en gekregen. Onder andere dringen we aan 

op een betere voorlichting over de risico’s en het vergunning plichtig 

maken ook bij niet beschermde panden. 

Succesvol actievoeren in Amsterdam

De sloopdreiging voor de panden aan de Wijttenbachstraat is 

voorkomen. Het blok met de nummers 37-55 van architect J.L.M. 

van Gorkum vormt een karakteristieke entree van de van oorsprong 

19e-eeuwse Dapperbuurt. in de buurt zijn eerder al lelijke nieuwbouw-

blokken verschenen. inmiddels is de strijd beslecht ten gunste van 

Beschermingsactiviteiten

• Monumentenbeleid in Noord

Pleidooi om ook in stadsdeel Noord, 

dat jarenlang amper oog heeft gehad 

voor haar erfgoed, goed monumen-

tenbeleid te ontwikkelen. Er moet 

een lijst van gemeentelijke monu-

menten komen. Ook bepleiten we 

hergebruik van oude, monumentale 

gebouwen en industrieel erfgoed. 

Actie: net na gemeenteraadsver-

kiezingen brief aan alle politieke 

partijen en gesprekken met nieuw 

stadsdeelbestuur.

• Nota hoogbouw

Reactie op de Nota Hoogbouw 2040 

centrale stad. Er moet totaalvisie 

komen op verantwoorde hoogbouw, 

waaraan nieuwe plannen getoetst 

kunnen worden.

• Sloop interieur

Eerste Constantijn Huygensstraat 

108. Corporatie heeft weinig oog 

voor interieur bij verbouwingsplan. 

Brief naar stadsdeel. Corporatie zal 

meer respect tonen.

• Behoud (delen) Nicolaascomplex

Nicolaas Lyceum met Convict met 

sloop bedreigd in kader plannen 

Zuidas. Heemschut bepleit inpassing 

complex in Zuidas. Brief geschreven 

en onderhoud met wethouder cen-

trale stad en projectbureau Zuidas. 

Een monumentenaanvraag is in de 

maak.

behoud en renovatie, vooral dankzij het raadsadres van Heemschut.

De Christus Koningkerk van architect Nolens aan de James Wattstraat in de 

Watergraafsmeer is een mooi voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. De 

kerk is kort na WO ii gebouwd met de gelofte van ‘Nooit meer oorlog’, een 

Votief-kerk. Nadat de kerk buiten gebruik gesteld was, heeft de RK kerk het 

gebouw verkocht aan woningbouwcorporatie iJmere en dreigde sloop ten 

gunste van woningbouw. Deze sloop is mede dankzij actie van Heemschut 

afgewend en volgt nu herbestemming. Heemschut volgt het verdere proces. 

Ook heeft de commissie jaren met succes gevochten voor behoud van 

Raamsteeg 6. Stadsherstel gaat het pandje restaureren. Andere vervallen 

panden in de binnenstad worden mogelijk mede dankzij de eerdere inventa-

risatie van Heemschut op de korte termijn aangepakt.

Tenslotte worden twaalf, door Heemschut in samenwerking met onder 

andere het toenmalige stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, geselecteerde 

panden uit de wederopbouwperiode op korte termijn definitief gemeentelijk 

monument.
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monumentenbelang. Er is beroep 

aangetekend tegen verleende 

monumentenvergunning. En er is 

een zienswijze ingediend tegen de 

wijziging van het bestemmingsplan, 

die bebouwing van het karakteris-

tieke binnenhof mogelijk maakt.

• Café de Amstelvaart

Weesperzijde 39-40. Café op de 

hoek van Weesperzijde en Blasius-

straat verkeert in slechte staat. Met 

name de voorgevel. Heemschut 

heeft vragen gesteld en verzocht 

inspectie Bouw en Woningtoezicht 

hier op af te sturen. Nog weinig 

resultaat.

• Voormalige snackbar Amstelveen-

seweg

Deze voormalige politiepost 

staat bij de oude stationswoning, 

waarvan onlangs is besloten, dat hij 

niet gesloopt wordt. De politiepost, 

waarin jarenlang een snackbar was 

gevestigd, wordt bedreigd met 

sloop in verband met bouw-

plannen op het terrein achter het 

oude Haarlemmermeerstation. Nu 

bouwplannen op de lange baan zijn 

geschoven en er geen stadsdeelkan-

toor meer komt, is sloop voorlopig 

niet actueel. Heemschut dringt aan 

op behoud en herbestemming.

• Brief bouwstop

Nu als gevolg van de economische 

crisis ook de bouw stagneert en 

een groot aantal bouwprojecten 

in Amsterdam is afgeblazen dringt 

Heemschut aan op herbezinning 

over aantal plannen en die aan te 

passen met meer respect voor het 

erfgoed van de stad.

• Illegale sloop

Heemschut heeft grootschalige 

sloopactiviteiten gesignaleerd aan 

het orde 2-pand Prinsengracht 

43. Delen van het monument zijn 

gesloopt met passeren van Bureau 

Monumentenzorg Amsterdam. in 

een brief betoogt Heemschut, dat 

nu de grachtengordel als Unesco-

monument is aangewezen er alle 

reden is om strenger toe te zien op 

een juiste toepassing van het beleid 

voor orde 2-panden. Stadsdeel 

heeft het beleid inmiddels aange-

scherpt.

• Illegale renovaties stadsdeel 

centrum

Heemschut heeft het afgelopen jaar 

diverse illegale werkzaamheden in 

stadsdeel centrum moeten consta-

teren. Onder meer is het uitslijpen 

van voegwerk van een rijksmonu-

ment aan het Rokin op ons verzoek 

stilgelegd. 

• Brief reclamebeleid musea

Heemschut en de Vrienden van de 

Amsterdamse Binnenstad hebben 

geconstateerd dat veel musea in 

het centrum te uitbundige reclame 

uitingen aan de vaak monumentale 

gevels hebben hangen. Deze tasten 

het beschermde stadsgezicht aan. in 

een brief is onder andere aange-

drongen op een strenger reclame-

beleid voor musea.

• Hotel Geldersekade

Er komt een Chinees hotel aan de 

Geldersekade hoek Elleboogsteeg. 

Heemschut is daar blij mee, maar 

heeft grote bezwaren tegen het 

aanbrengen van een luchtbrug over 

de Elleboogsteeg. Ook de pakhuizen 

aan die steeg dreigen te worden 

aangetast in de bouwplannen. 

Actie: brief naar stadsdeelraad, 

gesprek met ambtenaar.

• Tugelablokken

Zoals we in het vorige jaarverslag 

al konden melden worden twee 

of drie van de vijf zogeheten 

Tugelablokken aan de Tugelaweg 

gerenoveerd en worden er twee of 

drie gesloopt. Heemschut is steeds 

betrokken geweest bij de aanpak en 

is redelijk tevreden over de nieuw-

bouwplannen. Wel blijft het zich 

verzetten tegen sloop/nieuwbouw 

van het blok op de hoek met de 

Maritzstraat. Het is nog afwachten 

hoe men de te behouden blokken 

gaat renoveren.

• Hallen West 

Al jaren worden er plannen ontwik-

keld voor de leegstaande tramremise 

in West. Heemschut wil dit monu-

ment als geheel behouden en her-

bestemmen en protesteert daarom 

tegen de plannen om delen van het 

monument te slopen. Actie: brieven 

en inspraak tijdens vergadering. 

• Renovatie Oostlijn metro

Heemschut wil renovatie met respect 

voor de wanddecoraties uit de jaren 

zeventig, die verwijzen naar de 

geschiedenis van de plek, zoals de 

acties tegen de metrobouw en de 

Jodenvervolging in de Nieuwmarkt-

buurt. We pleiten voorts voor het 

tentoonstellen van  archeologische 

vondsten ter plaatsen. 

• Hijskraan KNSM

KNSM-eiland Zeeburg. Heemschut is 

voor behoud van de oude hijskraan 

en pleit voor renovatie en museale 

bestemming. Geen rare strapatsen 

met inbouwen van luxe hotelkamers. 

Actie: Heemschut heeft samen met 

het Cuypersgenootschap een monu-

mentenaanvraag gedaan.

• Leegstandskaart

Heemschut pleit, nu er erg veel kan-

toren en bedrijfsruimten leeg staan, 

voor inventarisatie en het maken van 

een leegstandskaart en de oprichting 

van een Bureau Hergebruik. 

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

Schade door gevel-
reiniging en het vervangen 

van voegwerk met een 
onjuiste toepassing van 

een geknipte voeg aan een  
19e-eeuwse gevel.

Wijttenbachstraat 37-55. 
Commissielid Jaap Kamer-
ling wijst naar een van de 
bedreigde panden. 
Foto Isabel Nabuurs

De havenkraan op 
het KNSM-eiland.

Roland van Balen

(1945) woont in de Jordaan en heeft gewerkt in Oost op het KNSM-Eiland, Tropenmuseum en het Timorplein.

Geboren in Rotterdam is hij uiteindelijk in de Amsterdamse Jordaan geworteld.

Nostalgisch bezoekje aan KNSM eiland -

Juni 2008 staat Roland bij de hijskraan,waar ooit iemand woonde in de periode dat het KNSM-eiland een plek

was voor krakers, stadsnomaden en artiesten.

Roland voor een hijskraan -

In juni 2008 genomen foto van Roland voor de laatste hijskraan die nog op het KNSM-eiland staat.

Een zekere onrust zit er in bij Roland van Baal; hij zwierf - al dan niet zeevarend - over de wereld, begon

diverse opleidingen en werkte vanaf zijn 15e jaar in een bonte diversiteit van beroepen. Op zijn 41e kwam hij
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Vooral voorbereiding voor eeuwfeest

Het beschermingswerk staat bij de PC Noord-Holland hoog in het 

vaandel. De burger wordt mondiger en het is van belang de taak van 

de PC zo helder mogelijk uit te dragen. 

De commissie heeft wegens studie, afscheid genomen van Marjo-

lein Kavelaars. Gezien de scherpe opstelling van nieuwe stichtingen, 

werkgroepen en andere groeperingen is belangrijk zaken tevens op 

juridische aspecten te beoordelen. De jurist Bert Creemers is in het 

verslagjaar toegetreden tot de commissie. Al direct diende de kwestie 

Bloemendaal Dirk Bakkerlaan zich aan, waar niet alleen de bescher-

mingsactiviteit een rol speelde, maar ook de ontvankelijkheid van de 

PC Noord-Holland in een, inmiddels gewonnen rechtszaak. 

Ter voorbereiding van de viering van het eeuwfeest zijn veel voor-

bereidende werkzaamheden verricht. 100 jaar Heemschut wordt 

in september 2011 in Haarlem groots gevierd. Voor deze speciale 

provinciale dag, die bedoeld is om de contacten met de achterban te 

versterken, werden fondsen geworven en worden speciale evene-

menten voorbereid.

Huizen: Merkwaardig geval

De zogenaamde De Bazelbrug ligt op de grens van Naarden en Huizen 

aan de Valkenveenselaan. Hij werd gebouwd, vermoedelijk naar een 

ontwerp van De Bazel.  De gemeentegrens liep oorspronkelijk over de 

brug. De brug ligt nu in Huizen, maar is eigendom van Naarden. Op 

verzoek van Heemschut werd de brug in 2008 op de gemeentelijke 

monumentenlijst van de gemeente Huizen geplaatst. Er stak echter 

een addertje onder gras. Tijdens deze aanwijzingsprocedure in de 

gemeente Huizen werd echter door de gemeente Naarden een sloop-

vergunning aangevraagd. in de toen geldende gemeentelijke monu-

mentenverordening van Huizen was geen voorbescherming geregeld. 

Sloopvergunning moest dus verleend worden en werd onlangs in 2011 

verleend. Huizen voelt zich op grond van de landelijke regelgeving 

gedwongen deze sloopvergunning te verlenen. De fractie van Groen 

Links wil nog weten of het college bereid is de sloopvergunning in te 

trekken. Naarden dreigt met een schadeclaim. Een merkwaardig geval. 

Noord-Holland 

A ’ D A M Beschermingsactiviteiten

NOORD & MIDDEN

Graft, gemeente Graft de Rijp
• Raadhuis in de verkoop

De gemeente denkt er vijf ton aan 

over te houden. De commissie pleit 

voor een oplossing waarbij het pand 

in een stichtingsvorm of geïnte-

greerd kan worden in een groter 

geheel als bijvoorbeeld een Stads-

herstel of Hendrick de Keyser.

Oostwoud
• Bouwen in landelijk gebied

in samenwerking met Stichting voor 

Landelijk Schoon uit het Westfries-

Genootschap wordt steun verleend 

aan 54 inwoners die protest hebben 

aangetekend bij de Raad van State 

tegen de realisatie van een agrarisch 

bedrijf in het landelijk gebied. 

Niedorp
• Bedrijventerrein

De gemeente wil een nieuwe 

vestiging te realiseren. Het terrein 

is omstreden en gelegen aan de zuid-

zijde van het industrieterrein Witte 

Paal van buurgemeente Schagen. 

Het provinciaal bestuur van NH 

onderschrijft het plan. Proces wordt 

nauwlettend gevolgd. De begrenzing 

bij de gemeentelijke herindeling 

speelt ook een rol. 

Alkmaar
• Doelenveld

Binnen de stedelijke structuur is 

onderzoek verricht naar de input 

van een glazen toevoeging op de 

in oorsprong open ruimte van het 

Doelenveld. Het ontwikkelingsproces 

was echter al te ver gevorderd; er is 

van verdere actie afgezien.

Schagen
• Oude stadhuis 

Stelling genomen tegen sloop van 

het voormalige stadhuis. Commissie 

is uiteindelijk akkoord gegaan met 

gedeeltelijke nieuwbouw. Dit bleek 

het maximaal haalbare.

Broek in Waterland
• Muziektent

initiatief vanuit de bevolking tot 

plaatsing muziektent op het water 

van het Havenrak. indien grondig 

historisch onderzoek hiertoe vol-

doende aanknopingspunten biedt 

kan de PC zich vinden in dit plan. Er 

is nog geen overeenstemming tussen 

inwoners en omwonenden. Ontwik-

kelingen worden gevolgd. 

Etersheim, gemeente Zeevang
• Schooltje Dik Trom

Onrust over haalbaarheid van aan-

koop en restauratie van het complex. 

De PC steunt de plannen, waartoe 

inmiddels Stadsherstel Amsterdam 

het initiatief heeft genomen.

Stedebroec
• Oude postkantoor

Jaren volgde de PC nauwlettend 

dit proces en adviseerde de lokale 

bezwaarmakers hoe met het proces 

om te gaan. Een plan tot renovatie 

en hergebruik is ontwikkeld en kan 

worden uitgevoerd.

Tuitjehorn
• RK kerk

Onttrekking van de eredienst en 

herinrichting of hergebruik is een 

terugkerend probleem en geldt ook 

voor veel andere gemeenten. Vooral 

het bisdom stuurt het proces aan 

met weinig enthousiasme. Heem-

H E E M S T E D E

H I L V E R S U M

N A A R D E N

Op de gemeentelijke 
grens van Huizen en 
Naarden ligt een brug 
naar ontwerp van De 
Bazel.
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schut is van mening om vanuit plaat-

selijke belangen handhaving voor te 

staan en wellicht een alternatief en 

passend gebruik mogelijk te maken.

Edam
• Korsnästerrein

De ontsluiting van het plan als 

geheel ontmoet veel weerstand. in 

overleg met Stichting Oud Edam 

is bezwaar aangetekend tegen het 

gebruik van de Baandervesting 

voor de verkeersafwikkeling en 

de plaats van de ingang voor de 

parkeergarage. Oud Edam heeft 

tegen het bestemmingsplan bezwaar 

aangetekend.

Oosterland, gemeente Wieringen
• Ingenieurswoningen 

De (hoofd)ingenieurswoningen uit 

1927 en later gebruikt als jeugdher-

berg worden gerenoveerd en krijgen 

een nieuwe bestemming als Bed en 

Breakfast-locatie annex woonhuis.

Neck, gemeente Wormerland
• Boerderij De Kuil

Pand wordt toch bij planvorming 

Gemeente Wormerland betrokken. 

Met name de gevels zouden kunnen 

worden gespaard. De plannen 

dreigden de sloop van de boerderij 

in te houden. De commissie heeft 

in haar adviezen hiertegen bezwaar 

gemaakt.

Heiloo
• Campinafabriek

Sloopdreiging van de voormalige 

zuivelfabriek bij stedenbouwkundige 

herontwikkeling van het terrein. 

integratie in het plan en hergebruik 

van het gebouw door gemeente 

afgewezen. 

 Alkmaar
• Oude chocoladefabriek

De voormalige chocoladefabriek, 

later in gebruik door Klerkx-meu-

belen, zal waarschijnlijk worden 

betrokken bij de planontwikkeling 

Overstad. Heemschut blijft alert.

Hoorn
• Engelbewaarderskerk 

Beëindiging eredienst. Bisdom staat 

ongewijde bestemmingen niet toe. 

Heemschut is op meerdere fronten 

bezig hierin verandering te brengen.

Zaandijk, gemeente Zaanstad 
• Zaandijkerkerk 

De Vereniging Zaans Erfgoed gaat 

na jaren leegstand een bouwhis-

torisch opnamerapport maken. 

B&W van Zaanstad hebben de kerk 

intussen op de gemeentelijke monu-

mentenlijst geplaatst. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat de kerk unieke 

kenmerken heeft. Heemschut steunt 

Zaans Erfgoed.  

Molens in de Schermer 
Mogelijke verkoop van molens door 

het hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier. Het betreft 19 

molens die een onverbrekelijke een-

heid vormen met de polders waarin 

zij staan. Heemschut neemt actie in 

de hoop het proces te keren.

Landelijk schoon
Op initiatief van de PC is samen-

werking gezocht met betrekking 

tot grensoverschrijdende steden-

bouwkundige ontwikkelingen zoals 

windenergie en industrieterreinen.

KENNEMERLAND
 

Bloemendaal
• Houten loods. Dirk Bakkerlaan. 

Beeldbepalende houten loods in 

dorpskern is een gemeentelijk 

monument. De zienswijze van de 

commissie NH werd niet ontvanke-

lijk verklaard waartegen beroep is 

aangetekend. 

Haarlem
• Spoorzone

Overleg over masterplan/bestem-

mingsplan, spoorzone, gouden bocht, 

VVV kantoor. Op onderdelen overleg 

met projectgroep over bestem-

mingsplan. Dit is een voortgaand 

proces dat niet veel aandacht van de 

Gemeente heeft.

• Bakenesserhofje

Aantasting door plaatsen trafo-

station op pleintje. De gemeente 

Haarlem is met een aangepast plan 

gekomen tot tevredenheid van alle 

betrokkenen.

• Provinciehuis

Aantasting Provinciehuis vooral de 

Bremer/Zwiersvleugel. De provincie 

heeft opdracht gegeven voor een 

geheel nieuw plan aan Claus en Kaan 

en betrekt de commissie NH bij de 

planvorming.

• Boerderij Noord Akerendam

Laatst resterende boerderij van de 

vele die stonden in Schoten voor de 

annexatie door Haarlem. in bezit van 

het Recreatieschap Spaarnwoude die 

er een particulier gebruik aan tracht 

te geven. intussen verloedert het 

object al jaren ondanks aandringen 

van PC onderhoud te plegen.

• Cinema Palace

Bioscoop met authentiek Art Deco 

interieur is verkocht en wordt 

winkel. De PC heeft gepleit voor 

behoud van de entreepartij aan de 

Grote Houtstraat, hetgeen lijkt te 

lukken.

• Scheepmakers kwartier

Gemeente Haarlem is in moei-

zaam proces gewikkeld om naast 

Molen de Adriaan op een vervallen 

industrie terrein een woonwijk te 

stichten. De ontwikkelaar heeft een 

plan met een gesloten bouwblok 

gemaakt dat Heemschut acceptabel 

vindt, maar diverse insprekers niet. 

Heemschut wordt uitgenodigd voor 

overleg.

Zandvoort
• Watertoren

Gemeentelijk monument. Sloopdrei-

ging omdat de staat slecht zou zijn. 

Wegbestemming in nieuw bestem-

mingsplan. De ontwikkelingen 

worden nauwlettend gevolgd.

Halfweg, gemeente Haarlem-
merliede
• RK kerk

Na jarenlang achterstallig onder-

houd door gebrek aan middelen 

wordt door de parochie aange-

stuurd op sloop van de kerk uit 

1928 van Jan Kuyt en uitbating van 

de grond. De PC heeft de kerk voor-

gedragen als monument bij B&W, 

doch deze gaan daar vooralsnog 

niet in mee. 

Hilversum. Villa Industria. Het voormalig REGEV 
kantoor werd ondanks felle protesten gesloopt. 

Hilversum. Zuiderkerk.Hilversum. Villa Industria in de jaren vijftig.Hilversum. Villa Industria. Het voormalig REGEV Hilversum. Zuiderkerk.Hilversum. Villa Industria in de jaren vijftig.
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Noord-Holland 

Landgoederenbiotoop

Mede door de inzet van Heemschut hebben Provinciale Staten in juli 

2010 de Provinciale Structuurvisie vastgesteld. Besloten werd tot 

opname van de landgoederenbiotoop met betrekking tot de buiten-

plaatsen in de Verordening Ruimte. inhoudelijk komt de bepaling voor 

het grootste deel tegemoet aan de wensen van Heemschut die gericht 

zijn op een brede, integrale bescherming van de biotoop van het 

landgoed en van de ruimtelijke samenhang tussen de landgoederen en 

landgoedstructuren. Zuid-Holland is hiermee de eerste provincie die 

een dergelijke verordening heeft opgenomen.

Proactief en bij planvorming betrokken

Ontstaan vanuit eigen initiatief, onderhoudt Heemschut goede relaties 

met het Bureau Monumenten van de gemeente Rotterdam. Enkele 

malen per jaar vindt overleg plaats waarbij zaken worden uitgewisseld. 

Tevens bestaat de mogelijkheid informatie te verkrijgen over actuele 

kwesties. Dankzij deze constructieve contacten heeft Heemschut op 

uitnodiging deelgenomen aan de eerste werkconferentie over de toe-

komst van het Lijnbaangebied en omgeving. Dit is een goed voorbeeld 

van de wijze waarop Heemschut proactief bij planvorming betrokken 

kan raken om bij ruimtelijke ontwikkelingen, de belangen van de 

cultuurhistorie in te brengen en te beschermen.

Zuid-Holland 

Spaarndam 

• Munitiecomplex en fort

Na tientallen jaren verval is een 

initiatief gekomen van het Recreatie 

schap om te herbestemmen. De PC 

wil hier ondanks veel bezwaren uit 

de buurt in meegaan, doch ziet toe 

dat de ontwikkeling in gepaste vorm 

plaatsvindt.

Heemstede
• Oude postkantoor

Een uit 1956 stammend redelijk 

gaaf wederopbouwmonument en 

gesammt kunstwerk gebouwd onder 

leiding van de toen al oudere Dick 

Greiner. Heemschut wil samen met 

plaatselijke historische vereniging 

het tot gemeentelijk monument 

laten benoemen.

• Woonhuis 

Glipperweg 70. 17e-eeuws rijksmo-

nument door achterstallig onder-

houd ernstig in vervalgeraakt. De 

eigenaar is slechts moeizaam bereid 

tot een restauratie die algemeen 

gezien wordt als sloop en herbouw. 

Het proces wordt gevolgd.

GOOI EN OMGEVING

Hilversum
• Zuiderkerk

inzet van een jarenlange strijd. 

Aanvraag door Cuypersgenootschap 

en Heemschut tot plaatsing op de 

Rijkslijst in 2002 niet gehonoreerd.  

in 2003 door Cuypersgenootschap 

aanvraag gemeentelijke monu-

mentenstatus. Tot op heden geen 

reactie. Heemschut diende in 2010 

nieuwe aanvraag in. Ook hierop is 

tot op heden geen reactie gekomen. 

inmiddels is de kerk niet meer 

bedreigd door economische cirisis. 

Nieuwbouwplannen defi nitief van 

de baan. Er wordt nu een nieuwe 

functie voor het gebouw gezocht.

• Villa Industria

Een oude zaak. Slag om behoud van 

het administratiegebouw, laatste 

tastbare herinnering van oude 

gasfabriek, defi nitief verloren.

• RK Clemenskerk

Rijksmonument op het nippertje 

behouden door verkoop aan BOEi. 

Prominente rol voor Monumenten-

zorg Hilversum bij de pogingen tot 

behoud. Rol Heemschut marginaal. 

Zou een voorbeeldfunctie kunnen 

hebben voor andere RK kerken.

• Dienstwoning

 ‘s-Gravelandseweg (ontwerp 

Dudok). Rijksmonument. Aanvraag 

sloopvergunning door huidige 

gebruiker. Ruimte nodig voor uit-

breiding voorzieningen Roeivereni-

ging. Bezwaar gemaakt. Zienswijze 

ingediend door Heemschut. 

Aanvraag inmiddels ingetrokken. Er 

wordt andere oplossing gezocht.

Laren
• Sloop en nieuwbouw Rosa Spier-

huis

Pleidooi voor het behoud van tuin 

(Mien Ruys) en relatie huis en tuin. 

Gemeentelijke monumentenstatus 

afgewezen. Samen met de Neder-

landse Tuinenstichting bezwaar 

gemaakt tegen deze beslissing. 

Bezwaar ongegrond verklaard en 

gemeente blijft bij beslissing niet te 

plaatsen. Gang naar rechter werd 

niet zinvol geacht.

Wassenaar. Een van de boerderijen op 
landgoed De Horsten. 

Heemstede. Het oude postkantoor aan de Binnenweg. 
Heemschut voert actie om dit wederopbouw pand op de 
gemeentelijke monumentenlijst geplaatst te krijgen.
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Beschermingsactiviteiten
 
Woubrugge, gemeente Kaag en 
Braassem
• Restaurant Dis Genoten

Raadhuisstraat 2. ingrijpende ver-

anderingen door verbouw. Bezwaar 

ingediend tegen besluit pand niet 

aan te wijzen als gemeentelijk 

monument.

Pijnacker
• Oude stationsgebouw

Sloop. Bezwaar ingediend tegen 

sloopvergunning en tegen besluit 

gebouw niet aan te wijzen als 

gemeentelijk monument.

Wassenaar
• Sint Jozefkerk

Van Cranenburchlaan 31. Functie-

wijziging. Bezwaar ingediend tegen 

besluit kerk niet aan te wijzen als 

gemeentelijk monument. 

• Jachtopzienershuisjes

Raaphorstlaan 36-37. Sloop. Verzoek 

ingediend voor plaatsing op gemeen-

telijke monumentenlijst.

• Boerderijen landgoed Eikenhorst

Eikenhorst 3, Raaphorst 5. Sloop. 

Waardestelling met advies over 

herinrichting locaties opgesteld en 

aangeboden aan B&W.

Lisse
• Oude openbare school

Heerenweg 251-253. Sloopdreiging. 

Bezwaar ingediend tegen verlenen 

sloopvergunning.

Alphen aan den Rijn
• Sluis bij gemaal Neptunus

Machineweg. Sloop. Bezwaar inge-

diend tegen besluit sluis niet aan te 

wijzen als gemeentelijk monument.

Leiden
• Aalmarktgebied

Voorontwerp bestemmingsplan. 

Sloop diverse panden. Zienswijze 

ingediend.

Brielle
• Pakhuizen 

Scharloo 2-10. 16e-eeuwse 

pakhuizen vervallen door ver-

waarlozing. Overleg gevoerd met 

gemeente over restauratie.

Rotterdam
• Gebouw Erasmus verzekeringen

Boompjes. Sloop. Voorstel voor-

dracht als gemeentelijk monument 

niet overgenomen.

• Woning schoolhoofd 

Oranjeboomstraat 111. Sloop. in 

overleg met Bureau Monumenten 

aangedrongen op behoud.

• Boerderij

Bergse Linker Rottekade 451. 

Sloopdreiging. Mogelijkheid voor 

behoud besproken met Bureau 

Monumenten.

Rotterdam-Delfshaven
• Stopplaats Beukelsdijk

RFC-weg. Voorstel van bewoners 

voor aanwijzing als gemeente-

lijk monument door gemeente 

afgehouden. in overleg met Bureau 

Monumenten aandacht gevraagd 

voor aanwijzing.

Voorburg
• Opstandingskerk

Rembrandtlaan 92. Sloop. Verzoek 

om steun voor behoud afgewezen 

in verband met onvoldoende 

monumentwaardigheid.

Strijen
• Dorpshuis

Sloop. Voordracht voor monu-

mentenbescherming afgewezen in 

verband met onvoldoende cultuur-

historische waarde.

Reeuwijk
• Daglonershuisjes 

Oudeweg 100-102. Sloop. Verzoek 

om steun voor behoud afgewezen 

in verband met verleende sloopver-

gunning.

Ouderkerk aan den IJssel
• Aanwijzing monument

Kerkweg 14. Woning. Voorstel 

van bewoners voor aanwijzing 

als gemeentelijk monument door 

gemeente afgehouden. Verzoek om 

steun voor aanwijzing afgewezen in 

verband met onvoldoende monu-

mentwaardigheid.

A L P H E N 
A A N  D E N 
R I J N

D E N  H A A G

W A S S E -
N A A R

Alphen aan den Rijn. Sluisje bij gemaal Neptunus.

W O U B R U G G E

Woubrugge. Restaurant Dis Genoten wil ingrijpend 
verbouwen.
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Zeeland

internationale activiteiten
Met Heemkunde Vlaanderen is overleg gevoerd over gezamenlijke acti-

viteiten. in 2009 werden al op het internationale congres in Mechelen 

presentaties gegeven over de West-Brabantse Waterlinie en het project 

Wederopbouw. Vervolgens is een excursie voorbereid. in het voorjaar 

van 2010 is aan besprekingen deelgenomen die hebben geleid tot een 

tweede congres in Mechelen. Dit ging over de participatie van burgers 

en duurzaamheid in erfgoedbeheer met onder meer de rol van de 

vrijwilligers en de conventie over de waarde van cultureel erfgoed voor 

de gemeenschap (Faro 2005). Hier is vooral de nadruk gelegd op discus-

siesessies in groepen met verschillende thema’s. Door het ontbreken 

van aansprekende voorbeeldprojecten was dit congres voor vrijwilligers 

minder aantrekkelijk. 

Redding glasmozaïek Louis van Roode
Door contacten met de dochter van Louis van Roode is Heemschut 

opmerkzaam gemaakt op de mogelijke vernietiging van een glas-

mozaïek in het Amsterdams instituut voor Atomaire en Moleculaire 

Fysica (AMOLF), dat hij indertijd in opdracht van prof. Kistemaker 

heeft gemaakt. Det glasmozaïek, het laatste grote werk van zijn hand 

uit 1960, bestaat geheel uit staafjes van in het atelier geproduceerd 

glas met verschillende kleurstellingen en maakt door het toepassen 

van reliëf een zeer levendige indruk. Het stelt de relatie voor tussen 

de elementaire deeltjes en verschillende levensvormen in de kosmi-

sche ruimte. De directie van het AMOLF heeft geen aandacht voor 

het mozaïek en is niet bereid dit in het nieuwe laboratorium gebouw 

te verwerken. inmiddels is door Art Conservation het glasmozaïek 

verwijderd en een voorstel gedaan voor herplaatsing. De commissie 

Zeeland ziet een mogelijkheid het straks in het gerestaureerde paviljoen 

van Britannia op te nemen. Het is voorlopig veilig opgeslagen in het 

erfgoedhuis (SCEZ) in Middelburg. 

Groede. Het Trafohuisje, naar 
ontwerp van Heemschutter 

van het eerste uur A.A. Kok, 
dat door Heemschut tijdelijke 

geadopteerd is en na restauratie 
overgedragen wordt aan een 

nieuwe eigenaar.
Foto werkgroep Industrieel 

erfgoed Zeeland

Beschermingsactiviteiten

Middelburg
• Park Molenwater 

inrichting park Molenwater met 

nieuwbouw schouwburg.

• De Cleene Hooge

Nieuwbouw in buitengebied in 

beschermd landschap.

• Haven van Nieuwland

Woningen aan voormalige Haven 

van Nieuwland, renovatie en monu-

mentenstatus.

• Art Deco woning

Sloopdreiging een van de laatste 

Art Deco woningen in Nieuw- en 

St. Joosland. 

Veere
• Basaltwering

Westkapelle dijkverzwaring, 

waarbij vervanging oorspronke-

lijke basalt door breuksteen met 

asfalt. in gesprek met RWS bureau 

dijkverzwaringen blijkt dat een deel 

van de basaltwering behouden kan 

blijven.

Serooskerke, gemeente Veere
• Brandweerkazerne 

Kazerne van omstreeks 1900. De 

gemeente wil verkopen en pleegt 

geen onderhoud meer. Er bestaat 

risico dat een nieuwe eigenaar het 

uiterlijk ingrijpend wijzigt als de 

bestemming wijzigt. Het pand is 

niet beschermd.

Meliskerke, gemeente Veere
• Voormalige lagere school

Dorpsstraat 8. School dateert uit 

1906. Sloopdreiging door uitbrei-

ding aannemer; herbestemming als 

kantoor mogelijk.

Oost Souburg, gemeente Vlissingen

Paspoortstraat 2. Sloopdreiging 

pand. 

Vlissingen 
• Van Dishoeckhuis

Gesloopt pand wordt niet op 

dezelfde plaats herbouwd in de 

historische omgeving van de Hout-

kade, vlakbij het gerestaureerde 

oudste dok van Nederland, het 

Perrydok. 

• Renovatie Watergebouw

Redding, ontwikkeling en renovatie 

Watergebouw voormalig station 

Vlissingen stad.

• Paviljoen Brittania  

Voorbereiding restauratie en 

Een aantal van de mozaïeken uit 
gebouw Brittania wordt tijdelijk 
opgeslagen. 
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reconstructie paviljoen Britannia.

Gemeente Schouwen-Duiveland
• Gemaal Viane

Voormalig gemaal uit 1878 is 

zeer sterk vervallen. Wijziging in 

woonbestemming kan redding 

betekenen.

• Houtwallen

Houtwallen onder Renesse zijn 

beschermd via een aparte verorde-

ning. Nadat enkele eigenaren delen 

hebben afgegraven is de verorde-

ning door de gemeenteraad afge-

schaft. Heemschut heeft bezwaar 

gemaakt bij de gemeente, provincie 

en enige ministeries. De provincie 

is het met ons eens en neemt het 

mee bij haar regulier overleg met 

de gemeente.

Sint Maartensdijk, gemeente 
Tholen
• Wandschildering en raam Mar-

kiezaatscollege

Monumentale wandschildering van 

P. Alma en raam van L. Horn. Beide 

zijn dit jaar herplaatst in nieuw-

bouw van gemeenschapscentrum 

Haestinge.

Tholen
• Woonhuis

Martk 26. Reconstructie en restau-

ratie woonhuis.

Hulst
• Voormalige zoutziederij

Nieuwe bestemming als wooncomplex 

met behoud van buitengevels.

• Bestemmingsplan 

Bezwaar bestemmingsplan Nieuwe 

Bierkaai, huizen in vestingwal.

• Sloopdreiging woonhuis

Heikant. Sloopvergunning verleend 

aan woonhuis 17e eeuw. Restauratie 

is mogelijk.

Sluis
• La Pommerai

Het Hoompje, projectontwikkelaar 

heeft nog niets met het vorig jaar 

ingediende restauratieplan gedaan. 

De gemeente is om maatregelen 

gevraagd.

Aardenburg, gemeente Sluis
• Interieur de St. Baaf

Er is afgezien van de verbouwing van 

het interieur van de St. Baaf tot mul-

tifunctioneel centrum. Verkoop van 

museum en voormalig raadhuis gaat 

voorlopig niet door. Raadhuis is op 

selectielijst voor rijksmonument 

gekomen.

• Schuur 

Historische schuur staat op terrein 

rijksmonument Kalverstraat en 

werd recentelijk opnieuw opge-

trokken. 

IJzendijke, gemeente Sluis
• Sloop

Nassaustraat 10-12. Beide huizen 

in nationale folder Top 10 meest 

bedreigd erfgoed en vervolgens 

gesloopt.

Groede, gemeente Sluis 
• Transformatorhuisje

Ontworpen door A.A.Kok is met 

een subsidiebedrag door Delta aan 

Heemschut in eigendom over-

gedragen. De bijdragen voor de 

restauratie van de fondsen zijn 

toegezegd. SLZ heeft nog een 

aanvraag bij de provincie lopen; 

daarna kan met restauratie worden 

begonnen. Na restauratie over-

dracht aan eigenaar van perceel.  

Goes
• Herinrichting centrum 

Sloop van bioscoop en omlig-

gende horeca. Zichtbaar maken van 

restanten kasteel en opnemen in 

aangepaste nieuwbouw.

Kloetinge, gemeente Goes
• Voormalig gemeentehuis

Pand dateert uit 16e eeuw en vormt 

oudste bebouwing van het dorp. 

Rijksmonument in zeer vervallen 

staat met gotische schouw. Eigenaar 

kan restauratie niet bekostigen.

Wissenkerke, gemeente Noord-
Beveland
• Voormalige pastorie

Pastorie uit ca. 1840 met groten-

deels origineel interieur is niet 

beschermd. Dreiging tot aankoop 

en sloop.

Mozaïek van Louis van Roode, 
verwijderd uit het Amsterdams 
Instituut voor Atomaire en 
Moleculaire Fysica en wachtend 
op een nieuwe bestemming in 
de SCEZ in Middelburg.

V L I S S I N G E N M I D D E L -
B U R G

G R O E D E
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Vergaderingen 

Er werden ook dit jaar twee vergaderingen gehouden in een Brabantse 

gemeenten om de contacten te versterken. De vergadering van 26 mei 

werd gehouden in Geertruidenberg. De heer Van Beusekom van de 

provincie Noord-Brabant gaf aan het einde van de reguliere vergadering 

een uitgebreide en leerzame toelichting op de nieuwe structuurvisie 

en de geactualiseerde Cultuurhistorische Waardekaart van de pro-

vincie. Hierna gaf de ambtenaar monumentenzaken de heer R. Celie, 

een uiteenzetting over het monumentenbeleid van de gemeente. in de 

namiddag verzorgde onze voorzitter, de heer J. van Gils, een rondleiding 

door het mooie stadje Geertruidenberg. Daarna volgde een bezoek aan 

het Monumentenhuis Brabant, waar we hartelijk werden ontvangen 

door directeur H. Maas, die ons een toelichting gaf op het werk en de 

werkwijze van deze instelling. 

De vergadering van 29 september werd gehouden ten huize van ons 

PC-lid, mevrouw G. van der Flier in Sint-Michielsgestel. Na de reguliere 

vergadering werden we ontvangen door wethouder B. Leenen op het 

gemeentehuis. Hij gaf een uitgebreide toelichting op het gemeentelijk 

monumentenbeleid. Hierna brachten we een bezoek aan de uitstekend 

gerestaureerde boerderij van de heer J. Bertens in Den Dungen.

De overige vergaderingen vonden als gebruikelijk plaats op het pro-

vinciehuis te ‘s-Hertogenbosch. Er zijn regelmatig contacten geweest 

met het Monumentenhuis Brabant, terwijl een medewerker van het 

Monumentenhuis Brabant en een medewerker van de RCE regelmatig de 

vergaderingen van onze PC als adviseurs bijwoonden. 

Noord-Brabant 

Wederopbouwerfgoed in Tilburg en omgeving

De provinciale commissie Noord-Brabant ondersteunt het Cuypersgenoot-

schap dat zich sterk maakt voor het beschermen van een aantal belangrijke 

wederopbouwmonumenten. Het stationsgebouw van architect Koen van der 

Gaast (1965) is uniek in zijn soort. Vooral door zijn spectaculaire overkapping 

is het een icoon voor de stad. Rondom de spoorzone vinden ontwikkelingen 

plaats, en aangezien het station geen monumentenstatus bezit, kan dit 

belangrijke object aangetast worden. in het nieuwe ontwerp blijft weliswaar 

de onderbouw in grote lijnen behouden evenals de spectaculaire dakcon-

structie ‘het kroepoekdak’, maar Heemschut hoopt dat het oorspronkelijke 

concept volledig overeind blijft. 

De Vredeskerk aan de Ringbaan West 96, gebouwd door architect N. Pontzen 

(1953-1954) behoort tot de vroege behoudende fase van de naoorlogse kerk-

bouw in Tilburg en is als representant daarvan van groot cultuurhistorisch 

belang. Naast deze twee monumenten uit de wederopbouwperiode willen 

het Cuypersgenootschap en Heemschut ook aandacht vragen voor andere 

belangrijke objecten en structuren uit deze periode. in 2010 zijn er brieven 

geschreven aan het college van B&W en aan de gemeenteraad vanuit Heem-

schut, Cuypersgenootschap en TVP (Tilburgse Volkspartij). TVP stelt voor de 

krachten tussen de erfgoedverenigingen te bundelen. Er vinden gesprekken 

plaats tussen de Heemkunde Kring Tilborch, Heemschut en het Cuypersge-

nootschap en naar aanleiding hiervan wordt er een werkgroep opgericht. 

Het streven is bewustwording bij zowel de bevolking als de politiek om de 

kwaliteiten van naoorlogse architectuur in Tilburg meer onder de aandacht te 

brengen en te vergroten. 

De behangfabriek van 
Rath en Doodeheefver 
in Rijen, naar ontwerp 
van ir. Rood.

Breda. Het sportcentrum uit de wederopbouw-
periode dat wordt genoemd in de wederopbouw-
folder van Heemschut uit 2008.

Tilburg. De Vredeskerk als voorbeeld van 
naoorlogse kerkbouw is van groot cultuur-
historisch belang.

B R E D A
B O X M E E R

T I L B U R G

R I J E N
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Beschermingsactiviteiten

Roosendaal 
• Winterterrassen 

indienen van zienswijze, in samen-

spraak met stichting Beeld, op 

concept bestemmingsplan Winter-

terrassen op de Markt, waartegen 

ook de RCE en Rijksadviseur Erfgoed 

fel gekant zijn.

• Vrouwehof 

Het voormalige landgoed Vrouwehof 

kent een villa, een rijksmonument, 

en een grachtenstructuur en is 

eigendom van de gemeente. Heem-

schut heeft aan B&W verzocht de 

recentelijk aangebrachte meander 

structuur van de grachten ongedaan 

te maken. Deze zijn oneigenlijk en 

tonen geen respect voor de cultuur-

historisch waardevolle aanleg. 

Bergen op Zoom 
• Belfort 

Plan is voorlopig van de baan. Het is 

niet ondenkbaar dat er 2011 plannen 

komen voor de lakenhal en voorter-

rein.

Geertruidenberg  
• Hoogbouw in beschermd stadsge-

zicht 

Bezwaar tegen de afgifte van de 

bouwvergunning voor hoogbouw in 

centrum. Samen met de Oudheid-

kundige Kring ‘Geertruydenberghe’. 

Bezwaar is wel ontvankelijk maar 

niet gegrond verklaard. Heemschut 

heeft afgezien van een beroep, 

maar ondersteunt bewoners die wel 

aantekenen.

Schijndel 
• Noodboerderij

Hoeves 11. Verzoek aan gemeente om 

medewerking voor het verlenen van 

een aangepaste bestemming voor 

het pand, waardoor het behouden 

kan worden. Het is nog een van de 

weinig overgebleven noodboerde-

rijtjes in Noord-Brabant.

Standdaarbuiten, gemeente 
Moerdijk
• Keene Sluis 

Blaaksedijk. Bezwaar aangetekend 

tegen het voornemen om de sluis te 

dempen bij Waterschap Brabantse 

Delta en gepleit voor restauratie. 

Waterschap heeft bericht dat eerst 

verder onderzoek zal plaatsvinden 

waarbij gekeken wordt of restau-

ratie fi nancieel haalbaar is.  

Holthees, gemeente Boxmeer 
• Voormalig kasteel Makken 

De vervallen, ruïneuze voorburcht/

wagenschuur is een rijksmonu-

ment uit de 15e eeuw en is het 

laatste restant van het kasteel. 

De provincie Noord-Brabant 

heeft een restauratieplan voor 

het noodzakelijke herstel voor 

haar rekening genomen en via de 

impuls restauratie erfgoed een 

subsidie van € 700.000 beschik-

baar gesteld. De eigenaar is niet bij 

machte om het resterende bedrag 

van € 300.000 bij te leggen. Door 

ontstane patstelling heeft de pro-

vincie zich teruggetrokken. Daarop 

volgde sloopaanvraag. Heemschut 

heeft een zienswijze ingediend 

en is van mening dat het huidige 

pand als ruïne best kan voortbe-

staan. Momenteel ligt de zaak bij 

de rechtbank om een uitspraak en 

hebben de Bond Heemschut en de 

RCE beroep ingesteld. 

Oyen, gemeente Oss
• Kloostercomplex 

Oyense Bovendijk 5. Complex heeft 

belangrijke ensemblewaarde van-

wege de ligging aan de dijk langs 

de Maas in de historische kern. Het 

complex bestaat uit klooster, kapel 

en een oude landbouwschuur. in 

2006 sloopdreiging in verband met 

nieuw bestemmingsplan. Verzoek 

Heemschut om beschermde status. 

Onlangs heeft de gemeentelijke 

monumentencommissie van de 

(voormalige) gemeente Lith in 

één van haar laatste commissie-

vergaderingen een positief advies 

richting B&W gegeven om van het 

gehele complex een gemeentelijk 

monument te maken.

Mill
• Fabrieksschoorsteen

Het houtverwerkingsbedrijf van 

Van Hout is voor de bevolking van 

het dorp gedurende generaties een 

belangrijke werkgever geweest. 

Begin jaren 2000 is de fabriek 

stilgelegd met sloop tot gevolg. 

De schoorsteen bleef overeind. 

Heemschut heeft zich nadrukkelijk 

voor behoud van de beeldbepa-

lende fabrieksschoorsteen ingezet. 

Met succes. in 2010 werd de 

schoorsteen op de gemeentelijke 

monumentenlijst geplaatst. Dankzij 

een restauratiesubsidie voor indu-

strieel erfgoed van de provincie 

Noord-Brabant, kan deze fabrieks-

schoorsteen in volle omvang 

gerestaureerd gaan worden.

Rijen 

• Behangfabriek Rath & Doode-

heefver voorheen Goudsmit-Hoff 

Julianastraat 38. Herontwikkeling 

van het terrein voor bouw nieuwe 

woonwijk met behoud van enkele 

onderdelen van de oude fabriek 

(ketelhuis, schoorsteen). Samen 

met FiEN en BOEi tevergeefs 

gestreden voor het behoud van het 

L-vormige productiegebouw uit 

1947 van architect ir. Rood en te 

herbestemmen als appartementen-

complex. Heemschut betreurt het 

dat een tamelijk uniek voorbeeld 

van een vroeg naoorlogs fabrieks-

complex in vrijwel oorspronkelijke 

staat wordt afgebroken en stuurt 

brief aan B&W Gilze-Rijen. in deze 

brief wordt ook gevraagd om in 

ieder geval het complex bouw-

historisch en fotografi sch goed te 

documenteren. Hierop werd nooit 

gereageerd door de gemeente. 

Steenbergen
• Voormalige Stadhuis/Raadhuis 

Kaaistraat 47. Gemeentelijk monu-

ment, ontworpen door J.M. Hurks 

en C. Roelants (1939) in de stijl van 

de Delftse School. Opvallend zijn 

de schild houdende zeemeerminnen 

als gevelbekroning. Een ensemble 

van gebouwen dat te koop staat. 

Heemschut vreest voor opheffi ng 

monumentenstatus. Na gesprekken 

met RO bleek deze vrees ongegrond, 

ook bij verkoop blijft de monumen-

tenstatus van kracht.

• Monumentencommissie 

Aandacht voor onhoudbare situatie 

van de monumentencommissie, 

die niet meer vergadert, terwijl er 

wel adviezen gepubliceerd worden. 

Rijksinspectie geattendeerd op situ-

atie. internonderzoek gestart door 

rijksinspectie. 

Breda 
• Sloopdreiging sportcentrum

Topaasstraat 13/Claudius Prinsen-

laan. Sloopdreiging wederopbouw 

monument, ontworpen door 

architectenbureau J.J. Margry 

(1963/67) en wordt genoemd 

in de wederopbouwfolder van 

Heemschut uit mei 2008 en in de 

wederopbouwdatabank.nl van 

Cultureel Erfgoed onder nummer 

SPOJ0044. Regelmatig contact met 

monumentenambtenaar. in eerste 

instantie mag er niets openbaar 

gemaakt worden van de plannen; 

na beroep op de Wet Openbaarheid 

van Bestuur worden twee waarde 

stellende rapporten die gemeente 

heeft laten maken toegestuurd aan 

Heemschut. De gemeente Breda 

hanteert de erfgoedmeetlat en de 

twee bureaus komen onafhankelijk 

van elkaar tot de conclusie dat het 

Sportcentrum een waarderingscijfer 

van 3,70 en 3,99 scoort. Objecten of 

structuren die een waarderingscijfer 

van 3,5 of hoger scoren, komen in 

aanmerking voor bescherming op 

gemeentelijk niveau. Deels door 

geldgebrek wordt besloten dat het 

sportcentrum behouden blijft en 

wordt gerenoveerd. Heemschut 

verzoekt het sportcentrum alsnog 

aan te wijzen tot gemeentelijk 

monument. 

Boxmeer. Schuur bij de voorburcht 
van het voormalige kasteel Makken. 

B O X M E E R

Boxmeer. Schuur bij de voorburcht 
van het voormalige kasteel Makken. 
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Limburg

Bestaat er dan geen instandhoudingsplicht?

in 2010 behandelde de commissie Meldpunt vijftig verzoeken van 

Limburgers die zich zeer ongerust maakten over de voorgenomen aan-

tasting van cultuurhistorische waarden in hun omgeving. Opmerkelijk 

is dat vier meldingen in het Heuvelland Zuid-Limburg grote overeen-

komst vertoonden. De Pendile in het 18e-eeuwse dorpshart van Eys (zie 

jaarverslag 2009) is toch gesloopt omdat het pand uitgewoond zou zijn. 

Een carréboerderij in hartje Banholt zou echt niet meer te redden zijn 

en moest vervangen worden door drie seriematig te bouwen woningen. 

Een schuur in het karakteristieke gehucht Terlinden langs de weg naar 

‘De Plank’ moest verbouwd worden tot woning en uitgebreid met 

garages, maar dan kon je toch het beste de schuur maar eerst slopen 

en er iets veel groters terugbouwen. De 18e-eeuwse rijksmonumentale 

Hoeve Klinkenberg in Meerssen werd dertig jaar lang zo verwaarloosd, 

dat het nu gesloopt moet worden om plaats te maken voor moderne 

woningbouw. 

is er dan geen sprake van een instandhoudingsplicht?

Gelukkig oordeelde de rechter eind 2010 ter zake de door de gemeente 

Roerdalen opgelegde instandhoudingsplicht voor het gehavende Sankt 

Ludwigklooster in Vlodrop, dat de Meru Vedic University ongelijk had 

en de gemeente op grond van de Monumentenwet 1988 inderdaad het 

recht had de instandhouding te gebieden met een forse boeteclausule. 

Meldpunt Glas-in-lood
De technische adviseurs van Heemschut hebben afspraken gemaakt 

met de provincie ten aanzien van de melding van dreigende sloop van 

glas-in-lood. Er zijn er waarschijnlijk veel meer dan de 7300 ramen 

die in 2009 in Limburg geïnventariseerd werden. Het meldpunt heeft 

ook toegezegd dat de adviseurs in 2011 lezingen gaan houden in de 

Limburgse bibliotheken over hun werk, in het kader van de Canon van 

Limburg.

Baexem, gemeente Leudal
• Klooster Mariabosch

Het verbouwplan voor het klooster 

Mariabosch met 26 bungalows in 

de kloostertuin gaat door, als de 

markt het toelaat. Bouwkundig 

onderzoek wees uit dat het 

oudste kloosterdeel uit 1877 niet 

behouden kan blijven. Het werd 

nooit ontdekt om beschermd te 

worden. Helaas!

Arcen, gemeente Venlo
• Plan multifunctioneel centrum

De ruimtelijke ordening heeft een 

te lange adem. Als het bestem-

mingsplan al gewijzigd moet 

worden, dan is er wel een struc-

tuurvisie van vele jaren geleden die 

de aantasting rechtvaardigt. Het 

plan voor een veel te grootschalig 

multifunctioneel centrum tussen 

het kasteeldomein en het dorp 

werd door de gemeente inge-

trokken, zij het om exploitatie 

technische redenen. Een nieuw 

bouwplan wordt voorafgegaan 

door onderzoek naar de noodzaak 

om de beoogde functies te combi-

neren in één complex. 

Munstergeleen, gemeente Sittard 
• Woningen nabij klooster

Nu de laatste woning bij het zeer 

oude kloostercomplex Abshoven 

bij Munstergeleen is opgeleverd, 

gebiedt de gemeente Sittard de 

projectontwikkelaar om volgens 

Beschermingsactiviteiten

Heel, gemeente Wijk
• Kasteel Heel 

Onderdeel van het verpleegtehuis 

Sint Anna zou ontmanteld worden. 

De latere grootschalige aanbouwen, 

vergelijkbaar met de rond 1900 

door de Kleine Zusters van Sint 

Jozef in dezelfde trant gebouwde 

tehuizen in Heerlen, Puth en 

Lanaken, voldoen niet meer aan 

hedendaagse normen en moesten 

gesloopt worden. Op aandringen 

van de monumentencommissie 

Maasgouw en de Bond Heemschut 

wordt nu een inpassingsplan 

voorbereid. 

Hoensbroek, gemeente Heerlen
• De Caumerbeek

De beek nabij Kasteel Hoensbroek 

past bij het formele systeem van de 

kasteelgrachten. Waarom zou de 

beek nu moeten gaan meanderen 

en vijvers toegevoegd worden in 

een geheel afwijkend stramien? 

Verzet hiertegen.

Venlo
• Carréboerderij

De 18e-eeuwse carréboerderij de 

Hulsterhof tussen Venlo en Tegelen 

wordt geleidelijk ingesnoerd door 

bedrijfsbebouwing. Heemschut 

staat nagenoeg alleen met haar 

bezwaar tegen een kantoortoren 

pal naast de boerderij. 

Baexem. Klooster Mariabosch.

Heel. Kasteel Heel met rechts de 
vroeg 19e-eeuwse aanbouw.

Baexem. Klooster Mariabosch.
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overeenkomst te starten met de 

restauratie van het gedeeltelijk 

uitgebrande complex. Tegen de 

afwijzing van de minister om 

behalve het abtshuis ook het 

overige complex aan te wijzen als 

rijksmonument loopt nog beroep. 

Susteren
• Smokkelkruis

Tussen de vele kleinere meldingen 

bevond zich een smokkelkruis, 

aangetroffen bij de grens te 

Susteren. Dit kruis werd begin 19e 

eeuw geplaatst na de dood van een 

smokkelaar. De vereniging Natuur-

monumenten ziet toe op herstel. 

H E E L

B A E X E M

T E R L I N D E N

M A A S -
T R I C H T

M E E R S S E N

S I T T A R D M U N S T E R -
G E L E E N

V E N L O

V L O D R O P

Meerssen. Hoeve Klinkenberg moet 
plaats maken voor woningbouw.

Venlo. Kantoren A73 direct naast 
rijksmonument Hulsterhof.
Foto Van Wijnen Corporate

Terlinden. Vakwerkschuur.

Munstergeleen. Kloostercomplex Abshoven. Nu moet 
het uitgebrande deel nog gerestaureerd worden.

Vlodrop. Klooster Sankt Ludwig.

Meerssen. Hoeve Klinkenberg moet 
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Publieksevenementen

Landelijke 

publieksevenementen

De Heemschutexcursies zijn een laagdrem-

pelige activiteit voor geïnteresseerden, zowel 

toegankelijk voor leden als voor introducés, om 

kennis te maken met de onze missie, het diverse 

werk van Heemschut en het culturele erfgoed 

Dordrecht 

Kijkje tijdens verbouwing van het museum
12 juni 

De verbouwing en uitbreiding van het Dor-

drechts Museum was bijna gereed. Leden van 

de Bond Heemschut, de Vereniging Oud-Dor-

drecht, raadsleden en wethouders, de Vereniging 

Dordrechts Museum en de Stichting Vrienden 

van het Dordrechts Museum konden een kijkje 

nemen tijdens de verbouwing. De nieuwe 

museumzalen, de nieuwe vleugel, de brasserie 

en entree werden tijdens de rondleiding onder 

leiding van museumdirecteur Peter Schoon 

bezocht.

Amersfoort

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
12 maart

De excursie ving aan met een ontvangst van de 

leden in het nieuwe gebouw van de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed aan het Smallepad in Amers-

foort. Na een introductie volgde een bezoek 

aan het gebouw, waarbij de indrukwekkende 

openbare ruimtes tot de verbeelding spraken. 

Daarna begeleidden gidsen van Het Gilde de 

deelnemers bij een wandeling door monumen-

taal Amersfoort. De middag werd afgesloten in 

de historische brouwerij De Drie Ringen.

Totaal aantal deelnemers: 101

Apeldoorn

Herbestemmen in Apeldoorn 
5 juni 

Aansluitend op de Algemene Vergadering van 

Leden vond een excursie plaats door het buiten-

gebied van Apeldoorn. De tocht werd gemaakt in 

historische autobussen van de Stichting Veteraan 

Autobussen, en mede begeleid door de Stichting 

Apeldoornse Monumenten (SAM). De lunch met 

toelichting vond plaats in het indrukwekkende 

gebouw van Radio Kootwijk, aangekocht door 

Staatsbosbeheer. De Politieacademie, gevestigd in 

een voormalig seminarie, werd eveneens bezocht. 

Hier kregen de leden een bijzondere voorbezich-

tiging van het herbestemde rijksmonumentale 

complex. De middag werd afgesloten in het oude 

kantongerecht.

Totaal aantal deelnemers: 109

in Nederland. De excursies voorzien ook in een 

sociale behoefte; gezelligheid, praten over en 

het ontmoeten van gelijkgestemde mensen. 

Excursies en evenementen zijn dus bij uitstek een 

middel om leden te binden en te werven. 

Na een bezoek aan het gebouw van de RCE 
volgde een stadswandeling door Amersfoort.

Na de AVL gingen Heemschutleden in  
historische autobussen op excursie.

In het Dordrechts Museum loopt oud en 
nieuw schoon in elkaar over.
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West-Brabant 

Industriële parels van West-Brabant
17 september

De excursie naar West-Brabant was een noviteit; 

namelijk een excursie met uitsluitend industrieel 

erfgoed op het programma. Een bustocht voerde 

de deelnemers van Breda naar Roosendaal en 

weer terug. in Breda werd gestart met een ‘hard 

hat-tour’ door het bijzondere complex van Brou-

werij De Drie Hoefijzers. Dit industrieel erfgoed 

wacht op een duurzame herbestemming. Aan de 

orde kwamen de kwaliteiten, de kansen en de 

problemen bij herbestemming van het gebouw. 

De tocht werd voortgezet naar Etten-Leur, waar 

werd geluncht in Zeepziederij De Ster. Dit project 

van BOEi, de Maatschappij voor Herbestemming 

van industrieel Erfgoed en waarmee Heemschut 

samenwerkt, werd toegelicht door directeur 

Arno Boon.

in Roosendaal werd een bezoek gebracht aan de 

oude locloods, een uniek gebouw dat opnieuw in 

functie is als herstelwerkplaats voor treinstellen. 

in de loods werd de groep ontvangen door de 

wethouder monumenten van Roosendaal. Afge-

sloten werd met een presentatie over de plannen 

voor herstel van het oude stationsgebouw, zeer 

passend in de voormalige stationsrestauratie. 

Totaal aantal deelnemers: 51

Schiedam 

De Jeneverstad Schiedam
12 november

Met een ontvangst door de gemeente in het 

oude raadhuis startte het bezoek aan de jenever-

stad. in de Grote Kerk heette de burgemeester 

van Schiedam, mevrouw W.M. Verver-Aartsen, 

tevens voorzitter van de Vereniging de Holland-

sche Molen, iedereen welkom. Zij hield tevens 

een korte inleiding over de historie van de stad 

Schiedam. Daarna volgde een stadswandeling 

langs bijzondere plekken in deze oude onont-

dekte stad. Er werd ook een bezoek gebracht 

aan een van de hoogste molens van Europa. 

Afgesloten werd in het jenevermuseum met, u 

raad het, een passend drankje.

Totaal aantal deelnemers: 54

Amsterdam 

Korenmetershuis en Open Monumentendag 
11 en 12 september 

Ook in 2010 openden de medewerkers van 

het landelijk bureau opnieuw de deur van het 

Korenmetershuis tijdens de Open Monumenten-

dagen. in het bijzondere monument is sinds 1967 

de vereniging Heemschut gevestigd. Gedurende 

twee dagen bezochten zo’n 500 geïnteres-

seerden het oude gildepandje. 

Roosendaal. De oude loc loods wordt weer 
door NS gebruikt als werkplaats. 

Het Korenmetershuis tijdens Open Monumen-
tendag. Foto Heemschut

In Schiedam werd een van de hoogste 
molens van Europa bezocht.
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Publieksevenementen

Excursies georganiseerd door 

de provinciale commissies

Groningen
Land en Water in Middag-Humsterland
9 oktober 

Tijdens de excursie werd een rondrit gemaakt 

door het Nationaal Landschap Middag-Hum-

sterland. Ben Westerink gaf een toelichting over 

het ontstaan van het landschap en het behoud 

van de karakteristieken. Het 19e-eeuwse café 

Hammingh in het wierdedorp Garnwerd werd 

bezocht, evenals het gemaal de Waterwolf bij 

Electra. Geluncht werd er bij café Eisseshof in 

het radiaire wierdedorp Niehove. Daarna volgde 

een wandeling door het dorp begeleid door 

de gidsen Feike van Kammen en Louis van der 

Walle. Tot slot werd een bezoek gebracht aan 

het Wierdenmuseum in Ezinge met als toetje de 

befaamde wierde (door Van Giffen) van Ezinge. 

Friesland
Friese boerderijen

2 oktober 

Onder leiding van gids Hans de Haan werden er 

vier Friese boerderijen bezocht. 

’s Morgens werden er boerderijen in Hitsum en 

Winsum bezocht. Na de lunch in Franeker ging 

het richting Wartena en Menaldum. Ondanks 

het wisselvallige weer was het een geslaagde 

excursie.

Aantal deelnemers: 25

Drenthe
Naar de Veenkoloniën 
13 november

De jaarlijkse excursie voerde op zaterdag 13 

november een bus vol belangstellenden door de 

Drentse Veenkoloniën, waar naast de rijke cul-

tuurhistorie de problematiek van de bevolkings-

krimp belicht werd. De excursie was geslaagd, 

niet alleen vanwege het grote aantal van 50 

deelnemers, maar ook vanwege de kwaliteit van 

de informatie. 

Overijssel
Herbestemming in Hengelo
9 oktober

De provinciale excursie voerde dit jaar langs een 

aantal herbestemmingen in Hengelo. Voormiddags 

werd te voet het project ‘Hart van Zuid’ bezocht. 

De tocht voerde langs en door de voormalige 

fabrieksgebouwen van Stork zoals de weverij en 

gieterij, waar nu het ROC is ondergebracht. Er 

werd geluncht in hotel Lansink. Per bus werden 

’s middags de wijken Het Lansink, een van de 

eerste tuinsteden van Nederland, en De Nijverheid 

bezichtigd. 

Aantal deelnemers: 25

Gelderland 
Bustocht door de Gelderse Vallei

26 juni

De bus vertrok van station Ede-Wageningen voor 

een rondrit door de zuidelijke Gelderse Vallei. Dit 

gebied, dat is gevormd door rivierklei, veenafgra-

vingen en zandgronden, komt door toenemende 

verstedelijking letterlijk in de knel. De route volgde 

de vallei langs gemeenten en gebieden die het 

gebied als een kralensnoer omringen: Wageningen, 

Bennekom en Ede, Veenendaal, Elst, een stukje 

Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en de Grebbeberg. 

Op markante plekken werd gestopt. in Rhenen 

voor de koffiepauze op een zonnig terras met zicht 

op de rivier. Bij de militaire erebegraafplaats op 

de Grebbeberg waar specialisten informatie gaven 

en in Wageningen voor stadsrondleidingen. De 

lunch werd genoten in Hotel De Wereld met ook 

daar informatie over deze bijzondere plek. Daarna 

volgde een bezoek aan het oude laboratorium voor 

Plantenfysiologie, het zogenaamde ‘Schip van 

Blaauw’. Hier werden de Heemschutters, gezeten 

in de oude houten collegebanken, bijgespijkerd 

over een stukje universiteitsgeschiedenis. Er werd 

een toelichting gegeven over het hergebruik van 

het pand. De bus werd even verwisseld voor het 

Lexkesveer om aan de overliggende oever van de 

Neder-Rijn de ‘ruimte-voor-de-rivier’ aanpas-

singen te bekijken. Daarna reed de bus via het 

nieuwe universiteitsterrein van de WUR met zijn 

in het oog springende moderne architectuur terug 

naar het NS-station Ede-Wageningen. Ongeveer 

50 tekenden in voor deze geslaagde excursie op 

een zonnige Gelderse dag.

Tijdens de excursie naar Venlo werden het 
pas gerestaureerde Renaissancehuis en het 
stadhuis bezocht. 

De onderste twee foto’s werden gemaakt 
tijdens de excursie door de Gelderse Vallei. 
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Flevoland
Oorlogssporen in Flevoland

4 september

De excursie voerde dit jaar naar Dronten, waar er 

een presentatie werd gegeven over het bergen 

van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereld-

oorlog in de polder. Voorts werd Vollenhove 

bezocht waar onderduikers werden opgevangen 

en te werk gesteld. in Marknesse vond een 

presentatie plaats over het ontstaan van het 

dorp in 1944 en werd de film Luchtoorlog boven 

Marknesse vertoond. in Emmeloord werd tot slot 

een bezoek gebracht aan een originele ontgin-

ningsboerderij uit 1941.

Aantal deelnemers: 45

Amsterdam
Fietstocht langs verval met debat na afloop

20 februari

Met het oog op de naderende raadsverkiezingen 

organiseerde de commissie een fietstocht met 

slotdebat langs vervallen panden in de binnen-

stad. We startten met koffie in het Korenme-

tershuis en eindigden de rit in buurthuis De 

Boomspijker in de Nieuwmarktbuurt. PvdA, VVD, 

SP, D66 en GroenLinks gaven acte-de-présence 

en vertolkten hun standpunt over de vraag hoe 

je het verval en de leegstand in de binnenstad 

het beste kan bestrijden. Een succesvol nieuw 

actiemiddel om meer aandacht te genereren 

voor een effectief monumentenbeleid.

Wederom Witjes
20 augustus 

Wegens groot succes werd de excursie uit 2009 

herhaald langs de zogenaamde witjes van Jacob 

de Wit in Amsterdamse grachtenhuizen. 

 

Fietstocht door Nieuw-West 
16 oktober 

Samen met ProWest en het Cuypersgenootschap 

organiseerde de commissie een succesvolle 

fietstocht voor deelraadsleden langs bedreigd 

erfgoed in Nieuw-West.

Zuid-Holland 
Zuid-Holland per boot

23 januari 

De nieuwjaarbijeenkomst werd dit jaar feestelijk 

gevierd met een boottocht over de Rijn van 

Alphen aan den Rijn naar Gouda. 

Aantal deelnemers: 70

Zuid-Holland per boot
7 mei 

in mei ging men wederom aan boort voor een 

tocht van Leiden naar Delft. Aansluitend vond 

een stadswandeling in Delft plaats.

Aantal deelnemers: 120

Zeeland 
Vestingen en verdedigingslinies

22 augustus

Samen met Heemkunde Vlaanderen en de 

provinciale commissie Noord-Brabant kwam 

deze excursie tot stand. Vanaf station Bergen 

op Zoom vertrokken we naar de West-Brabantse 

waterlinie, waar het grotendeels gerecon-

strueerde fort Roovere in Halsteren al goed 

zichtbaar was. in het Markiezenhof in Bergen 

op Zoom werden de nieuwe opstellingen in het 

bijzonder die over industrieel erfgoed bekeken. 

Wethouder van Eekelen gaf daarbij een pre-

sentatie. Vervolgens richting fort Liefkenshoek, 

waar wij werden rondgeleid over een bijzonder 

interessante expositie. Tot slot voerde de bus 

langs een stukje van de Staats Spaanse linie naar 

de vestingstad Hulst met ontvangst door de 

burgemeester, een presentatie van de stadsge-

schiedenis en een stadswandeling. Een geslaagde 

excursie met een zeer gevarieerd programma. 

De Vlaamse deelnemers toonden een bijzondere 

belangstelling voor het blad Heemschut en de 

publieksactiviteiten, iets wat zij niet kennen. 

Aantal deelnemers: 80, waarvan zes uit Vlaan-

deren.

Noord-Brabant 
Naar Heusden en over de Maas

2 oktober 

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 interes-

sante 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, 

waarbij de geschiedenis van de voormalige 

grensrivier aan de orde kwam.

Aantal deelnemers: 48

Limburg 
Venlo; een vergeten stad

28 augustus 

        

Een stadsexcursie naar een ietwat vergeten stad, 

met een rijke en boeiende (bouw)geschiedenis 

met, ondanks het oorlogsgeweld, een groot 

aantal monumenten. Verder verdient Venlo het 

niet om steeds met drugs te worden vereen-

zelvigd. Het startpunt met koffie, vlaai en een 

lezing door Frans Hermans van de gemeente was 

in het Provinciaal Museum. Daarna leidden drie 

stadsgidsen de deelnemers naar het lunchadres. 

Na de lunch werd de monumentale gotische Sint 

Martinuskerk bezocht. Het betreft een driebeu-

kige hallenkerk met een forse toren, die in de 

oorlog zwaar beschadigd is, maar luisterrijk werd 

hersteld. De toren is in wat meer eigentijdse 

vormen herbouwd. Als laatste werd het recent 

gerestaureerde renaissancestadhuis bezocht. 

De buitenzijde ziet er mooi uit. Op het interieur 

daarentegen viel hier en daar wel wat kritiek te 

horen, vooral ten aanzien van het  verwijderen 

van de oorspronkelijke balklaag en vervangende 

nepplafonds. Tot slot werd er geborreld in een 

café op de Markt. 

Aantal deelnemers: 62
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Tijdschrift 
in 2010 verscheen het tijdschrift Heemschut 

weer zes maal: in februari, april, juni, augustus, 

oktober en december. De Federatie industrieel 

Erfgoed Nederland verzorgde evenals de 

afgelopen jaren drie maal een katern van acht 

pagina’s met nieuws uit de industriële hoek. Ook 

in 2011 wordt deze samenwerking voorgezet.

De redactie werd in 2010 aangevuld met Willem 

Heijbroek, die zich vooral richt op het verwerven 

van nieuwsonderwerpen uit het zuidwesten van 

het land. De redactie wil in het tijdschrift een 

brede spreiding van onderwerpen en gebieden 

bereiken. 

Twee maal vergaderde in het verslagjaar de 

klankbordgroep, die de verschenen nummers van 

Heemschut van commentaar voorziet. Vorig jaar 

leidde deze kritische blik er toe, dat de rubriek 

Tijdschrift en website 

Heemschut Actief meer nieuwsuitstraling heeft 

gekregen. Ook richt de klankbordgroep een 

scherp oog op de kwaliteit van de geplaatste 

foto’s, met als doel de uitstraling van Heemschut 

stelselmatig op een hoog niveau te brengen en 

te houden. De rapportages worden onder de 

aandacht van redactie en bestuur gebracht.

Uit opmerkingen van relaties en contacten blijkt 

dat de waardering voor het tijdschrift groot is 

en nog steeds een van de belangrijkste bindende 

factoren van Heemschut is.

Website en digitale nieuwsbrief 
in maart 2009 ging de nieuwe website van 

Heemschut de lucht in. Trudie de Vries is als 

webmaster verantwoordelijk voor de website 

en de digitale nieuwsbief. Een belangrijke 

vernieuwing is het plaatsen van dossiers online, 

Enkele nummers uit de jaargang 2010 van Heemschut.

W W W . V A K G R O E P R E S T A U R A T I E . N L

WAARBORG VOOR KWALITEIT
De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging 
van gecertificeerde restauratie bouwbedrijven.

Jaargang 87 | Februari 2010

Heemschut
B E S C H E R M T  C U L T U U R M O N U M E N T E N

Werken volgens MoMo

Bijzonder vliegveld Deelen

VU Amsterdam calvinistisch bastion

Grofkeramiek gaat digitaal
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www.boonstoppelverf.nl

Jaargang 87 | April 2010

Heemschut
B E S C H E R M T  C U L T U U R M O N U M E N T E N

Algemene Vergadering van Leden

Industria in Heemschut

Behoud door ontwikkeling

Kasteel Biljoen
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waardoor de bezoeker op eenvoudige wijze kan 

zien waar sprake is van bedreigd erfgoed. Begin 

2010 stonden er ca. 70 dossiers online; aan het 

einde van het jaar waren dat er al 154. Hiervan 

waren 128 dossiers actief en 26 afgesloten. De 

overige pagina’s van de website bevatten uitleg 

over de vereniging, het tijdschrift, educatie, de 

agenda met erfgoedexcursies en de webwinkel. 

in 2010 werd de website 22.651 maal bezocht, 

dat betekent gemiddeld 62 keer per dag. 

in 2010 werden er bovendien tien digitale 

Nieuwsbrieven verzonden. Het aantal adressen 

groeide in het verslagjaar van 834 tot 1259 per 

ultimo december.

Een groeiend aantal mensen abonneert zich op 

deze gratis nieuwsbrief.

Jaargang 87 | Augustus 2010

Heemschut
B E S C H E R M T  C U L T U U R M O N U M E N T E N

Industria in Heemschut

Fabriek maker lavet bedreigd

Anneke van Dok voorzitter

Kloosters sluiten massaal

Prijsvraag voor Brink

De ambitie van Deventer
W W W . V A K G R O E P R E S T A U R A T I E . N L

WAARBORG VOOR KWALITEIT
De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging 
van gecertificeerde restauratie bouwbedrijven.
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De homepage op de website van Heemschut.

Jaargang 87 | Oktober 2010

Heemschut
B E S C H E R M T  C U L T U U R M O N U M E N T E N

Heemschut honderd in 2011

‘Bomentaal’ in Slotervaart

Biobrandstof voor monumenten

Drentse natuur beluistert de sterren

Grachtengordel van de wereld

Verminken met knipvoeg

www.boonstoppelverf.nl
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Jaarverslag 2010 Heemschut ��

Nieuwsbrief 2010
Datum nieuwsbrief Aantal verzonden

6 januari 2010 834

2 februari 2010 882

12 maart 2010 986

13 april 2010 1016

27 mei 2010 1039

22 juli 2010 1122

3 september 2010 1149

14 oktober 2010 1200

25 november 2010 1235

23 december 2010 1259
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Exploitatieoverzicht over 2010  Werkelijk Werkelijk Begroot Werkelijk

  2010 tov begroot 2010 2009

  _________ __________ _______ ________

Baten
1. Vereniging:
Contributies en donaties  261.496 103,8% 252.000 273.484

Giften en legaten  

(incl. vrijval Egalisatierekening)    60.355 120,7% 50.000 73.497

Advertenties  46.766 82,0% 57.000 51.357

Projectsubsidies   284,647 355,8% 80.000 0

Overige opbrengsten  37.430 356,5% 10.500 12.812

2. Beschermingsactiviteiten:
Provinciale subsidies      10.220       0,0%     0   9.220

3. Publieksactiviteiten:
Sponsoring/gemeentelijke bijdragen      0 0,0%    2.500     0

Entree gelden   12.854 64,3% 20.000 19.716

  _______     _______ _______  _______

Totaal baten:   713.768 151,2% 472.000 440.086

Lasten
1. Vereniging:
Personeel   272.898 117,7% 231.840 367.376

Bondsbureau     79.898 87,1% 91.700 83.706

Tijdschrift  108.203 95,4% 113.400 108.351

Ledenadministratie  4.713 62,8% 7.500 3.404

Ledenwerving  9.735 97,4% 10.000 13.157

Bestuur      5.221 94,9% 5.500 7.549

Provinciale commisssies     71.481 119,1% 60.000 69.220

Jaarvergadering en jaarverslag      5.160 81,9% 6.300 4.097

2. Beschermingsactiviteiten   906 0% 0 0

3. Publieksactiviteiten (incl. ledenactiviteiten)  9.552 34,1% 28.000 17.814

4. Website en public relations  11.008 84,7% 13.000 7.212

5. Projectkosten eeuwfeest  31.078 0,0% 130.000 0

   _______      _______  _______   _______

Totaal lasten   609.853 87,5% 697.240 681.886

Per saldo  103.915  -225.240 -241.800

Bijdrage St. Heemschut Hulpfonds  178.000  178.000 174.000

   _______     _______   _______

Exploitatieresultaat  281.915  -47.240 -67.800

   =====   ======  ======

Voorstel resultaatbestemming
Bestemmingsfonds projecten  0  -50.000 0

Bestemmingsfonds  168.922  0 0

Reserve publieksactiviteiten  8.803  -8.000 -2.099

Bestemmingsreserve overigen  84.447  0 0

Resultaat boekjaar  19.743  10.760 -65.701

   _______   _______   _______

     281.915  -47.240 -67.800

   =====   ======  ======

  

Rekening van baten en lasten 2010
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Organisatie

Algemeen Bestuur

M.A. Blom, penningmeester

Dr. Ph.M. Bosscher

Mevrouw A. van Dok-van Weele, voorzitter

ing. L.J. Eelman

ir. J.A. van Gils

Drs. W. Heijbroek

ir. E. de iongh

P.R. Nijhof

Mr. J.C. van Oordt

Drs. W.J. Plomp

Mr. M.L.M. van Ravels, secretaris

T.F.M. Rongen

ing. W. Schagen

R.H.J. Staal

ing. R.J. Veelders

Drs. C. Verhaar

G.G. Witsen Elias

tevens lid van het Dagelijks Bestuur

College van Technisch Adviseurs

ir. E. de iongh, voorzitter

Drs. J.P.J. van der Haagen, plv. voorzitter

J. Battjes, Groningen

ir. P.P. Bosch, Groningen

S. Wieringa, Friesland

J.P. de Boer, Friesland

ing. L. de Graaf, Drenthe

ir. E.R. Huigen, Overijssel

G.J. te Winkel, Overijssel

J.H. Reijnen, Gelderland

ing. J.G.C. Scharten, Gelderland

ir. P. van Dun, Utrecht

ing. G.P.D. van Vliet, Utrecht

ing. J. Bergshoeff, Flevoland

ir. P.M. Capelle, Noord-Holland

H. Dirkx, Noord-Holland

ing. W. Schagen, Noord-Holland

ir. P.C. Lankamp, Amsterdam

G.K. Vos, Zuid-Holland

Mevrouw drs. M.W.C. van den Dries, N-Brabant

B.J.M. Tonies, Noord-Brabant

G.B.F. van der Vliet, Noord-Brabant

ing. R.F. Schuermann, Zeeland

H.L.M. Dircks, Limburg

ing. Chr. Versteeg, Limburg

F. Focke, Limburg

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

Eeuwfeestcommissie

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

Staf van het landelijk bureau

Directie
Drs. K. Loeff, algemeen directeur

Drs. J.P.J. van der Haagen, directeur bescherming 

Medewerkers
Mevrouw A. van Kampen, directieassistent

Mevrouw T. de Vries, medewerker website

Mevrouw D. Blok-Hartman, administratief 

medewerkster

L. van Kilsdonk, huismeester

P. Arp, freelance eindredacteur

Mevrouw i. Agterkamp, freelance coördinator 

excursies

Stagiaires
H. Hoogeveen

Mevrouw N. van Vught

* 

* 

* 

* 

* 

*

*
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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

J.A. (Jetty) Cock-Hiddinga, lid

B.J. (Bernhard) Hanskamp, lid

H. (Hans) Ladrak, lid

R. (Roelie) Geerts, lid

Dr. S.B. (Seerp) Ybema, lid

Overijssel
Mevrouw H. de Nekker - van den Berg
Haarbeek 1, 8033 BH Zwolle
Tel. 038-453027
arie.nekker@planet.nl

Drs. W.J. Plomp, voorzitter

B.J.M. Duimel, penningmeester / waarnemend 

voorzitter

Mevrouw H. De Nekker- van den Berg, secretaris

ir. E.R. Huijgen, technisch adviseur

G.J. te Winkel, technisch adviseur

L. Polhuijs, pr-adviseur

P. Dekker

J.L. Eggens

J.J. de Kroes

J.J. Krommendijk

M.N.M. Overbeek

A. Velsink

Mutaties: Prof dr. N.P. Mol heeft zijn functie 

neergelegd in verband met zijn gemeenteraads-

lidmaatschap. Mr J. Langeler  heeft in november 

afscheid genomen. Sinds december vervult de 

heer L. Polhuijs de functie van pr-adviseur.

 
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

ing. J.G.Chr. Scharten, penningmeester/technisch 

adviseur RO

J.H. Reijnen, technisch adviseur

Mevrouw drs. M.E. Koning, pr-adviseur

Mevrouw drs. M. Jetten

R.E. Lureman

M. Niemeijer 

Mr. C.A. Raas     

Provinciale commissies

Groningen
Mevrouw G. op den Akker
Jensemaweg 9, 9883 TH Oldehove  
Tel. 0597-561203 / 06-50515431  
gitta@laurenshout.nl

Mr. H.F. Wolgen, voorzitter

Dr. Ph.M. Bosscher, vicevoorzitter

Mevrouw G. op den Akker, secretaris

J. Louwes, lid, penningmeester

Mevrouw drs. M.J.A. Vooijs, pr-adviseur

ir. P.P. Bosch, technisch adviseur

J. Battjes, technisch adviseur 

Mevrouw M.J.A. van den Burg, lid

V. Erdin, lid

G.J. Hendriks, lid

H. Leffers, lid

Drs. H.R. Caderius van Veen, lid

Mevrouw A.J. Wendker, lid

R.M.Th. Wobbes, lid 

Mutaties: Drs. M. Hillenga heeft op 1 juli het 

penningmeesterschap neergelegd, evenals tech-

nisch adviseur K. Holstein. 

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 / website

Sjolle Wieringa, technisch adviseur

Jan Piet de Boer, technisch adviseur

Agaath Arends, lid

Jan C. de Kroon, lid

Gert jan Timmer, lid

Rudolph Wielinga, lid

Mutaties: De heren Henk Hettema (lid) en Thom 

Zomerschoe (secretaris/penningmeester) zijn 

gestopt met hun werkzaamheden. 

Drenthe
De heer J. van Rooij
Steendijk 221, 9404 AD Assen
Tel. 0592-301007
jvrooij@xs4all.nl

R.H.J. (Rob) Staal, voorzitter

Drs. H. Roodenburg    

ir. H. Swaagstra    

Drs. W. Wolters     

Mevrouw J. van Dam, adspirant lid 

Mutaties: Steven van Hoorn nam afscheid als 

gewoon lid per 16 maart evenals Marga Jetten als 

secretaris per 1 oktober. De nieuwe secretaris is 

per 1 oktober Geertruud Dorhout.

Utrecht 
De heer T.V. van Es
Gouwestraat 28, 3522 CJ Utrecht
Tel. 0348-401435 / 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, adviseur 

planologie

ir. P. van Dun, technisch adviseur

Mevrouw M. M. M. de Wit, pr-adviseur

Drs. G.H. Abrahamse

ir. H. Dekker

ing. G. H. de Kock 

Mevrouw drs. T van Merwijk

Mevrouw C. Van Kouwen MA

Vaste gasten

Mevrouw Dr. C.L. van Groningen, het Utrechts 

Landschap

Dr. E. Nijhof, Utrechtse Stichting voor het indu-

strieel Erfgoed (USiNE)

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 

ing. J. Bergshoeff, technisch adviseur

P. Voermans, technisch adviseur

R. Bakelaar, planologisch adviseur

E.G. Boshuijzen, pr-adviseur

W. Baarsen, lid

Mevrouw drs. W.H.J.van der Most, lid

Mevrouw drs. M.A.S. van Sprang-Kamstra, lid

Mutaties: Penningmeester de heer H.M. van Lierop 

heeft de commissie verlaten. De heer P. Voermans 

uit Dronten trad in het verslag jaar toe. De heer 

B. Scholten keerde terug als penningmeester in 

Organisatie
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verband met zijn benoeming tot wethouder in de 

gemeente Almere. De commissie is verheugd over 

het herstel van Mevrouw W. van der Most, na een 

langdurige ziekte. 

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

H.M.B. van der Velden, 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-adviseur

Mevrouw drs. A.M. ten Cate

Mutaties: Mevrouw Kavelaars, gebiedsadviseur, 

heeft de commissie verlaten. Toegetreden is de 

heer Mr L.A. H.M. (Bert) Creemers als juridisch 

adviseur.

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

Mevrouw Gay Lee Oen, pr-medewerker

Dingeman Coumou

Mr. Eelco S. Hoogendijk

Drs. David Mulder

Drs. Herman Wesselink

Mutaties: in december 2010 traden terug als lid 

Dave Bouw en Errik Buursink.

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, vicevoorzitter

Mevrouw J.A. Pleijte, secretaris

F.J. Goossen, penningmeester

ing. R.F. Schuermann, technisch adviseur

Mevrouw drs J. Jacobs

Drs P.W. Sijnke

L.M. van der Gouwe (gemeente Borsele)

J.H.L. Gerrits, (gemeente Sluis)

Mw. W. van Muiswinkel-Fokkema

D.H.P. Koren, coördinator Monumentenzorg

J. Verhaagen

ir. E. de iongh, adviesburo vivax-lpp

ing. E. de Graaf

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-adviseur

Mevrouw ir. J. Toebast, adviseur

J. Beekmans

Mr. P.P.W. Eijssen

Mevrouw M. Huberts-Voorhagen

ing. F.Th. van Gessel

R. van de Heijde

Mevrouw mr. G. van der Flier

Mutaties: in het verslagjaar zijn aangetreden  

mevrouw Van den Dries, de heren Van Eekelen 

en Van Vliet. Voorts heeft een aantal functiewij-

zigingen 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

ing. A.J. Bokhorst, 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

ir. J. Vermeer

ing. L.J.S. Vos

Tijdschrift redactie

P.G. Arp, eindredacteur

Dr. Ph. M Bosscher, redacteur

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

Klankbordgroep tijdschrift

Drs. W. Wolters

R.E. Lureman

E. van Arkel
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