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STICHTING ERFGOEDPLATFORM APELDOORN

Algemeen
De Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn en haar partners hebben een zeer druk jaar achter de rug. Buiten de
gebruikelijke activiteiten zoals de jaarlijkse Open Monumentendagen, de Dag van de Architectuur, herdenkingen
in het kader van de bevrijding en niet te vergeten de Historische Cafés, is in 2015 veel werk gemaakt van onze
deelname aan het Festival “Gemaakt in Gelderland “en de Atlas van de wijk Kerschoten.

\

Onder de noemer “Gemaakt in Apeldoorn” is naast een drietal excursies rond archeologie een bijna drie maanden
durende expositie over de oude maakindustrie gehouden in een tweetal hallen op het Zwitsal-terrein. Met de inzet
van vele vrijwilligers onder leiding van de Vereniging Oud Apeldoorn waren er elk weekend in de periode van 4 juli
t/m 13 september vele activiteiten te beleven rond deze expositie, hetgeen leidde tot een absoluut bezoekersrecord
van ruim 6.000 personen. Een uitgebreide rapportage van alle activiteiten kunt u vinden in het hoofdstuk
Activiteiten in het jaar 2015 van dit jaarverslag.
Ook het aantal deelnemende partijen is in het jaar 2015 toegenomen, zoals reeds werd gememoreerd in het vorig
jaarverslag. De samenwerking tussen de aangesloten organisaties alsmede het gezamenlijk starten van nieuwe
activiteiten krijgt steeds meer vorm, hetgeen verderop in dit jaarverslag middels beschrijvingen en foto’s zichtbaar
wordt gemaakt. Eensgezind wordt getracht invulling te geven aan de doelstellingen van de stichting en het in
gezamenlijkheid organiseren van activiteiten voor de Apeldoornse samenleving en bezoekers uit den lande.
Het bestuur is in het kalenderjaar 2015 niet gewijzigd en bestaat uit de navolgende drie personen, t.w. Ben Mouw
(voorzitter), Elske de Jong (secretaris) en Ed Dijkstra (penningmeester).
Op de navolgende pagina’s wordt onder een aantal kopjes verslag gedaan van de vele activiteiten, die in het jaar
2015 hebben plaatsgevonden.
Naast een overzicht van het aantal leden, medewerkers en donateurs van de deelnemende organisaties (bijlage 1)
wordt in bijlage 2 een overzicht gegeven van de financiële consequenties inzake het uitvoeren van de activiteiten
uit de erfgoedkalender 2015.

Deelnemende organisaties
Het aantal deelnemende organisaties is begin 2015 uitgebreid middels de toetreding van de stichting Apeldoorns
Kanaal, de stichting Veteraan Autobussen Apeldoorn en de Vereniging Andries van Driesum.
In 2015 is afscheid genomen van de Oudheidkamer Uddel vanwege het feit dat deze organisatie al enige tijd een
slapend bestaan leidt en geen activiteiten meer ontplooid.
Dit betekent dat ultimo 2015 de navolgende 18 organisaties deelnemer zijn in het Erfgoedplatform Apeldoorn:

In bijlage 3a is de Balans per 31 december 2015 alsmede de Resultatenrekening over het jaar 2015 opgenomen,
terwijl in bijlage 3b een gecomprimeerd overzicht van de activiteitenkosten wordt gegeven.
Om een goed beeld te krijgen van de vele activiteiten zijn in bijlage 4 foto’s met bijbehorende tekst over de door
de deelnemende erfgoedorganisaties uitgevoerde evenementen opgenomen, gevolgd door een overzicht van de
verschenen persberichten in 2015 (bijlage 5).
Tot slot treft u in bijlage 6 de Erfgoedkalender 2016 aan met vermelding van de vele activiteiten en de door de
Vergadering van deelnemers toegezegde financiële bijdragen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Apeldoorns Gidsen Collectief (AGC)
Archeologische werkgroep Apeldoorn (AWA)
CODA
Fietsgilde Apeldoorn
Historische Vereniging Felua
IVN, instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid
Oudheidkundige Vereniging De Marke
Stichting Apeldoorns Kanaal
Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM)
Stichting Bouwhuis Centrum voor Mens en Gebouwde Omgeving
Stichting Bunker van Seyss Inquart
Stichting Indisch Erfgoed
Stichting Koninklijk Apeldoorn
Stichting Oranjefeesten
Stichting Veteraan Autobussen Apeldoorn
Vereniging Andries van Driesum
Vertelgenootschap Apeldoorn
Vereniging Oud Apeldoorn (VOA)

Eind december 2015 werd definitief besloten om de Historische Vereniging Felua per 31 december 2015 op te
heffen en de collectie onder te brengen bij de Vereniging Oud Apeldoorn; tevens zal er onder de vlag van de VOA
een werkgroep Felua worden gestart.
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Uit de lijst met persberichten blijkt dat diverse organisaties in het jaar 2015 veelvuldig in het nieuws zijn geweest,
terwijl ook het gebruik van sociale media als Facebook behoorlijk gebruikt wordt. Het aantal leden/donateurs,
medewerkers en vrijwilligers bedraagt per ultimo 2015 in totaal 3.863 personen. Voor een nadere specificatie van
het aantal (bestuurs-)leden, overige medewerkers en donateurs is in bijlage 1 een overzicht opgenomen.

Doel
Conform de statuten heeft de stichting ten doel:
-

het bevorderen van samenwerking tussen organisaties die zich bezig houden met het cultuurhistorisch erfgoed en de bouwkunst in de gemeente Apeldoorn;
het onderling communiceren omtrent activiteiten en het onderling afstemmen van kalenders van bij het
platform aangesloten organisaties;
het organiseren van gezamenlijke activiteiten middels een op te stellen jaarlijks activiteitenplan,
waarvan de Open Monumenten Dag een vast onderdeel is;
het met een constructief kritische blik naar de gemeente Apeldoorn en naar elkaar zorgen dat de
cultuurhistorie in de breedste zin van het woord voor jong en oud behouden en toegankelijk blijft;
het op constructieve wijze beïnvloeden van het beleid en de activiteiten van de (lokale) overheid op het
gebied van cultuurhistorie;
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Overleg gemeente Apeldoorn
Tijdens de PMA (Politieke Markt Apeldoorn) op donderdag 15 januari 2015 heeft er een overleg plaatsgevonden
met leden van de Raad. In deze bijeenkomst is een presentatie gehouden over de doelstellingen van het EPA
alsmede een schets gegeven van de in het jaar 2014 georganiseerde activiteiten en de plannen voor 2015. Daar er
veel nieuwe raadsleden in maart 2014 zijn aangetreden was het zeer nuttig om het Erfgoedplatform en de daarin
deelnemende partners te presenteren. Er werden dan ook vele vragen ter nadere informatie gesteld.
Met brief, kenmerk JZW/ISA – 2015 d.d. 7 april 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Apeldoorn gewezen op het indienen van de aanvraag subsidie voor 2016 alsmede de verantwoording
subsidie 2014. In reactie hierop is met brief d.d. 30 april 2015 het Jaarverslag 2014 met financiële verantwoording
ingediend bij de gemeente Apeldoorn.
Op dinsdag 21 april 2015 vond er een regulier overleg plaats met de gemeente Apeldoorn, t.w. met teammanager
Sietske Heddema om van gedachten te wisselen over de lopende zaken en de plannen voor de nabije toekomst.
Met schrijven d.d.9 juli 2015 heeft het College van B&W de subsidie over het jaar 2014 tot een bedrag van €
45.000 voor het uitdragen van de cultureel historische kwaliteiten van Apeldoorn definitief vastgesteld, hetgeen
betekende dat tevens is ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve toekomstige activiteiten ten
bedrag van € 3.747.
Op donderdag 1 oktober 2015 heeft er een overleg plaatsgevonden met Masja Parlevliet, die namens de
dienst Ruimtelijke Leefomgeving van de gemeente Apeldoorn contactpersoon is geworden voor de stichting
Erfgoedplatform Apeldoorn; vanwege verandering van werkzaamheden kon Sietske Heddema niet aanwezig zijn.
Als uitvloeisel van de behandeling van de Meerjaren Programma Begroting 2016 – 2019 in de Raad van de
gemeente Apeldoorn op 26 november 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders met schrijven d.d.
18 december 2015 laten weten dat voor het jaar 2016 een subsidie wordt toegekend ter grootte van maximaal €
46.652.

Gelders Erfgoed
Sinds 2013 is het Erfgoedplatform Apeldoorn lid van de Coöperatie Erfgoed Gelderland (v/h Vereniging Gelders
Erfgoed). Op de ledenvergadering van 29 mei 2015 zijn we niet aanwezig geweest, maar op vrijdag 20 november
heeft Ben Mouw namens het bestuur van het Erfgoedplatform Apeldoorn de ledenvergadering bijgewoond.
In deze vergadering kwam het voorstel op tafel om over te gaan tot een organisatieverandering, in die zin dat
de stichting Gelders Erfgoed wordt samengevoegd met de Coöperatie Erfgoed Gelderland, waarbij als naam zal
worden gehanteerd: Erfgoed Gelderland, waaronder zowel de Coöperatie als de stichting vallen. De Coöperatie
UA treedt op als belangenbehartiger van de inmiddels ca 140 leden, terwijl de stichting als uitvoerend orgaan en
subsidieontvanger van de provincie Gelderland zal fungeren.
In deze vergadering werd ook stilgestaan bij de speerpunten 2016 zoals o.a. het Verhaal van Gelderland en de
voortzetting van het Festival Gemaakt in Gelderland. M.b.t. het Verhaal van Gelderland zijn 5 iconen gekozen, t.w.
Romeinen, Hanze, Kastelen, Wereldoorlog II en de Veluwe. Daarnaast werd een oproep gedaan om activiteiten
in het kader van de Giro d’Italia te ontwikkelen c.q. door te geven om het Gelders Erfgoed onder de aandacht te
brengen van de bezoekers aan Gelderland.
Zoals blijkt uit de beschrijving van de doelen wordt getracht middels samenwerking tussen organisaties, werkzaam
op zeer diverse terreinen, de cultuurhistorie en bouwkunst onder de aandacht van de inwoners en bezoekers
van de gemeente Apeldoorn te brengen. In de hoofdstukken Activiteiten in het jaar 2015 en de Erfgoedkalender
2016 komt de grote verscheidenheid aan activiteiten naar voren en blijkt tevens dat Apeldoorn op het gebied van
cultuurhistorie veel te bieden heeft.
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Bestuursactiviteiten in het jaar 2015
Naast de reguliere bijeenkomsten en overleggen wordt het Erfgoedplatform steeds vaker betrokken bij allerlei
activiteiten in de samenleving dan wel gevraagd om actief een rol te vervullen alsmede het Erfgoedplatform te
vertegenwoordigen in de Apeldoornse samenleving.
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Op 21 januari was de voorzitter aanwezig bij de officiële Kick-off meeting VNG congres in de raadszaal van het
Stadhuis van Apeldoorn en op donderdagavond 22 januari bij de PMA bijeenkomst over toerisme. Naderhand
hebben er diverse overleggen inzake het VNG congres plaatsgevonden, terwijl zowel op 4 februari als op 6 mei er
interviews bij RTV Apeldoorn hebben plaatsgevonden.
Op dinsdag 2 juni werden er twee excursies verzorgd voor deelnemers aan het VNG congres, t.w. een wandeling
door het centrum langs de gevels uit de Belle Epoque en een fietstocht door o.a. het Kroondomein, getiteld
Crossen door de bossen. Aansluitend werden we door de gemeente uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de borrel
in de tuinen van museum Paleis ’t Loo. Op zaterdag 6 juni vond ‘s-morgens de proloog plaats van het Festival
“Gemaakt in Gelderland “met een schoonmaakactie van de zgn. slakkenhoop in het Orderbos. Zie voor een
weergave van alle activiteiten het hoofdstuk Activiteiten in het jaar 2015.
Vanwege het door SAM, VOA en EPA ondernomen initiatief om te komen tot invulling van het stationsgebouw
wordt de voorzitter ook betrokken bij allerlei activiteiten/overleggen inzake City Marketing en Toeristisch Platform
(o.a. werkgroep Gastheerschap).
Op 14 juli heeft de voorzitter deelgenomen aan de festiviteiten in het kader van het 40 jarig bestaan van de
Veluwse Stoomtreinmaatschappij in Lieren en daarbij de felicitaties namens het EPA overgebracht.
Namens het bestuur was de voorzitter op vrijdagmiddag 11 september aanwezig bij de ingebruikname van drie
gerenoveerde bruggen over het Apeldoorns Kanaal in het traject Apeldoorn – Dieren.
Een dag later, t.w. op zaterdag 12 september vond om 10.00 uur de officiële opening van de Open
Monumentendagen plaats bij Koninklijke Talens aan de Sophialaan; een uitgebreide samenvatting van de OMD is
te vinden in het Activiteitenoverzicht 2015.
Op 29 oktober heeft de voorzitter gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de PMA bij de
behandeling van de conceptnota’s over het Evenementenbeleid en City Marketing.
Namens het EPA heeft de voorzitter op zondagmorgen 8 november deelgenomen aan de herdenkingsbijeenkomst
inzake Rememberance Day bij het Canadese Monument aan de Loolaan in Apeldoorn.

Media en publicaties
Samenwerking
De samenwerking tussen de deelnemende organisaties in het Erfgoedplatform Apeldoorn is steeds intensiever
geworden, mede veroorzaakt door het oppakken van nieuwe initiatieven en het aanhaken bij de bestaande
activiteiten. Dit is in het jaar 2015 vooral tot uitdrukking gekomen bij de twee grote manifestaties als Gemaakt in
Apeldoorn (onderdeel van het Festival Gemaakt in Gelderland) en de Open Monumenten Dagen. Ook bij de zgn.
Atlas van Apeldoorn, dit jaar in het teken van de wijk Kerschoten en de Maand van de Geschiedenis werd door
steeds meer partners samengewerkt, hetgeen tot een versterking van het EPA zorgt. Ondanks of wellicht juist
dankzij de uitbreiding van het aantal partners weten zij elkaar steeds beter te vinden, hetgeen ook de onderlinge
verstandhouding ten goede komt.
Ook de gemeente Apeldoorn maakt dankbaar gebruik van de bij de aangesloten organisaties aanwezige
deskundigheid middels het inroepen van ondersteuning bij evenementen. Dit gold in 2015 o.a. bij het
landelijk congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en in het najaar bereikte ons de vraag of
we ook zo mogelijk een bijdrage zouden kunnen leveren aan de festiviteiten rond de komende Giro d’Italia.
Naast het gezamenlijk oppakken en organiseren is ook het afstemmen van te houden activiteiten een
belangrijk aspect binnen het Erfgoedplatform teneinde te voorkomen dat op dezelfde dag/tijdstip meerdere
cultuurhistorische bijeenkomsten plaatsvinden. Om hieraan tegemoet te komen is een eigen website, t.w. www.
erfgoedplatformapeldoorn.nl ontworpen, waarop de activiteitenkalender wordt vermeld, zie hiervoor ook het
hoofdstuk Media en publicaties.
Evenals vorig jaar is de totstandkoming van de activiteitenkalender 2016 (zie bijlage 6) inclusief verdeling van de
financiële middelen, in een goede sfeer en tot tevredenheid van alle partners verlopen!
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Voor de onderwerpen Cultuurhistorie, Erfgoed en Bouwkunst blijkt in toenemende mate belangstelling te bestaan,
hetgeen ook blijkt uit de vele publicaties in de diverse in Apeldoorn verschijnende gedrukte en digitale media.
Uit het overzicht in bijlage 5 blijkt dat er in het jaar 2015 bijna 230 publicaties in de gedrukte media zijn verschenen
over allerlei aspecten en thema’s rond cultuurhistorie in Apeldoorn en omgeving. De meeste artikelen werden
gewijd aan het Festival Gemaakt in Apeldoorn (t.w. 35 o.a. de expositie op Zwitsal), terwijl ook de vele activiteiten
rond de Open Monumenten Dagen de nodige aandacht kregen. (o.a. vanwege de deelname van Koninklijke
Talens). Opvallend is dat de laatste jaren de belangstelling voor het thema Archeologie fors toeneemt getuige
de deelname aan excursies en uitgifte van publicaties. Ook het herstel van de gevels in de binnenstad door
pandeigenaren en gestimuleerd door de gemeente Apeldoorn is zeer verheugend te noemen.
Naast de vele artikelen in de plaatselijke pers alsmede in de eigen verenigingsorganen (Oud Apeldoorn Actueel en
SAM Kroniek) is er ook in dit jaar weer een boek verschenen over Apeldoorn en omgeving. In oktober werd door
Nico en Masja Parlevliet het kinderboek Swoertje wroet in vroeger – de grafheuvel tijdens een persbijeenkomst in
CODA gelanceerd.
Ook het digitaal raadplegen van websites is inmiddels aardig gemeengoed geworden en deze worden dan ook
veelvuldig bezocht. Uit de ontvangen gegevens blijkt dat in het jaar 2015 ruim 155.000 maal websites zijn bekeken,
hetgeen t.o.v. vorig jaar een stijging betekent van 5.500. De Vereniging Oud Apeldoorn spant opnieuw de kroon
met een aantal van 50.300 bezoekers, op ruime afstand gevolgd door de website Geheugen van Apeldoorn met
26.958 en de stichting Oranjefeesten met 21.341 bezoekers. Ook de websites van het Instituut voor Natuurstudies
met 19.544 bezoeken en de eigen website van het Erfgoedplatform met 14.503 bezoeken mochten zich in een
grote belangstelling verheugen.
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binnen de gemeente als in de regio. Het voert te ver om hier alle activiteiten van de diverse partners te vermelden,
daarvoor verwijzen wij u graag naar de eigen publicaties en websites.

Historisch Café
Vier keer per jaar vindt er een Historisch Café plaats op een vrijdagmiddag in CODA. De programmering wordt
verzorgd door een werkgroep waarin onder andere leden van het platform zitting hebben.
HISTORISCH CAFE : ONTMOETEN, VERTELLEN en DELEN.
Sinds 2013 valt het Historisch Café rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het EPA,
waardoor deze activiteit een vaste plaats heeft gekregen op de jaarlijkse Activiteitenkalender.
Hieronder een chronologisch overzicht van de behandelde onderwerpen:
6 februari:

Gemaakt in Gelderland
Centraal stond het te organiseren zomerse erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland m.m.v. Dolly
Verhoeven, festivaldirecteur en Ben Mouw, voorzitter EPA over de activiteiten in Gelderland en
specifiek Apeldoorn. Tevens werd aandacht besteed aan de ijzerwinning op de Veluwe door de
dames Masja Parlevliet en Janneke Zuyderwijk van de sectie Archeologie van de gemeente
Apeldoorn.

10 april: 70 Jaar Bevrijding
Historicus Alex Bakker ging aan de hand van een digitale lesbrief voor leerlingen in op de sporen
van de oorlog middels het belichten van monumenten en locaties van onbekende oorlogsverhalen.
De rol van de Koning Willem III kazerne in de Tweede Oorlog werd belicht door Fred Klijndijk,
medewerker van het Landelijk Opleidings-, Trainings- en kenniscentrum KMAR.
4 september:

Open Monumenten Dagen; thema Kunst en Ambacht
De heer Op Den Dries, voormalig docent Kunstvakken op scholengemeenschap De Heemgaard,
gaf op zijn eigen wijze invulling aan het thema middels een lezing over Bouwen op een
ambachtelijke en kunstzinnige manier; tevens nam hij vanwege ziekte van Huub Thomas ook diens
bijdrage over Apeldoornse kunstenaars en Arts & Crafs waar.

6 november:

Apeldoorns Kanaal en Koninklijke HBS in oorlogstijd.
Mede n.a.v. het verschenen boek gaf Jan Heerze, oud docent een inkijkje in de geschiedenis van
de Koninklijke HBS tijdens de Tweede wereldoorlog.
Na de pauze vond er een presentatie plaats door Rick Scholten, secretaris van de stichting
Apeldoorns Kanaal (sinds 2015 partner in het EPA) over verleden, heden en toekomst van het
Apeldoorns Kanaal.

Het meest tot de verbeelding sprekende evenement, dat jaarlijks onder de vlag van het Erfgoedplatform wordt
gehouden, zijn de Open Monumenten Dagen, die in het tweede weekend van september plaatsvinden. Bijzonder
verheugd was het organisatiecomité met de toezegging van Koninklijke Talens om zijn fabriekscomplex open
te willen stellen. Dit aanbod is meteen aangegrepen om naast een zgn. Open Huis ook randactiviteiten in de
vorm van workshops en een kunstmarkt te organiseren. Daarnaast maakte Talens van de gelegenheid gebruik
om gelijktijdig een Experience Center te openen. Alle reden voor ons om de officiële opening van de Open
Monumenten dagen ook bij Talens te houden. De opening werd op zaterdagmorgen 12 september om 10.00 uur
verricht door burgemeester John Berends m.m.v. directeur Ronald Benning van Kon. Talens en voorzitter Ben
Mouw van het EPA.
De start van de OMD 2015 bij Talens was “een schot in de roos”, met als gevolg dat alleen al de bezichtiging in
groepjes van 20 personen van het productieproces in de fabriek een kleine drieduizend bezoekers trok; daarnaast
mocht ook de Kunstmarkt en het Experience Center zich in een grote belangstelling verheugen. Nog een
hoogtepunt van 2015 was de Wegerifroute, een route langs bijna 15 panden in Apeldoorn, ontworpen door Chris
en Henk Wegerif; een aantal panden werden ook door de eigenaren opengesteld voor bezichtiging, terwijl er ook
op twee locaties vertellingen werden verzorgd door het Vertelgenootschap. Daarnaast was ook de Zwitsal locatie
weer in het programma opgenomen, mede vanwege het theaterproject in het kader van de expositie over Gemaakt
in Apeldoorn, terwijl ook het voormalig zendstation Radio Kootwijk (de Kathedraal) zich opnieuw in een forse
belangstelling mocht verheugen (ruim 3.500 bezoekers). Dat het programma van 2015 werd gewaardeerd mag
blijken uit het totale aantal bezoeken van ruim 17.000 waarmee een nieuw record werd gevestigd!.
Een ander hoogtepunt in 2015 waren de activiteiten in het kader van Gemaakt in Apeldoorn als onderdeel van het
Festival Gemaakt in Gelderland. Met inzet en medewerking van zowel de gemeente Apeldoorn als diverse partners
van het EPA zijn er in de periode juni t/m september vele activiteiten ontplooid. Reeds in januari 2015 werd er een

Het Historisch Café is de verzamelplaats en spreekbuis van alles op erfgoedgebied in Apeldoorn en mag zich
in een stijgende belangstelling verheugen; het aantal bezoekers beweegt zich per keer tussen de 100 en 150
personen, hetgeen regelmatig voor een “volle bak” zorgt in het restaurant van CODA.
Naast de genoemde onderwerpen zijn de Column van Carin Reinders, directeur-bestuurder van CODA en het zgn.
Nieuwsblok vaste onderdelen van het Historisch Café.
Presentatie is al enige tijd in handen van Ellen Oomen, terwijl Lex Sonneveld voor de muziek zorgt.

Activiteiten in het jaar 2015
In de Erfgoedkalender 2015, opgenomen in bijlage 2, wordt een overzicht gegeven van de activiteiten met
bijbehorende kosten van de deelnemende organisaties in het jaar 2015.
Niet alle activiteiten hebben plaatsgevonden onder de vlag van het Erfgoedplatform, zoals bv.
de viering van Koningsdag, daar dit evenement al jarenlang zelfstandig door de stichting Oranjefeesten wordt
georganiseerd en mag rekenen op ruim 80.000 bezoekers. Ook het AGC, Fietsgilde en IVN organiseren zelf dan
wel op verzoek wandelingen / fietstochten met gids langs diverse bezienswaardigheden/landschappen zowel

10

11

eerste overleg gepland om ideeën te bespreken voor de Apeldoornse invulling. Het enthousiasme nam steeds
grotere vorm aan, hetgeen tot gevolg had dat er door de gevormde werkgroep in totaal een kleine dertig (!!)
overleggen/ afspraken zijn gehouden, waarvan 12 vergaderingen.

Wellicht ten overvloede merken wij op dat in de financiële verantwoording alleen de bijdragen zijn opgenomen, die
het Erfgoedplatform voor zijn rekening heeft genomen. Daarnaast zijn kosten voor rekening van de deelnemende
organisaties gekomen met inbegrip van eventuele bijdragen van derden.

Het voert te ver om uitgebreid op alle elementen in te gaan, maar een kleine opsomming is wel op z’n plaats om
recht te doen aan de enorme inzet van bestuur en medewerkers van de Vereniging Oud Apeldoorn, de leden
van de Archeologische werkgroep Apeldoorn alsmede de medewerkers van de afdelingen Cultuurhistorie en
Archeologie van de gemeente Apeldoorn. De proloog vond plaats op zaterdag 6 juni middels het opschonen van
de zgn. slakkenhoop in het Orderbos m.m.v. wethouder Detlev Cziesso. Tevens zijn er excursies gehouden naar
het HAPS kamp in Berg en Bos onder de noemer “Grasduinen naar grondstoffen”. In de hallen 32 en 36 op de
locatie Zwitsal was een expositie door de VOA ingericht over de voormalige maakindustrie van Apeldoorn, welke
gedurende 13 weekenden in de maanden juli t/m september te bezichtigen was.

Onder de post Structureel zijn de kosten opgenomen voor het functioneren van de stichting; dit betreft
hoofdzakelijk de kosten voor het bijhouden van de websites Geheugen van Apeldoorn en Erfgoedplatform
Apeldoorn alsmede de afschrijvingskosten van de website Erfgoedplatform Apeldoorn. In de post Overige kosten
zijn o.a. de kosten van verzekering m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid, representatiekosten, lidmaatschap
Erfgoed Gelderland en kosten wijziging statuten i.v.m. aanvragen ANBI status opgenomen.
Niet onvermeld mag worden dat het Erfgoedplatform bij zijn functioneren veel ondersteuning krijgt van CODA,
zowel in de vorm van het verzorgen van het secretariaat (negen uur op maandbasis) alsmede in de vorm van het
verrichten van werkzaamheden op het terrein van communicatie en publiciteit.

De officiële opening vond plaats op zaterdag 4 juli door wethouder Nathan Stukker, gelijktijdig met de lancering
van het boek over de geschiedenis van het merk Zwitsal, samengesteld door Yvonne de Vries. Tijdens het
openingsweekend kon ook worden deelgenomen aan het theaterproject van Riet Mellink, t.w. een actieve Kijk &
Luisterroute over het terrein van het Zwitsal complex met uitleg over de vroegere functies; vanwege de zeer warme
(35 Cº) omstandigheden werd er echter weinig van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Naast de expositie werden
er ook diverse themaweekenden gehouden zoals bv. over papierscheppen, rijwielen (e-bikes van Sparta), energie
en rollend erfgoed; tevens was ook de Roadshow van het Festival Gemaakt in Gelderland op 8 augustus present.
Niet onvermeld mag worden dat CODA zich op verzoek van de festivaldirectie heeft ontfermd over het thema
Papier middels de tentoonstelling Paper Art, foto-expositie over de papierindustrie en workshops rond de vele
toepassingsmogelijkheden van papier.

In bijlage 3 is zowel de Balans per 31 december 2015 alsmede de Resultatenrekening over het boekjaar 2015
opgenomen; daarnaast is een totaal overzicht opgenomen van de Activiteitenkosten 2015.

Buiten deze wat grootschalige activiteiten stond in het kader van het project Atlas van Apeldoorn dit jaar de
wijk Kerschoten centraal, de eerste grote na-oorlogse wijk, die door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is
aangewezen als één van de dertig gebieden van nationaal belang voor de periode van de wederopbouw 1940 –
1965. Naast diverse activiteiten in de periode van april t/m oktober bestond er de mogelijkheid om aan de hand van
panelen een wandeling door de wijk te maken.
Jaarlijks worden er tevens een tweetal herdenkingsbijeenkomsten gehouden met een (financiële) bijdrage van
het EPA, t.w. de herdenking van de Bevrijding van Apeldoorn op 17 april bij de sluis in het Apeldoorns Kanaal
door de Vereniging Oud Apeldoorn en de herdenking van de gevallen Apeldoornse militairen in Nederlands-Indië,
Indonesië, Nieuw Guinea en Korea op de tweede zaterdag van september bij het monument op de begraafplaats
aan de Soerenseweg door de Stichting Indisch Erfgoed.

Met brief d.d.9 juli 2015 heeft het College van B&W van de gemeente Apeldoorn laten weten in te kunnen
stemmen met de verantwoording in het Jaarverslag over 2014 en indirect goedkeuring te verlenen aan het
reserveren van het overschot ad € 3.747, bestemd voor de te ondernemen activiteiten in het jaar 2015.

In dit jaarverslag hebt u kennis kunnen van de besteding van deze gelden, terwijl ook de vele geplande
activiteiten in het jaar 2016 door de deelnemende organisaties de nodige financiering zullen vergen.

Vooruitblik 2016
Tijdens het vaststellen van de activiteitenkalender 2016 in de vergadering van november 2015 kwam duidelijk
de opzet en doelstellingen van de stichting Erfgoedplatform Apeldoorn naar voren; de samenwerking en
kruisbestuiving tussen de deelnemende organisaties in het EPA leverde een forse lijst met voorgenomen
activiteiten op, die voor zover mogelijk ook een plaats hebben gekregen op de kalender.

In de maand oktober is uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp Maand van de Geschiedenis middels exposities en
workshops.
Een ruwe schatting van het aantal deelnemers aan activiteiten onder de vlag van het Erfgoedplatform levert een
totaal op van ruim 24.000, terwijl daarnaast de aangesloten organisaties nog veel deelnemers mochten noteren
bij hun eigen activiteiten, zoals bv. Het Apeldoorns Gidsen Collectief (2.732 personen), Stichting Bouwhuis (600
personen bij debatavonden), Stichting Indisch Erfgoed (180 personen) en het IVN (4.222 personen). Daarnaast
houden diverse organisaties leden/ donateursbijeenkomsten (o.a. Felua, SAM en VOA). Kortom, vele activiteiten
en deelnemers/bezoekers aan bijeenkomsten in het teken van cultuurhistorie/bouwkunst in de gemeente
Apeldoorn. Over de in het jaar 2015 uitgevoerde activiteiten onder de vlag van het Erfgoedplatform treft u in bijlage
2, aan de hand van de Erfgoedkalender 2015, een overzicht aan met vermelding van de onderwerpen en de
werkelijk gemaakte kosten.

Financiering
In de Activiteitenkalender 2015, opgenomen in bijlage 2 treft u ook de uitgaven aan van de uitgevoerde activiteiten;
in totaal is in 2015 een bedrag uitgegeven van € 45.997, waaronder een post van € 6.063 voor Afschrijving website
en € 4.714 voor redactie- en onderhoudskosten websites. Vanwege extra ontvangen bijdragen van o.a. het
Rabobank Cultuur Fonds en Erfgoed Gelderland ten bedrage van € 7.000 is er een batig saldo van bijna € 7.400
ontstaan, welk bedrag zal worden aangewend voor extra activiteiten in het jaar 2016.
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JAARVERSLAG 2015

Bijlage 1

bestuursldn
5
5
5

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter

350/160
250
439

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het EPA
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Om alle geplande activiteiten, opgenomen in de kalender voor 2016, uit te voeren is minimaal een bedrag nodig
van € 54.700, waarvoor tot op heden door de gemeente Apeldoorn een bedrag van € 46.652, aangevuld met het
bedrag van de Bestemmingsreserve ad € 7.268 beschikbaar is. Graag is het bestuur van het Erfgoedplatform
Apeldoorn bereid om een nadere toelichting te verstrekken over dit jaarverslag.

5

Niet onvermeld mag blijven dat de beide websites, die onder de vlag van het Erfgoedplatform Apeldoorn,online
worden gehouden, t.w. www.geheugenvanapeldoorn.nl en www.erfgoedplatformapeldoorn.nl die bijna dagelijks
worden aangevuld met nieuwe beelden en zich in een steeds grotere bekendheid en vooral deelname mogen
verheugen. Op deze manier worden beelden ontsloten voor zowel de inwoners als de bezoekers van Apeldoorn
teneinde te werken aan het Levend houden van het geheugen van Apeldoorn.
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leden/donateurs medewerkers Website bezoeken FaceBook/volgers
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3.753
219
30
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75
2

deelnemers

Niet onvermeld op deze plaats mag blijven het reserveren van financiële middelen voor deelnamen aan
activiteiten rond de Giro d’Italia en de inrichting van een zgn. Stationshuiskamer in het stationsgebouw. Tevens
wil het Centrum voor Mens en Gebouwde Omgeving Bouwhuis het komend jaar diverse debatten organiseren
rond o.a. diverse items in de leefomgeving (klimaatverandering) en het verschijnen van een boek over de wijk
Zuid. Daarnaast worden er door de aangesloten stichtingen en verenigingen ook in eigen kring veel activiteiten
georganiseerd, die vaak een breder terrein bestrijken dan het onderwerp cultuurhistorie. Veel van de deelnemende
partners brengen eigen uitgaven, in de vorm van nieuwsbrieven, tijdschriften, magazines, uit, waarin een
opsomming wordt gegeven van hun werkzaamheden, etc. Daarnaast kan voor nadere informatie ook de eigen
websites worden geraadpleegd.
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3.358
1.300
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600
18.350

activiteiten

Voor een overzicht hiervan verwijzen wij u graag naar bijlage 6, waarin de Activiteitenkalender 2016 is opgenomen.
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EPA

Website en communicatie

gemeente

Overig
Historisch Café (4x per
jaar)

CODA

200 Jaar Koninkrijk Neder- SKA
land
70 Jaar Bevrijding
CODA
VOA
Herdenking gevallen
SIE
Apeldoorners in Ned.Indië
op 12 sept. + herdenking
bevrijding bij het Sluisje op
17 april

Gemaakt in Gelderland

programmering

internationaal jongerenparlement ihkv 200 jaar Koninkrijk
lesbrief; openstelling bunker;

CODA, Bureau Storia,
allen

VOA, SIE,
AGC

St.partnersteden,CODA

tentoonstellingen Papierindus- CODA,
trie en Paper Art; oude ambach- Bouwhuis,
ten, technieken ;
VOA,Felua,
SAM, etc
uitgave boek Zwitsal

Gemaakt in Gelderland:
CODA
Gelders Erfgoedfestival, 13
juni t/m sept. 2015

VOA, CODA,
gemeente,
Indisch Erfgoed, AGC,
IVN, Bouwhuis

EGP

samenwerking

algehele coordinatie en organisatie “Kunst in monumenten”

EPA

representatie, abonnementen,
porti, kantoorart., verzekeringen

Redactiewerk Site voor erfgoedlocaties zelf bij te houden
door aangesloten verenigingen
etc.
afschrijving + afschrijving EPA
website alsmede alg. pr kosten

onderdelen

Open Monumenten Dagen SAM
( 2e weekend van september)

2. Hoofdcategorie

Inspiratiedag

Algemene stichtingskosten EPA

CODA

trekker

Het geheugen van
Apeldoorn

1. Structureel

Erfgoedkalender 2015

Bijlage 2
Erfgoedkalender 2015

€ 2.000

€ 2.500

€ 2.500

€ 5.000

€ 15.000

€ 1.500

€ 950

€ 6.500

Tegemoetkoming EPA
begroot
€ 1.750

€ 2.000

€ 2.929

€ 5.109

€ 15.358

€-

€ 1.479

€ 9.027

€ 1.750

Werkelijke
kosten EPA

6 februari, centrale thema
Gemaakt In Gelderland, 10
april met als thema 70 jaar
bevrijding, 4 september met als
onderwerp Open Monumentendagen met het thema Kunst
en Ambacht en 6 november
met als thema’s het Apeldoorns
Kanaal, het verleden, heden
en toekomst en de Koninklijke
HBS in oorlogstijd.

Kstn herdenking begraafplaats
Soerenseweg door de SIE ism
KMarWillemIII kazerne en
Heuvellaanschool (1514) en
herdenking van de bevrijding
bij de Sluis en Grote Kerk door
de VOA ism stichting bevrijding ‘ 45 en de prinses Margrietscool VOA (1415)

Niet bij EPA gedeclareerd

6.134 minus vrijval reservering
van 1.025 voor theaterproject
Gemaakt in Apeldoorn

(Versnelde) afschrijving website EPA, licentiekosten Website
GvA, hosting- en onderhoudskosten.
Inclusief een bedrag van ca 400
euro voor wijziging statuten
niet gehouden

Opmerkingen
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Onvoorzien

uitreiking SAM prijs
Molendag 2e zaterdag in
mei

Herbestemming beeldbepalende gebouwen

3. Subcategorie

Maand van de Geschiedenis (oktober)

Atlas van Apeldoorn
Dag vd Architectuur

Stichting
Bouwhuis
SAM

CODA
Bouwhuis
CODA
Felua, AGC,
CODA

SAM

3-Nov

TOTAAL

herstemming van kerken, kanto- VOA, CODA,
ren en scholen
SAM, AGC

tentoonstelling Droombruiloft
en Apeldoornse dag van de
familiegeschiedenis

editie Kerschoten

€ 55.700

€ 1.000

€ 10.000

€ 5.000
€ 2.000

€ 45.997

€ 500

€-

€ 2.187

€ 5.000
€ 658

Bijdrage voor kinderboek
Swoertje wroet in vroeger, de
Grafheuvel van Masja Parlevliet

Ontwerp nieuwe Appelwoning
in Kerschoten: 2.722 minus
2.722 vrijval reservering gedaan in 2014

Bijlage 3a
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Bijlage 3b
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Bijlage 4

Verantwoording activiteiten 2015
SAM ism VOA, AGC, CODA, gemeente, IVN, Bouwhuis, SIE
Open Monumenten Weekend (2e weekend van september) “Thema: Kunst en ambacht”
Activiteiten: klassendag, Wegerif fietsroute, bezichtiging panden (o.a. panden Wegerif), open huis Talens, expositie
Papiergeschiedenis en CODA Paper Art in CODA, expositie maakindustrie en ambachten Zwitsalterrein
Aantal bezoekers: 800 kinderen aan de klassendag en 17.300 bezoekers van het Open Monumentenweekend
Aantal medewerkers: 16 vrijwilligers aan de klassendag en 42 vrijwilligers aan het Open Monumentenweekend
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CODA, VOA, AGC, gemeente etc.
Gemaakt in Gelderland : Gelders erfgoedfestival (12 juni tm 20 september)
Activiteiten: exposities Paper Art en papiergeschiedenis in CODA, expositie over de oude maakindustrie Maak
het mee: Gemaakt in Apeldoorn in Zwitsalgebouw, presentatie Zwitsalboek, diverse activiteiten in de weekenden
gedurende de festivalperiode op het Zwitsalterrein, 2 wandelingen rond de ijzerwinning.
Aantal bezoekers: rond de 25.000
Aantal medewerkers: rond de 100 vrijwilligers

SIE
Herdenking gevallen Apeldoorners in Nederlands Indië (12 september)
Activiteit: herdenkingsbijeenkomst met veteranen en hoogwaardigheidsbekleders waaronder burgermeester en
leerlingen van de Heuvellaanschool.
Aantal bezoekers: 80 en 30 schoolkinderen
Aantal medewerkers: 8

VOA
Herdenking bevrijding bij het Sluisje (17 april)
Activiteit: bijeenkomst Het Sluisje met muziekoptreden De Eendracht en voordracht leerlingen BS De Margriet.
Aantal bezoekers: 250 en 80 schoolkinderen
Aantal medewerkers: 10
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CODA

CODA ism Historisch Café werkgroep

Atlas van Apeldoorn : Kerschoten
Activiteit: panelenroute in Kerschoten, interviewportretten, bijeenkomsten met bewoners, wandeling door de wijk
etc.
Aantal bezoekers: ongeveer 500, de keren dat de panelenroute gereden is is onbekend
Aantal medewerkers: 6

Historisch Café (4x op jaarbasis)
Activiteit: openbare erfgoedbijeenkomst in CODA Café waarin 2 sprekers, de column van Carin en het nieuwsblok
vaste items zijn. Pianist Lex Sonneveld begeleidt en Ellen Oomen presenteert het Café.
Aantal bezoekers: per keer gemiddeld 75
Aantal medewerkers: 5

Ontmoetingsplek voor geïnteresseerden in geschiedenis

APELDOORNS KANAAL EN
KONINKLIJKE HBS IN OORLOGSTIJD

vrijdag
6 november 2015
van 17.00 tot 19.00 uur
CODA Café
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn
Toegang gratis
Ontmoetingsplek voor geïnteresseerden in geschiedenis

Programma:

OPEN MONUMENTENDAGEN
KUNST & AMBACHT

vrijdag
4 september 2015

KERSCHOTEN
IN BEELD

Met wijken als De Parken en Berg en Bos, de vele bomenlanen, Het Loo en de
Veluwe als achtertuin was Apeldoorns reputatie van stad in het groen al ruim
voor de Tweede Wereldoorlog gevestigd. Ook na 1945 speelde het groene
imago een belangrijke rol in de uitbreidingsplannen. Ten noorden van De Parken
werd de nieuwe wijk Kerschoten ontwikkeld. Het prestigieuze project omvatte
de bouw van bijna 900 woningen, een wijkwinkelcentrum en enkele andere
voorzieningen rondom een groot openbaar park.

Het concept van de oude Apeldoornse
stadsparken zoals het Oranjepark en het
Wilhelminapark, waar de woningen eveneens
rond het groene park zijn gerangschikt,

heeft in Kerschoten een moderne vertaling
gekregen. Het park is doorsneden door een
netwerk van wandel- en fietspaden en heeft
door het vele groen, de speelweiden en de
vijver een afwisselend karakter. Geïnspireerd
door de Scandinavische voorbeelden die
hij bezocht, plaatste Zuiderhoek enkele
woontorens in het park. Hierdoor kon in de
wijk ondanks het rijkelijk aanwezige groen
toch een hoge woningdichtheid worden
bereikt. De torens vormen samen met de hoge
flat van woonzorgcentrum De Veenkamp
uitgesproken stedelijke accenten die een
belangrijke rol spelen in de ruimtewerking en
identiteit van Kerschoten.

Architect D. Zuiderbroek, 1960

12

GROENE
KRUISGEBOUW

Het kruisgebouw stond ten
dienste van de zuigelingenzorg,
gezondheidsvoorlichting en
wijkverpleging in de kinderrijke buurt.
In het gebouw waren twee kleine
woningen voor de wijkverpleegsters.

CODA Café
Vosselmanstraat 299
7311 CL Apeldoorn

Architect J. van der Weerd, 1964

11

APPÈLWONINGEN

Het complex met goed
betaalbare, relatief grote en
gerieflijke eengezinswoningen is
gebouwd om de doorstroming op
de woningmarkt te bevorderen.
De vormgeving herinnert aan de
Zuiderhoekwoningen

Flats in Kerschoten. Bron: CODA Archief

1

KERSCHOTEN,
DE WIJK

De moderne stedenbouw van de wijk
werd veel geprezen om de ruime
aandacht voor een groene omgeving,
grote verkeersvrije woongebieden
en woonmogelijkheden voor
verschillende leeftijdsgroepen en
inkomensklassen.

2

10

OPEN HOFKERK

Architect D. Zuiderhoek, 1959-1967

Architect D. Zuiderhoek, 1966-1967

9

De eerste bouwfase van het
winkelcentrum is gekoppeld
aan drie portiekflats. Markante
galerijen met betonnen luifels
zorgden voor beschutting en
een mooie overgang naar de
openbare ruimte.

OUDERENWONINGEN

De acht geschakelde
ouderenwoningen staan in een
groot plantsoen en lijken wat
betreft de vormgeving sterk
op de eengezinswoningen van
architect Zuiderhoek.

Programma:

Architect D. Zuiderhoek, 1959-1962

W. van Tijen, 1972

3

VRIJGEZELLENFLAT
+ KUNST

De ‘hunkerbunker’ bevat kleine
appartementen voor alleenstaanden.
In de tuin staat het kunstwerk ‘De
Verbondenheid’ van Harry Meek.

Toegang gratis

De kerk ligt aan een belangrijk
kruispunt. Bijzonder is de
grote kerkzaal met geplooide
bakstenen muren en grote glasin-loodramen, gemaakt door
Hanneke Zuiderhoek.

WINKELCENTRUM

bron: CODA Archief

4

DE VEENKAMP
Bij de opening in 1962 was
dit één van de modernste
woonzorgvoorzieningen voor
bejaarden in Nederland. Het
complex was het paradepaardje
van woningbouwvereniging De
Goede Woning.

Deze flyer hoort bij twaalf panelen die tijdelijk in Kerschoten staan. Op de panelen

5

GROEN IN DE WIJK
Licht, lucht en ruimte waren de
uitgangspunten in de moderne
stedenbouw. Daar hoorde ook
een groene omgeving bij, een plek
om elkaar te ontmoeten, te spelen
en te wandelen, snel en veilig
bereikbaar voor jong en oud.

6

Eerste schooldag in Kerschoten (ca. 1965). Bron: CODA Archief

CODA-a2poster-vouwboekje-v6.indd 2

Familie in Kerschoten op de auto (ca. 1960)

zelf kunt u meer informatie over de locaties vinden. Veel plezier met de wandeling!

Bron: CODA Archief.
Architect D. Zuiderhoek, 1958-1962

bron: CODA Archief

SONDORPSCHOOL
Het enige bewaard gebleven
schoolgebouw uit de ontstaansperiode van Kerschoten is gebouwd
als hervormde lagere school.
Eén van de zijgevels bevat een
baksteenmozaïek naar ontwerp van
Berend Hendriks.

7

T.G. Slijkhuis, 1960

Klaarovers (1967). Foto: Fam. Brüggemann

ZUIDERHOEKWONINGEN

De 300 eengezinswoningen zijn in
opdracht van de drie samenwerkende
woningbouwverenigingen gebouwd.
De bouwblokken bestaan uit drie
woningtypen van verschillende
grootte.

* Apeldoornse kunstenaars en
Arts & Crafts door Huub
Thomas, architect en voorzitter
van de Stichting Apeldoornse
Monumenten
* Jugendstil rond 1900 in
Apeldoorn door Henk op den
Dries, voorheen docent Kunstvakken op csg De Heemgaard
* Column door Carin Reinders,
directeur bestuurder CODA

Park Kerschoten

8

HET PARK
Het park - naar ontwerp van
R. Boom, 1959 - 1967 - is het
hart van Kerschoten. Het
parkgroen loopt via plantsoenen,
groenstroken en tuinen vrijwel
tot aan de voordeuren van de
rondom liggende woningen.

www.erfgoedplatformapeldoorn.nl

25-03-15 14:17
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* Over verleden, heden en
toekomst van het Apeldoorns
Kanaal, presentatie door Rick
Scholten, secretaris Stichting
Apeldoorns Kanaal

www.erfgoedplatformapeldoorn.nl

van 17.00 tot 19.00 uur
Architect en stedenbouwkundige David
Zuiderhoek (1911- 1993) maakte het ontwerp,
waarvoor hij met afgevaardigden van de
deelnemende woningbouwverenigingen
en stedenbouwkundigen van de gemeente
Apeldoorn een studiereis naar Zweden en
Denemarken ondernam. De Scandinavische
stedenbouw met zijn aandacht voor groen,
ruime verkeersvrije woongebieden en
woonmogelijkheden voor verschillende
leeftijdsgroepen en inkomensklassen kreeg
in de rest van Europa veel aandacht op
congressen en in vaktijdschriften.

* De koninklijke HBS in
oorlogstijd door Jan Heerze,
oud-docent
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CODA ism VOA, Felua, AGC

Erfgoedplatform

Maand van de Geschiedenis (oktober)

VNG Congres (3 juni)

Activiteit: Dag van de familiegeschiedenis (17/10), expositie Droombruiloft, bezichtiging oudheidkamers workshops,
lezingen, rondleidingen in CODA Archief.
Aantal bezoekers: 205 op 17/10, 3.000 voor de expositie Droombruiloft
Aantal medewerkers: 9

Activiteit: erfgoedplatform heeft 2 excursies in het totale excursieaanbod verzorgd. De wandelexcursie Belle
epoque langs gevels in de binnenstad met als eindbestemming Het Achterom voor een Veluwse Schavuyt en de
fietstocht Crossen door de Bossen langs grafheuvels en ander erfgoed in het Kroondomein.
Aantal bezoekers: 80
Aantal medewerkers: 15
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Bijlage 5

Overzicht persberichten Erfgoedplatform 2015
Stentor
111014 Nieuw Gelders Erfgoedfestival
190115 Sloop Vogelbuurt van start
190115 Zwitsal: Skaters hopen in laatste tempel te zijn
200115 Markant stukje weg (Vogelbuurt Apeldoorn Zuid)
220115 Groene stad zonder wilgenrij?
220115 VisitVeluwe neemt klus over van failliet VBT
230115 Veranderend stadsbeeld: Het Oude Loo
240115 Stationsgebied ontwikkelt zich snel
240115 Beroemde kantoor Herman Hertzberg maandag in verkoop
240115 Apeldoorn moet nu gezicht kiezen
260115 Gelders app maakt kans op tweejaarlijkse geschiedenisprijs
260115 Expositie over oude fabrieken (Gemaakt in Apeldoorn)
270115 Schijnwerpers op Kunst en Ambacht (OMD 2015)
030215 Stamppot boerenkool met sambal, heerlijk… (over een Indonesisch gezin dat naar
Apeldoorn kwam)
030215 Finse school toch naar Mudanthe
050215 IJzerwinning en oude Apeldoornse fabrieken thema bij Historisch Café
060215 Stentor volgt Apeldoornse Oorlogssporen
060215 Veranderend stadsbeeld: Eglantier
060215 Veluwe, dat is een volle waslijn (Bastiaan Overeem leidt nieuwe toeristische organisatie
VisitVeluwe)
070215 Oorlogssporen
100215 Gemeente overpeinst storm reacties op korter defilé
130215 Erfgoedplatform bepleit lang defilé
140215 Oorlogssporen
140215 Buitengewoon: Een beetje vreemde ‘hoge’ beek
140215 Kruis verdwijnt, maar buurthuis juist in zicht (over de sloop in de Vogelbuurt)
120215 Ontwerpen aan Loolaan klaar
170215 Oorlogssporen
180215 Oorlogssporen
180215 Snelle sloop, of eerst eens goed over nadenken (Westpoint)
190215 Binnenstad: Eerst goten en stenen, dan groen
190215 Bos, natuur, maar ook de stad (over nieuwbouw aan de Loolaan)
200215 Veranderend stadsbeeld: Welgelegen
210215 Slopers naar ingenieursgebouw (Radio Kootwijk)
210215 Oorlogssporen
230215 (Eendrachts) Spreng brengt historie tot leven
230215 Samen schouders onder de cultuurhistorie
240215 Zwitsal: elke week een andere sport
240215 Oorlogssporen
280215 Oorlogssporen
040315 Wonen aan de rand van het water
050315 Watergoten Hoofdstraat en Brinklaan
060315 Veranderend stadsbeeld: City stopt op kruispunt
060315 De Veluwe mag best wat ‘spannender’

070315 Oorlogssporen
070315 50 jaar Orpheus
090315 “Vader verstopte munitiekisten in bijenkorven’ (over de herdenking bij Woeste Hoeve)
100315 Het stadhuis van het dorp/Kwart Eeuw na de stadhuisoorlog
140315 Oorlogssporen
140315 Buitengewoon: Ploeteren voor vruchtbaar land (over schaapskooien)
160315 Verjaardag ook startschot Orpheus
180315 Politieke dood van Porringa: deel 2 van “Het Stadhuis en het dorp”
190315 Arts en Crafts en Chris Wegerif centraal in ACEC
190315 Bouwhuis kaatst bal verder over Appèlwoningen in Kerschoten
200315 Veranderend stadsbeeld: Sterrenlaan en omgeving
200315 Toch zoektocht naar nieuwe merk Zwitsal
210315 Woeste Hoeve mikt op nieuwe gasten
210315 Buitengewoon: Het “Ruhrgebied van toen...”
210315 Oorlogssporen
260315 TNO wijkt voor woonwijk/Satelliet voor Ugchelen (Ugchelen-Buiten)
280315 Oorlogssporen
010415 In de rij voor bouw op TNO/Kopers bepalen kleur van de stenen, net als omvang kavels
020415 Pleidooi uitbreiding binnenstad
030415 Veranderend stadsbeeld: Weilanden verdwijnen (Osseveld/Zevenhuizen)
030415 Over de plannen in de groen woonbuurt op TNO-terrein
040415 Oorlogssporen
080415 Zwitsalterrein raakt ook buiten Apeldoorn bekend
080415 Gratis lespakket Wereldoorlog met twee boeken
090415 Bieb bundelt alle kennis in paviljoens
110415 Punt achter hoogspanning Zuid
110415 Oorlogssporen
170415 Veranderend stadsbeeld: Buren voor Weweler (Kayersdijk)
170415 Deventer bisschop in Beekbergen
170415 Uddel werkt aan klompenpad
170415 Dwangarbeider terug in Apeldoorn
170415 Ook margarine is niet heilig voor Unilever
180415 Zwitsalfabriek voor even strandhal beachvolleybal
180415 Oorlogssporen
200415 Emoties bij onthulling van gedenkteken in Loenen
230415 Eerherstel voor Apeldoornse groeistuip (Binnenstad)
250415 Oorlogssporen
270415 Gasfabriek: etalage en woonplek topsport/Sporter onderdak, reclame voor sport
020515 Oorlogssporen
080515 Toekomst Appèl-woningen centraal in ACEC
190515 Victorkerk heeft nieuwe eigenaar
200515 Maakindustrie laat het afweten bij “Gemaakt in Gelderland” (Gemaakt in Apeldoorn)
220515 Het Oude Kantongerecht verhuurt binnenkort in het centrum van Apeldoorn ook vijf
kamers als bed&breakfast (een erfgoedlogies erbij dus)
290515 Van Driesum slaat vleugels verder uit/Miljoenenfonds voor aankoop oude panden
300515 Wow, Mariëlle heeft een kerk (Nieuwe invulling Victorkerk)
040615 Paleistuin terug naar de oorsprong
050615 Kansen voor Sportfondsenbad
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050615 Grote kerk wil authentieke kroonluchters
060615 Margriet opent Burlington Park
080615 Zwitsalterrein viert de zomer
100615 IJzerslakkenhoop in de aandacht (060615 Gemaakt in Apeldoorn)
100615 Wandelen langs groen van wederopbouwwijk jaren ’50 (Atlas van Apeldoorn 2015)
120615 Want het zijn wel onze helden (over straatnaamgeving verzetshelden)
120615 Hapskamp vecht voor toekomst
130615 Ontwikkeling Gelderse papierindustrie in tentoonstelling (Gemaakt in Apeldoorn)
150615 Herinnering Victorkerk tegen klein prijsje
150615 Tijdelijk (Haven)park komt tot leven
160615 VOA aan het inrichten (Gemaakt in Apeldoorn)
190615 Iedereen ambassadeur van ons Apeldoorn (www.regioambassadeur.nl)
200615 Smaragd: appartementen met eigen wandelbos (Huize Mary aan de Koning
Lodewijklaan)
200615 AGOVV vindt bij start renovatie monumentale tribune bijna eeuw oude
programmaboekjes en toegangskaartjes
240615 Vlag in top aan Loolaan/Monumentale villa in stijl verbouwd (Loolaan 59)
260615 Gevels in Hoofdstraat opgeknapt, nu nog plekje op de monumentenlijst
270615 Zomerexpositie toont Apeldoorns gevarieerder industrieel verleden (spread Gemaakt in
Apeldoorn)
270615 Geen kindje? Dan gaat u toch lekker werken mevrouw
030715 Oude kantoren Centraal Beheer verkocht. Hertzberger kijkt naar renovatie
wereldberoemd kantoor
040715 Advies: keuze maken bij koers Zwitsal
040715 Opkomst en teloorgang van de Apeldoornse wasserijen (spread Gemaakt in Apeldoorn)
060714 Begin bevaarbaar Apeldoorns Kanaal is er
080715 CB-verkoop aanval op leegstand
090715 IJzer in Haps, papier op Zwitsal (activiteiten Gemaakt in Apeldoorn)
100715 Deens monument verdient beter
110715 Eerste exemplaar
150715 Sparta met e-bikes naar Zwitsal
200715 Altijd een Sparta, uit principe
310715 Mijlpaal voor Gemaakt in Apeldoorn
310715 Hoofdrol Talens op Open MonumentenDagen
110815 Lokale jonge makers gezocht
190815 Echte Berlage of vals, de zomerkracht schrijft (Oranjelaan 9 kader OMD)
200815 Fietstocht langs papierhistorie
220815 Ridders strijden voor Gelderse geschiedenis (nieuwe geschiedenisprogramma dat
Omroep Gelderland maakt ism Gelders Erfgoed en de Radbouw Universiteit)
310815 Erepenning voor Van der Zande
020915 Bouwen aan een nieuwe toekomst van paleis
020915 Historisch Café in teken monumenten (OMD)
030915 Prehistorisch sieraad terug naar ‘huis’
030915 Rietveldhuis te koop
040915 Historie is heilig op Zwitsalterrein
050915 Publiek gaat aan de slag met SAM-prijs
050915 Voertuigen vol nostalgie (Gemaakt in Apeldoorn)
070915 Gemaakt in Gelderland (openstelling Veluwse Vlaggenindustrie)

080915 Kijkje in de wereld van Royal Talens (spread over de OMD)
090915 Gemaakt in Apeldoorn populair
100915 “Wegener-drukkerij’in Apeldoorn dicht
100915 Pronkstukken uit Uddel
120915 Pret in de pastafabriek (veel industrieel erfgoed tijdens de Open Monumentendagen
2015)
140915 Tweede leven voor minihuizen (woningcomplex Ibisplein, OMD)
160915 Pop-up Museum (Kathedraal Radio Kootwijk vier dagen in het teken van honderd jaar
netwerkbedrijf)
180915 Hergebruik op de Zwitsal (opening Foenix in loods 17, de oude Zwitsalfabriek)
180915 Na 119 jaar heft Historische Vereniging zich op
190915 Swoertje Zwijn speelt hoofdrol in kinderboek over grafheuvels (presentatie op 4 oktober
in CODA)
220915 Brainstormen over Fab&Seb-kerk en Onderzoek naar een kleinschalig
woonzorgcomplex in Theresiakerk (Bouwhuiscafé 220915)
230915 Sprengen staan vooral droog
230915 Festival “Gemaakt” valt goed (zie ook apart overzicht persberichten van het festival)
260915 Zwitsal als epi-centrum beachsport
300915 Orgel van architect uit Hoog Buurlo pronkt nu in historisch pand museum Elburg
011015 Dubbel dvd over 70 jaar vrijheid
021015 Strijders tegen roest en verval (vrijwilligers actief op begraafplaats Soerenseweg;
zoeken versterking)
051015 Meegroei boek voor kinderen over grafheuvels
081015 Plek van Apenheul en Julianatoren niet meer heilig voor gemeente
081015 Zelfs parkeren in de bossen is optie in Apeldoorn-West
131015 Saxion bouwt bij de Nettenfabriek
141015 Veranderend stadsbeeld-expositie (t/m 6 januari in foyer Stadhuis)
141015 Wandelen en meer op Dag van de Geschiedenis
211015 Monumentale wedstrijd: acht gerestaureerde monumenten in Apeldoorn zijn
genomineerd voor de SAM-publieksprijs 2015
221015 Creatief mediteren tussen de intense Talenskleuren
231015 Archeologen geven toelichting tijdens open dag bij opgraving
261015 Event in centrum is ‘lastig’ (Stichting Apeldoorn Promotie ziet veel kansen voor
Apeldoorn)
261015 Water begint na hun werk weer langzaam te stromen (schoonmaakactie sprengkoppen
Ugchelen)
261015 De Middelste Moeln zet in op uitbreiding
271015 Loenen herbergt wellicht ijzerovens uit de 9e eeuw
291015 Loenense grond vol schatten
311015 Historisch Café over het kanaal
021115 Publiek bepaalt fietsend winnaar van SAM-prijs
041115 Klein gebied met aparte vondsten (opgravingen Loenen van nationaal belang)
091115 Victorkerk straks weer echt kerk
101115 Nieuw: Willem Kolffweg en Jan Hendrik Persijnweg (Beekbergen)
111115 Parochie zoekt koper of ontwikkelaar voor kerk (Fab&Sebkerk Zuid)
211115 Villa verdringt Wiesels ‘huuske’
21115 SAM-prijs naar Halve Maan
251115 Herdenking dwangarbeiders
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271115 D66 wil haven bij de Zwitsal
171215 Historische Vereniging Felua is niet meer
181215 Sloop Theehuis staat niet vast
191215 Een gehucht geeft zich bloot
301215 Protestantse Julianakerk straks anders, ruimer en moderner

Stedendriehoek
040215 Historisch Café in CODA Café over Gemaakt in Gelderland en Archeologie
040215 Quiz over Oud Apeldoorn (bij OKW)
180215 Boeken- en ruilbeurs VOA
250215 Deventer eert slachtoffers van WOII met gedenkstenen (struikelstenen)
250315 Plannen voor TNO-terrein bekend
290315 Paleis Het Loo tijdens de Tweede Wereldoorlog
010415 Apeldoornse editie Monopoly is binnenkort beschikbaar
150415 Apeldoorn viert voor de 70e keer bevrijding
130515 Apeldoornse helpen bij Gemaakt in Gelderland
100615 Opening Tot2021 nieuw park op voormalig Bakkenesterrein
080715 Grasduinen naar grondstoffen (Gemaakt in Apeldoorn)
090915 Kunst en ambacht op Open Monumentendagen
041115 Documentaire over Apeldoornsche Bosch op televisie bij Omroep Max

120815 Ijzer, leem, hout en wol
200815 Fietsen langs papiermolens
270815 Open Monumentendagen in teken van kunst en ambacht
020915 Made in Apeldoorn/Rollend erfgoed staat even stil voor expositie
020915 Zilveren erepenning voor voorzitter Vereniging Oud Apeldoorn
020915 Kunst & Ambacht in CODA
300915 Loenense Enkenpad open
281015 Kanaal en Kunst centraal in slotaflevering Historisch Café

De Ondernemer
Maart 2015 Festival rond Gelderse maakindustrie
Mei 2015 Royal Talens creatieve gigant uit Apeldoorn
September 2015 Hoe en etiket een doos wordt

Dorpsvizier
020415 Vervanging drie bruggen Apeldoorns Kanaal
160415 Opgravingen op de enk Ruitersmolen-Stichtingweg
Gemeenteblad
100615 IJzerslakkenhoop in de aandacht

Stadsblad
210115 Televisiestudio op Zwitsal
280115 Gemaakt in Gelderland
280115 Nieuwe organisatie promoot Veluwe
040215 Presentatie over erfgoed (door Gelders Archief bij de werkgroep genealogie van de
Hobby Computer Club Apeldoorn
280215 Tweede pand Wittenborg (in vm school Spoorstraat)
180315 Gemaakt in Gelderland
180315 Zwitsal versterkt het karakter van Apeldoorn
010415 Kerschoten in Atlas van Apeldoorn
010415 Eerste schildje op rijksmonument Henri Dunantlaan
080415 Historisch Café staat in teken van zeventig jaar bevrijding
080415 Fraai boek over vergeten oorlogsperiode
150415 Inwoners van Uddel mogen meedenken over klompenpad
060515 Gemaakt in Apeldoorn
060515 Site moet binnenstad boost geven
130515 Apeldoorners helpen bij Gemaakt in Apeldoorn
030615 Onderhoud ijzerslakkenhoop (Gemaakt in Apeldoorn)
110615 Vervanging drie bruggen Apeldoorns Kanaal
170615 Wandeling in Kerschoten/Geschiedenis papierindustrie
170615 Opening Havenpark
010715 Expo oude maakindustrie (Gemaakt in Apeldoorn)
080715 Grasduinen naar grondstoffen (Gemaakt in Apeldoorn)
080715 Boek over Zwitsal door de jaren heen (Gemaakt in Apeldoorn)
050815 Spelshow op Zwitsalterrein
34
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EPA

CODA

trekker
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SIE
Tentoonstelling en lezingencyclus over Ned. Indie

1.500
2.000

3.000

1.500

1.500

2.000

46.650

1.500

1.500

2.000

2.000

5.000
2.500

500

1.000

Verwachte subsidie Gem.
Apeldoorn

CODA
SAM

VOA, SAM

VOA, EPA
leden
VOA, EPA
leden
SAM, AGC

EPA, partners 7.500
AGC, VOA,
2.500
Fietsgilde
IVN, AGC,
3.000
VOA

EPA, partners 2.500

EPA, partners 4.800

2.500
3.000

15.000

1.500

1.050

2.000

5.500

1.550

54.600

expositie wielergeschiedenis
info-panelen

Open dag CODA + VOA archief
met org. Familiedag Apeldoorn
exp. Droombruiloft, vervolg
2015
panden architecten Wiarda +
Best
inrichten tentoonstelling in
najaar 2016 in ACEC alsmede
verzorgen lezingen

1.500

1.050

4.000

5.500

1.550

totale
kosten

VOA, CODA, 15.000
gemeente,
Indisch Erfgoed, AGC,
IVN, Bouwhuis
VOA, SAM
2.500
AGC, SKA
3.000

CODA, etc

EPA

samenwerking

2016
gevraagd

TOTAAL

Giro d’Italia
Theehuis Berg en Bos
Molendag 2e zaterdag in
mei

VOA
VOA

CODA

architectuur Apeldoorn

3. Subcategorie

CODA

CODA

Bouwhuis

Maand van de Geschiedenis (oktober)
tentoonstelling

Overig

Dag vd Architectuur

Atlas van Apeldoorn
Gemaakt in Apeldoorn

debatavond rond verschijnen
boek over Apeldoorn Zuid
dorp wenum wiesel
vervolg project 2015 met nadruk op huidige maakindustrie

discussie bijeenkomsten rond
inrichten openbare ruimte,
landschap

Bouwhuis

Bouwhuis
CODA
EPA

bijdrage inrichten Huiskamer
organisatie ligt bij VOA ( 17
april) en SIE ( 10 september)

EPA
VOA +
SIE

stationsgebouw Apeldoorn
Herdenking gevallen
Apeldoorners in Ned.Indië, 13 sept. + herdenking
bevrijding bij het Sluisje
Organisatie debatten rond
inrichten opnbare ruimte,
landschap, etc

Debat rond boek Zuid

Algehele coordinatie en organisatie

EPA

representatie, abonnementen,
porti, kantoorart., verzekeringen

programmering

Redactiewerk Site voor erfgoedlocaties
Afschrijving , onderhoud en
hosting EPA Website alsmede
algemene comm. kosten

onderdelen

Open Monumenten Dagen SAM
( 2e weekend van september)

2. Hoofdcategorie

Inspiratiedag

Historisch Café (4x per
EPA
jaar)
Algemene stichtingskosten EPA

Het geheugen van
Apeldoorn
Website EPA en communicatie

1. Structureel

Erfgoedkalender 2016
(bedragen in euro’s)

1.000

2.500

2.000

3.800

2.000

bijdragen
derden

voorl. Raming

voorl. Raming
ieder € 1.500

Afschrijving (tm okt.
2016) & onderhoud,
kopp en licentie site
Geheugen van Apdoorn en diversen

Opmerkingen
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