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Jaarverslag
Algemeen
De Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) en haar partners hebben weer een bijzonder jaar mogen
beleven. Naast de gebruikelijke activiteiten, zoals de jaarlijkse Open Monumentendagen, Maand van de
Geschiedenis en niet te vergeten de Historische Cafés, is in 2017 veel inzet gepleegd voor de activiteiten in
het kader van the Glorious Revolution, het Festival Hoofdstraat 100 jaar en niet te vergeten de Atlas van
Apeldoorn, die dit jaar in het teken stond van de wijk De Naald.
Naast de gebruikelijke medewerking van CODA (projectorganisatie), gemeente Apeldoorn en deelnemende
partners van het EPA hebben zowel het bestuur van de wijkraad als de leden van de ingestelde werkgroep
zich intensief ingespannen om een zeer aantrekkelijk programma samen te stellen, met een grote
verscheidenheid aan activiteiten in de periode 1 april tot en met 21 oktober 2017 en een sluiting in de
Marechausseekazerne met een presentatie van het zogenaamde kroontjesproject (herplaatsing van 8
kroontjes op de pilonen rond de Naald).
Naast genoemde activiteiten mocht het Erfgoedplatform met toestemming van de gemeente Apeldoorn
haar werkzaamheden ook uitbreiden richting objecten met cultuurhistorische waarde, alsmede het
bevorderen van uitgaven over cultuurhistorie, erfgoed en bouwkunst in de gemeente Apeldoorn.

Foto 1. Boekcover 'Geschiedenis van het Apeldoorns Kanaal'.

Met betrekking tot de Open Monumentendagen was vorig jaar voor het eerst sprake van een brede
deelname vanuit de hele gemeente, in die zin dat bijna alle dorpen hebben meegewerkt en een zeer
aantrekkelijk programma in het kader van het thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ hebben opgesteld. Voor
meer informatie verwijs ik u naar het hoofdstuk Activiteiten in dit jaarverslag. Voor het eerst vond een
festival in het kader van Apeldoorn 1900 plaats en wel ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van
de Hoofdstraat, waaraan in de periode van half juni tot en met augustus op ruime schaal bekendheid is
gegeven met een hoogtepunt op donderdag 13 juli, de officiële datum van de wijziging van Dorpsstraat in
Hoofdstraat. In de deelname van organisaties heeft zich vorig jaar geen wijziging voorgedaan. 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.
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De samenstelling van het bestuur is in het kalenderjaar 2017 ongewijzigd en bestaat uit de navolgende drie
personen, te weten Ben Mouw (voorzitter), Elske de Jong (secretaris) en Ed Dijkstra (penningmeester). Als
adviseur voor de communicatie en pr-werkzaamheden staat Hans Hogenbirk het bestuur terzijde.
Op de navolgende pagina’s wordt onder een aantal kopjes verslag gedaan van de vele activiteiten, die in
het jaar 2017 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 2017.
In bijlage 3A is de balans per 31 december 2017 alsmede de resultatenrekening over het jaar 2017
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 organisaties uitgevoerde evenementen opgenomen, gevolgd door een overzicht van
de verschenen persberichten in 2017 (bijlage 5).
Tot slot treft u in bijlage 6 de erfgoedkalender 2018 aan met vermelding van de vele activiteiten, voorzien
van de door de vergadering van deelnemers toegezegde financiële bijdragen.

Foto 2. Open Monumenten Klassendag.

Deelnemende organisaties
Het aantal deelnemende organisaties heeft in het jaar 2017 geen verandering ondergaan, maar zal begin
van het volgende jaar wel gewijzigd worden, daar de Stichting Apeldoornse Monumenten vanaf januari
2018 een samenwerking is aangegaan met de bv Stadsherstel. Nadere uitwerking van dit samengaan zal
tot uitdrukking komen in het volgende jaarverslag.
Dit betekent dat ultimo 2017 de navolgende 18 organisaties deelnemer zijn in het Erfgoedplatform
Apeldoorn:
1.

Apeldoorns Gidsen Collectief (AGC)
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2.

Archeologische werkgroep Apeldoorn (AWA)

3.

CODA

4.

Fietsgilde Apeldoorn

5.

IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid

6.

Oudheidkundige Vereniging De Marke

7.

Stichting Apeldoorns Kanaal

8.

Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM)

9.

Stichting Bouwhuis Centrum voor Mens en Gebouwde Omgeving

10.

Stichting Bunker van Seyss Inquart

11

Stichting Historie Loenen

12.

Stichting Indisch Erfgoed

13.

Stichting Koninklijk Apeldoorn

14.

Stichting Oranjefeesten

15.

Stichting Veteraan Autobussen Apeldoorn

16.

Vereniging Andries van Driesum

17.

Vertelgenootschap Apeldoorn

18.

Vereniging Oud Apeldoorn (VOA)

Uit de lijst met persberichten blijkt dat diverse organisaties in het jaar 2017 regelmatig 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 2017 in totaal 3664 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 bezighouden 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 Monumentendagen een vast onderdeel zijn;
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 een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

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 2017 en
de erfgoedkalender 2018 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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Foto 3. Facebookpagina.

Waar het huidige beleidsplan de periode 2014 – 2017 beslaat, zal het bestuur zich buigen over het
opstellen van een nieuw beleidsplan om de doelstellingen ook in de komende jaren tot uitvoer te brengen.

Overleg gemeente Apeldoorn
Tijdens de PMA (Politieke Markt Apeldoorn) op donderdag 6 april 2017 heeft een zogenaamd ‘In gesprek
met de Raad’ plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is een presentatie gehouden over de in het jaar 2016
georganiseerde activiteiten, alsmede de plannen voor 2017. Diverse vertegenwoordigers van de
aanwezige politieke fracties stelden vragen over de activiteiten.
Met schrijven de dato 6 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Apeldoorn de subsidie over het jaar 2016 definitief vastgesteld op een bedrag van € 46.652 voor het
uitdragen van de cultuurhistorische kwaliteiten van Apeldoorn. Dit bedrag kwam overeen met het reeds
eerder toegekende voorschotbedrag, zodat er geen verrekening hoefde plaats te vinden.
Op donderdagmiddag 9 november 2017 heeft er een overleg plaatsgevonden met Ellen Luten en Masja
Parlevliet van de dienst Ruimtelijke Leefomgeving over de ontwikkelingen van het Erfgoedplatform
Apeldoorn en de op stapel staande plannen voor het jaar 2018.
Op 9 november 2017 heeft de raad van de gemeente Apeldoorn de meerjarenbegroting 2018 – 2021
vastgesteld. Hiermee zijn de financiële kaders voor het gemeentelijke beleid in 2018 en volgende jaren
duidelijk geworden. Als uitvloeisel hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders met brief de
dato 12 december 2017 laten weten dat voor het jaar 2018 een bedrag wordt toegekend ter grootte van
maximaal € 48.870.

Erfgoed Gelderland
Zoals reeds eerder vermeld bestaat de organisatie Erfgoed Gelderland uit de Coöperatie Erfgoed
Gelderland en de Stichting Gelders Erfgoed. De Coöperatie UA treedt op als belangenbehartiger van de
inmiddels circa 150 leden, terwijl de stichting als uitvoerend orgaan en subsidieontvanger van de provincie
Gelderland zal fungeren. Sinds 2013 is het Erfgoedplatform Apeldoorn lid van de Coöperatie Erfgoed
Gelderland (van de Vereniging Gelders Erfgoed).
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Op 13 februari vond ’s middags een zogenaamde inspiratiebijeenkomst plaats bij ‘in de Weerd’ in Arnhem
over het nieuwe Festival Gelderland Grensland, dat in de zomer van 2018 gehouden zal gaan worden.
Op maandag 22 mei vond de eerste ledenvergadering van 2017 plaats in het kantoor van Erfgoed
Gelderland, gelegen aan de Westervoortsedijk 67-D in Arnhem. Naast het jaarverslag en de jaarrekening
2016 werd ook stilgestaan bij de uitgave ‘Mijn Gelderland’, het erfgoedfestival 2018, het opzetten van een
Monumentennetwerk van leden en het jubileum (60-jarig bestaan) van Erfgoed Gelderland op 9 december
aanstaande.
Op vrijdagmiddag 1 september vond er een inspiratiemiddag plaats over het onderwerp Archeologie in
Paleis ’t Loo in Apeldoorn. Deze middag stond in het teken van het gegeven dat ook de provincie
Gelderland vanaf het jaar 2017 mee zal doen aan de Nationale Archeologiedagen, die jaarlijks in de maand
oktober plaatsvinden.

Foto 4. Nationale Archeologiedagen.

Op vrijdagmorgen 10 november 2017 vond de tweede ledenvergadering van 2017 plaats in het Kolpinghuis
in Nijmegen. Onderwerpen die aan de orde werden gesteld waren het activiteitenplan en de begroting 2018
alsmede het visiedocument ‘Mijn Gelderland’. ’s Middags vond in dezelfde locatie de zogenaamde kick-off
van het Festival Gelderland Grensland plaats, waarover in een apart hoofdstuk nadere informatie verstrekt
zal worden.
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Foto 5. Taart ter ere van Vrijwilligersdag.

Deelnemersraad
De deelnemersraad is in het jaar 2017 viermaal bijeengekomen en wel op de volgende data: 2 maart, 8
juni,15 september (zogenaamde Heidag) en 7 december.
In de bijeenkomst op 2 maart werd naast het bespreken van het concept jaarverslag 2016 en vaststellen
van de balans en resultatenrekening over het jaar 2016 stilgestaan bij de renovatie van het Theehuis in
park Berg en Bos, alsmede een presentatie van het Festival Hoofdstraat 100 jaar. Tevens werd informatie
verstrekt over de Atlas van Apeldoorn (wijk De Naald) en over de ideeën van het Festival Gelderland
Grensland.
In de vergadering op 8 juni werd een presentatie gegeven door Roeland Tameling over de Apeldoorn
Academie en nadere informatie verstrekt over het programma Apeldoorn Hoofdstraat 100 jaar. Tevens
werd stilgestaan bij de ontwikkelingen rond het Publicatiefonds.
De derde bijeenkomst op vrijdagmiddag 15 september werd gecombineerd met de zogenaamde Heidag.
Tijdens deze vergadering werd stilgestaan bij het verloop van de tot op heden in 2017 gehouden
activiteiten w.o. het Festival Hoofdstraat 100 jaar en de Open Monumentendagen. Na de pauze werd
gediscussieerd onder leiding van Hans Hogenbirk over de communicatie en pr-activiteiten van het
Erfgoedplatform. Om de bekendheid te vergroten verdient het aanbeveling om bij gezamenlijke activiteiten
te vermelden dat men is aangesloten bij het EPA c.q. deze activiteiten plaatsvinden onder auspiciën van
het EPA.
Tot slot werd op donderdag 7 december 2017 de vierde bijeenkomst, zoals gebruikelijk, in CODA
gehouden, waarin onder andere de activiteitenkalender voor 2018 werd vastgesteld. Tevens werd
stilgestaan bij het verloop van de financiën over 2017, de activiteiten van de werkgroep pr, de voorstellen
rond de zogenaamde Julianaverbeelding en het komende Europees cultureel jaar

Algemeen bestuur
In het jaar 2017 heeft het algemeen bestuur achtmaal vergaderd, meestal op een maandagmiddag van
14.00 tot uiterlijk 16.00 uur. In het algemeen bestuur nemen naast de leden van het dagelijks bestuur en de
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communicatieadviseur, vertegenwoordigers van het Apeldoorns Gidsen Collectief, CODA, Stichting
Apeldoornse Monumenten en de Vereniging Oud Apeldoorn deel om overleg te plegen over de diverse
ontwikkelingen. Naast de lopende zaken worden ook de bijeenkomsten van de deelnemersraad voorbereid
en besluiten omtrent deelname aan externe activiteiten genomen.

Bestuursactiviteiten in het jaar 2017
Naast de reguliere bijeenkomsten en overleggen wordt het Erfgoedplatform Apeldoorn steeds vaker
betrokken bij allerlei activiteiten in de gemeente dan wel gevraagd om actief een rol te vervullen, alsmede
het Erfgoedplatform te vertegenwoordigen in de Apeldoornse samenleving.
Naar aanleiding van een publicatie in De Stentor over de voormalige tramremise heeft met de voorzitter op
16 januari met RTV Apeldoorn en op 20 januari met Veluwe centraal een telefonisch interview
plaatsgevonden omtrent de plannen voor restauratie van deze remise.
Op zondag 19 februari was de voorzitter aanwezig in het programma Vereniging Oud Apeldoorn bij RTV
Apeldoorn om een toelichting te geven op het programma van het EPA in 2017. Dit betreft niet alleen
activiteiten, maar vanaf dit jaar ook aandacht voor restauratie van objecten en het uitgeven van publicaties.
Op 1 maart heeft de voorzitter ‘s avonds een presentatie over het Erfgoedplatform gehouden voor de
wijkraad Zuid Oost in het wijkcentrum De Maten, terwijl hij ook deel heeft genomen aan de lezing van de
Stichting Apeldoornse Monumenten over de verbouwing van het museum Paleis ‘t Loo.
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 (onder andere werkgroep Gastheerschap).
Op 17 april heeft de voorzitter het Erfgoedplatform officieel vertegenwoordigd bij de herdenking van de
bevrijding van Apeldoorn bij het Sluisje in het Apeldoorns Kanaal en later die maand, te weten op 26 april,
was de voorzitter aanwezig bij de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding aan de secretaris van de
Vereniging Oud Apeldoorn, de heer Dik Westerveld. Op 27 april vond de officiële opening van Koningsdag
2017 plaats in het Oranjepark als startsein voor een feestelijke dag met veel activiteiten, die zoals
gebruikelijk werd verzorgd door onze partner, de Stichting Oranjefeesten.
In het stadhuis van Apeldoorn vond op vrijdagmiddag 12 mei een monumentenbeurs plaats, waarop ook
het EPA met een stand vertegenwoordigd was. Op maandagmorgen 15 mei heeft de voorzitter het EPA
vertegenwoordigd bij het symposium van de Stichting Koninklijk Apeldoorn over ‘De vergeten revolutie van
1688’ (The Glorious Revolution) in de Balzaal van Paleis ‘t Loo.
Op vrijdagmiddag 19 mei vond een bijzondere bijeenkomst plaats in Loenen, want op deze dag werd de
zogenaamde IJkbasis aangewezen als beschermd rijksmonument door de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed De IJkbasis is het eerste rijksmonument dat werd aangewezen in het kader van de nieuwe
Erfgoedwet. Dit monument is uniek in Noordwest-Europa, maar is door de opkomst van elektronische
afstandsmeting en satellietplaatsbepaling in onbruik geraakt.
Evenals vorige jaren was het Erfgoedplatform Apeldoorn ook dit jaar weer vertegenwoordigd met een stand
op de Culturele Pleinmarkt in en om schouwburg Orpheus op zaterdag 10 juni.
Na het Historisch Café op vrijdagavond 8 september (zie voor de inhoud onder het hoofdstuk Historisch
Café) werd op zaterdagmorgen om 11.00 uur de Open Monumentendagen 2017 geopend in het
gerenoveerde Theehuis in park Berg en Bos. Tevens werd op deze morgen in de Wenumse Watermolen
een fietsroute door de dorpen Wenum Wiesel gelanceerd. In het bijzijn van wethouder Sandmann.
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Namens het bestuur was de voorzitter op zaterdagmiddag 9 september aanwezig bij de officiële
herdenking van Apeldoornse gevallenen in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Indonesië en Korea op de
begraafplaats aan de Soerenseweg in Apeldoorn. Later op de middag was de voorzitter aanwezig bij de
uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding aan Marinus Zegers van de vereniging De Marke, waarbij de
bijeenkomst vanzelfsprekend plaatsvond in De Ruitersmolen in Beekbergen.
Op vrijdagmiddag 22 september heeft het bestuur deelgenomen aan de door het Erfgoed Gelderland in
samenwerking met CODA georganiseerde studiemiddag over de Tweede Wereldoorlog. Namens het EPA
heeft de voorzitter acte de présence gegeven bij de op zaterdag 30 september gehouden manifestatie in de
wijk Kerschoten, met onder andere de onthulling van het Koningspark.

Foto 6. Koningsdag Oranjepark.

Op zaterdagmorgen 28 oktober was de voorzitter aanwezig bij de bijeenkomst van Omroep Gelderland en
het Gelders Landschap om de geschiedenis van het Herenhul toe te lichten en op de locatie uit te beelden.
Namens het EPA was de voorzitter aanwezig bij de jaarlijkse lezing van de Stichting Koninklijk Apeldoorn in
de Balzaal van het Paleis ’t Loo en op zaterdagmiddag bij de onthulling van de gerestaureerde gaslantaarn
bij het voormalig kantoor van de Gasfabriek in Apeldoorn.
Op zondagmorgen 12 november heeft de voorzitter deelgenomen aan de herdenkingsbijeenkomst inzake
Rememberance Day bij het Canadese Monument aan de Loolaan in Apeldoorn en op maandagmiddag 13
november was het bestuur aanwezig bij de onthulling van de oude gevelreclame (radiozaak Bottcher) op
het pand Hoofdstraat hoek Kapelstraat.
Op zaterdag 18 november was het bestuur aanwezig op de receptie van de Stichting Apeldoornse
Monumenten vanwege het 30-jarig bestaan, die gehouden werd in Heerlijk Lokaal in Tot2021, het pand van
de oude Ambachtsschool dat gelegen is aan de Molenstraat hoek Stationsstraat.
Na een lange voorbereiding en vele overleggen werd op vrijdagmiddag 1 december het stationsgebouw
officieel geopend, met medewerking van de directie van de NS, college van gedeputeerde staten van
Gelderland, het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn en de directie van Pluryn. Na een
interne verbouwing is een prachtige locatie tot stand gekomen, waarin naast een horecavoorziening de
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informatiebalie is gevestigd voor zowel toeristische als OV-informatie en vergaderkamers op de eerste
verdieping. Een mooie aanwinst voor Apeldoorn met de toepasselijke naam Statie.

Samenwerking
De samenwerking tussen de deelnemende organisaties in het Erfgoedplatform Apeldoorn wordt steeds
intensiever, hetgeen resulteert in het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe initiatieven en uitbreiden van
gezamenlijke activiteiten. In het jaar 2017 bleek dit opnieuw bij de organisatie van de Open
Monumentendagen, bij de zogenaamde Atlas van Apeldoorn (wijk De Naald) en vooral ook bij het Festival
Hoofdstraat 100 jaar, waarin aandacht werd besteed aan het feit dat op 13 juli 2017 het honderd jaar
geleden was dat de Dorpsstraat werd omgedoopt in Hoofdstraat. Vanwege de aanwezige deskundigheid bij
de deelnemende partners weet men elkaar steeds beter te vinden, hetgeen ook de onderlinge
verstandhouding ten goede komt.

Foto 7. Atlas van Apeldoorn.

Voor zover mogelijk wordt ook door de gemeente Apeldoorn dankbaar gebruik gemaakt van de bij de
aangesloten organisaties aanwezige deskundigheid middels het inroepen van ondersteuning bij
evenementen.
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 sinds 2015 een eigen
website, te weten www.erfgoedplatformapeldoorn.nl ‘in de lucht’, waarop de activiteitenkalender wordt
vermeld, zie hiervoor ook het hoofdstuk Media en publicaties.
Het bespreken van de activiteitenkalender 2018 (zie bijlage 6) heeft in december 2017 in een goede sfeer
binnen de deelnemersraad plaatsgevonden en is ondanks de beperkte financiële middelen in relatie tot de
ingediende plannen toch tot tevredenheid van de partners verlopen.

Publicatiefonds
Na de nodige besprekingen in het jaar 2016 heeft de gemeente Apeldoorn het Erfgoedplatform Apeldoorn
toestemming verleend om naast het houden van activiteiten ook middelen te mogen besteden aan het
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restaureren en herplaatsen van objecten, alsmede het financieren van publicaties over de cultuurhistorie en
bouwkunst van de gemeente.
Het vorenstaande heeft onder andere geleid tot een nieuwe opzet van het bestaande Fonds Apeldoornse
Historische Publicaties (FAHP), waarvan het bestuur haar werkzaamheden wilde beëindigen en haar taken
heeft overgedragen aan een nieuw bestuur, bestaande uit de EPA-bestuursleden Carin Reinders, Ben
Mouw en Ed Dijkstra. Daarnaast is een adviescommissie gevormd, die aanvragen voor een bijdrage uit het
Fonds beoordelen. Deze adviescommissie bestaat uit Mirjam Timmerman, Mario van Lee en Martin
Jochems.
Middels een persgesprek met De Stentor is bekendheid gegeven aan de nieuwe opzet van het FAHP met
het vermelden van het reglement en de criteria, waaraan verzoeken getoetst zullen worden. Aanvragen
voor een bijdrage staat open, niet alleen voor de partners van het EPA, maar voor een ieder die een
concreet plan voor een publicatie heeft.
Inmiddels heeft het FAHP in het jaar 2017 al twee uitgaven mogelijk gemaakt.
Op vrijdagmiddag 27 oktober werd door de Stichting Beken en Sprengen het boek ‘De Wenumse
Watermolen’, geschreven door de heer Henri Slijkhuis, gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in
vanzelfsprekend De Wenumse Watermolen. Namens het bestuur waren de voorzitter en penningmeester
aanwezig om enige exemplaren in ontvangst te nemen.

Foto 8. De Wenumse Watermolen.

Op vrijdagmiddag 24 november werd door de Stichting Apeldoorns Kanaal in samenwerking met uitgeverij
Gelderland het boek ‘Geschiedenis van het Apeldoorns Kanaal’, geschreven door de heer Rick Scholten,
ten doop gehouden. Deze bijeenkomst vond plaats in Bezoekerscentrum Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld,
gelegen naast het Apeldoorns Kanaal. Het boek beschrijft de geschiedenis van bijna twee eeuwen (1829 –
2017) Apeldoorns Kanaal en geeft een beeld van de ontwikkeling van dit deel van de provincie Gelderland
door middel van deze op initiatief van koning Willem I aangelegde vaarweg. Ook bij deze bijeenkomst
waren de heren Mouw en Dijkstra aanwezig om uit handen van de schrijver, tevens lid van de
deelnemersraad namens de Stichting Apeldoorns Kanaal, enige boeken in ontvangst te nemen.
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In behandeling zijn nog aanvragen van Bouwhuis in samenwerking met de SAM alsmede van de VOA over
de geschiedenis van de kanaaloevers respectievelijk de eierhandel in Apeldoorn.
Naar aanleiding van de perspublicatie zijn in het vierde kwartaal van 2017 een drietal aanvragen ingediend,
die in de maand januari 2018 zullen worden beoordeeld door de adviescommissie.

Objecten
Buskiosk SVA
Op zaterdag 21 januari werd onder grote belangstelling door wethouder Nathan Stukker de opening
verricht van de gerestaureerde buskiosk bij de vestiging van de Stichting Veteraan Autobussen (SVA) aan
de Vlijtseweg. Deze ingebruikname vond plaats tijdens een contactdag van de Landelijke vereniging van
Veteraan Autobussen, waarvan de Apeldoornse afdeling een van de grootste is. Daarnaast waren de
partnerorganisaties uit het EPA breed vertegenwoordigd, alsmede de media. De kiosk zal dienst gaan doen
bij activiteiten van de SVA en bij evenementen op het Vlijtsepark. Voor de interne afwerking en inrichting
heeft het Erfgoedplatform in het jaar 2016 reeds een bedrag van € 2.300 gereserveerd, welk bedrag in de
loop van 2017 is overgemaakt aan de Stichting Veteraan Autobussen Oost.

Theehuis Berg en Bos
Op dinsdag 25 april kon eindelijk het gerenoveerde Theehuis in het park Berg en Bos geopend worden. Na
een jarenlange strijd door de Stichting Apeldoornse Monumenten en de Vereniging Oud Apeldoorn voor
behoud van dit historische gebouw uit het midden van de vorige eeuw heeft de raad van de gemeente
Apeldoorn in het jaar 2016 een fors bedrag ter beschikking gesteld voor de totale renovatie van deze icoon
in het park Berg en Bos. Het was dan ook geen verrassing dat de officiële opening door wethouder Mark
Sandmann door vele Apeldoorners werd bijgewoond. Namens het Erfgoedplatform Apeldoorn mocht de
voorzitter een paneel aanbieden en onthullen, waarop de geschiedenis van het Theehuis is vermeld.
Om de inwoners van de gemeente Apeldoorn de mogelijkheid te bieden om het Theehuis te bezichtigen
werd in het weekend van 29 en 30 april een overzichtsexpositie van de deelnemende partners in het EPA
gehouden, met onder andere foto’s en filmbeelden uit de beginjaren van het Theehuis.

Foto 9. Theehuis Berg en Bos.
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Stationsgebouw
De leegstand van het stationsgebouw was een doorn in het oog van diverse partners in het EPA. Naar
aanleiding van de OMD in 2014 (thema ‘Op Reis’) werden door de Stichting Apeldoornse Monumenten en
de Vereniging Oud Apeldoorn onder leiding van het Erfgoedplatform acties ondernomen om tot invulling
van het stationsgebouw te komen. In de periode na september 2014 zijn veel partners gezocht om tot
realisatie te komen, zoals onder andere NS, Syntus, Toeristisch Platform Apeldoorn,
binnenstadondernemers en Apeldoorn Marketing. In organisatie Pluryn werd een partner gevonden, die de
horeca-exploitatie voor haar rekening wilde nemen. Met financiële steun van Provincie Gelderland,
gemeente Apeldoorn, Nederlandse Spoorwegen en niet te vergeten Pluryn kon de ruimte worden
verbouwd en ingericht.
Op vrijdagmiddag 1 december vond onder grote belangstelling van de betrokken organisaties, alsmede de
media de officiële opening plaats van Statie, de naam waaronder de exploitatie zal plaatsvinden. Naast de
wachtkamerfunctie is, op uitdrukkelijk verzoek van het EPA, ook de informatiefunctie voor zowel openbaar
vervoer als voor toerisme middels een mooie balie gerealiseerd. Kortom, een mooie invulling van het
stationsgebouw en een aanwinst voor Apeldoorn. Vandaar dat het EPA een bedrag van € 2.500 ter
beschikking heeft gesteld aan Pluryn voor de verdere invulling van de informatiefunctie over Apeldoorn en
de Veluwe.

Media en publicaties
Zoals reeds hierboven vermeld omtrent het Publicatiefonds neemt de belangstelling voor cultuurhistorie,
erfgoed en bouwkunst nog steeds toe, 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 in het jaar 2017 260
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 Apeldoorns Kanaal (25 maal), het
Festival Hoofdstraat 100 jaar (te weten 14 stuks), terwijl ook de vele activiteiten rond de Open
Monumentendagen de nodige aandacht kregen (13 maal), dit was onder andere te danken aan de vele
activiteiten in de Apeldoornse dorpen en de opening in het vernieuwde Theehuis Berg en Bos. Ook het
herstel van de buskiosk, de plannen rond de oude tramremise en de ingebruikname van een oude
gaslantaarn kregen de nodige aandacht in de lokale pers..

Foto 10. Festival Hoofdstraat 100 jaar.
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Daarnaast bieden de eigen verenigingsorganen (Oud Apeldoorn Actueel en SAM Kroniek) de nodige
informatie over de historie van Apeldoorn.
Inmiddels beschikken de meeste deelnemende organisaties over een eigen website, die volop bezocht
wordt. Uit de ontvangen gegevens blijkt dat de pagina’s in het jaar 2017 ruim 272.917 maal zijn bekeken,
hetgeen ten opzichte van vorig jaar een stijging betekent van bijna 90.000 bezoeken. De Stichting
Apeldoorns Kanaal spant de kroon met een aantal van 123.650 bezoekers, op ruime afstand gevolgd door
de website van de Vereniging Oud Apeldoorn met 27.000 en het fietsgilde met 21.950 bezoekers. Ook de
websites van AWA met 19.000 bezoeken en IVN met 14.120 bezoeken mochten zich in een grote
belangstelling verheugen.

Historisch Café
In het najaar van 2016 is besloten om voortaan vijf cafe’s te organiseren, enerzijds vanwege de vele
belangstelling om een presentatie te verzorgen en anderzijds door de hoge opkomst van belangstellenden.
De Historisch Café’s vinden plaats op een vrijdagmiddag in CODA. De programmering wordt verzorgd door
een werkgroep waarin leden van het Erfgoedplatform zitting hebben.

HISTORISCH CAFE ONTMOETEN, VERTELLEN en DELEN.

Het Historisch Café valt rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het EPA en heeft een
vaste plaats gekregen op de jaarlijkse activiteitenkalender. Hieronder volgt een chronologisch overzicht van
de behandelde onderwerpen in 2017:

3 februari

Actueel Hoogtebestand Nederland en Hapsproject
De eerste lezing werd verzorgd door Michiel van Willigen en ging over het gebruik van het
AHN2 hoogtebestand in de archeologie. Dankzij de vrijgave van dit bestand kon iedereen
cultuurhistorische landschapselementen ontdekken, herkennen en bekijken. Na de pauze
werd door een tweetal projectleiders een verhaal verteld over het Hapsproject: Apeldoorns
Prehistorisch Spel. Diep in de bossen rond Apeldoorn ligt een prehistorisch dorp uit de
ijzertijd. Het HAPS is opgezet als educatief project waarbij de ontwikkeling van de mens en
zijn invloed op de omgeving als uitgangspunt gebruikt worden.

7 april

William en Mary en Wijk De Naald
Voor de pauze stond dit cafe in het teken van William en Mary (The Glorious Revolution), de
vergeten revolutie van 1688. Op Paleis ‘t Loo in Apeldoorn bereidde stadhouder Willem III
een onderneming voor, die de wereld zou veranderen. Hij werkte in het diepste geheim aan
een expeditie naar Engeland. Die winter speelde Willem III een cruciale rol in de Glorieuze
Revolutie, de vreedzame omwenteling die uitmondde in de ondertekening van de ‘Bill of
Rights’.
Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van het onderwerp van de Atlas van
Apeldoorn in 2017, te weten de wijk De Naald. Namens de wijkraad vertelde Frank
Klinkenberg over de ontwikkeling en bebouwing in de wijk met als markant punt en
naamgever van de wijk, de Naald. Aansluitend konden de aanwezigen een bezoek brengen
aan de tentoonstelling over de wijk in het speciaal ingerichte paviljoen over de Atlas van
Apeldoorn.
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Foto 11. Historisch Café.

2 juni

Landgoed Randerode en 100 jaar Hoofdstraat
Lange tijd was Landgoed Randerode het best bewaarde geheim van de Apeldoornse
binnenstad. Verscholen achter de façaden van de Hoofdstraat ligt een statig huis dat door de
eeuwen heen nagenoeg onzichtbaar werd. Bewoner en werkgroeplid Anne Pauen, die al
meer dan dertig jaar bewoner is van dit pand gaf een toelichting op de historie van dit
bijzondere huis.
Na een korte pauze is aandacht besteed aan het komende Festival Apeldoorn 1900 en dan
in het bijzonder Hoofdstraat 100 jaar. Archivaris Stefan Rutten van CODA stond stil bij de
festiviteiten, die in de maanden juni en juli plaats zouden vinden in het kader van het feit dat
honderd jaar geleden, om precies te zijn, op 13 juli 1917 de Dorpstraat werd omgedoopt in
Hoofdstraat.

8 september Open Monumentendagen; thema Boeren, burgers en buitenlui
Dit café stond geheel in het teken van de OMD 2017 en werd in afwijking van de
gebruikelijke locatie gehouden in het Theehuis in het park Berg en Bos.
Er werden twee lezingen gegeven en wel door Ed van Gent over ‘Park in het bos van de
burgemeester’ en door Ralph Kneefel over het ‘Indische Erfgoed in Apeldoorn’.
In de lezing over het Park in het bos van de burgemeester werd stilgestaan bij burgemeester
Roosmale Nepveu, die in 1937 het initiatief nam om voor de gemeente Apeldoorn het
landgoed van de Erven van J.C. Wils te verwerven. De lezing ging over de geschiedenis van
het park, de relicten, het reliëf, de relatie met Het Loo en Apeldoorn en de gekozen
ontwikkelingsperspectieven.
Door de heer Ralph Kneefel werd stilgestaan bij het materiele en immateriële Indische
Erfgoed in Apeldoorn. Voor de Tweede Wereldoorlog was er uitsluitend belangstelling voor
het materiele Indische Erfgoed (prachtige huizen en gebouwen) en na Tweede Wereldoorlog
werd meer aandacht gegeven aan het immateriële erfgoed, te weten kunst, cultuur,
literatuur, diversiteit in welzijn en zorg.
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Tot slot werden door wethouder Nathan Stukker de prijzen van de schrijfwedstrijd over het
thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ uitgereikt alvorens hij de officiële opening van de
Bankgiroloterij Open Monumentendagen verrichtte.

3 november Ingepakt en uitgehuisd en Darling Queen
Het laatste Historisch Café van 2017 stond in het teken van Koninklijk. Voor de pauze
verzorgde hoofdconservator van Paleis Het Loo, de heer Johan de Haan een presentatie
over de ontmanteling en verhuizing van alle museumstukken uit het paleis naar
opslagdepots in onder andere Lelystad (opslagruimte voor de omschakeling van guldens
naar euro’s!) Hij gaf een inkijkje in deze enorme operatie, die in de eerste helft van 2018 zal
plaatsvinden.
Na de pauze verzorgde voormalig conservator mevrouw Renny van Heuven – van Nes een
lezing over het door haar geschreven boek ‘Darling Queen’, hetgeen handelt over de
correspondentie van de prinses met haar Engelse gouvernante Elizabeth Saxton Winter. In
haar bijdrage gaf zij een inkijkje in de wijze waarop deze conversatie verliep, waarbij de
prinses onder andere de aanhef ‘Dear old Bones’ bezigde.
Naast de genoemde onderwerpen zijn de Column van Carin Reinders, directeur-bestuurder van CODA, en
het zogenaamde nieuwsblok vaste onderdelen van het Historisch Café.
De presentatie is al enige tijd in handen van Ellen Oomen, terwijl Lex Sonneveld voor de muziek zorgt. Het
Historisch Café is de verzamelplaats waarop van alles op erfgoedgebied in Apeldoorn naar voren wordt
gebracht en mag zich in een grote belangstelling verheugen. Het aantal bezoekers beweegt zich per keer
tussen de 100 en 120 personen, hetgeen regelmatig voor een ‘volle bak’ zorgt in het restaurant van CODA.

Activiteiten in het jaar 2017
In bijlage 2 is de erfgoedkalender 2017 opgenomen, waarin een overzicht wordt gegeven van de
uitgevoerde activiteiten met bijbehorende kosten van de deelnemende organisaties in het jaar 2017.
Zoals bekend verondersteld mag worden, worden niet alle activiteiten onder de vlag van het
Erfgoedplatform uitgevoerd; diverse partners kennen al vele jaren hun eigen activiteiten, zoals bv. de
viering van Koningsdag, dit evenement wordt georganiseerd door de Stichting Oranjefeesten en mag
rekenen op ruim 80.000 bezoekers. Ook het AGC, Fietsgilde en IVN organiseren zelf dan wel op verzoek
wandelingen en fietstochten met gids langs diverse bezienswaardigheden en landschappen, zowel binnen
de gemeente als in de regio. Ook het Bouwhuis en de Stichting Apeldoornse Monumenten organiseren
zelfstandig diverse zogenaamde cafés en lezingen. Wij beperken ons in dit jaarverslag tot de door ons
ondersteunde activiteiten en festiviteiten. Voor de activiteiten van de diverse partners verwijzen wij u graag
naar hun eigen publicaties en websites.
Het meest tot de verbeelding sprekende evenement, dat jaarlijks onder de vlag van het Erfgoedplatform
wordt gehouden, zijn de Open Monumentendagen, die altijd landelijk in het tweede weekend van
september plaatsvinden. Centrale aftrap vond dit jaar plaats in het gerenoveerde Theehuis in het park Berg
en Bos op vrijdagavond 8 september in combinatie met het Historisch Café. Het thema voor 2017 was
‘Boeren, Burgers en Buitenlui’, waaraan een wedstrijd rond het schrijven van een column was verbonden.
Wethouder Nathan Stukker verrichte ook dit jaar de officiële aftrap en maakte tevens de namen van de
winnaars van de columnwedstrijd bekend. Vanwege het thema zijn alle dorpen binnen de gemeente
Apeldoorn benaderd om mee te werken, waaraan op grote schaal gehoor is gegeven. M.u.v. Uddel kon
men in alle dorpen deelnemen aan activiteiten en het bezichtigen van historische panden. Ook in
Apeldoorn zelf hielden bijzondere gebouwen ‘Open Huis’, zoals het Oude Raadhuis, het gymnasium,
verzorgingshuis Rumah Saya (Ugchelen) en panden op het terrein van GGNet aan de Deventerstraat. In
totaal zijn meer dan 13.000 bezoeken afgelegd (ondanks slecht weer op de zaterdag), waaronder het
voormalig zendstation Radio Kootwijk opnieuw de kroon spant met meer dan 3.000 personen.
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Voor het eerst werd in 2017 een festival rond het thema Apeldoorn 1900 gehouden, waaraan door een
groot aantal organisaties werd deelgenomen. Als thema was gekozen voor het feit dat de raad van de
gemeente Apeldoorn op 13 juli 1917 heeft besloten (met slechts een stem meerderheid) de Dorpsstraat te
wijzigen in Hoofdstraat. Naast het uitbrengen van ansichtkaarten met beelden van Apeldoorn uit 1917 en
het aanbrengen van grootschalige posters werden op 13 juli diverse activiteiten in de binnenstad
gehouden. Naast de medewerking van diverse partners, verbonden aan het Erfgoedplatform is ook een
forse financiële bijdrage geleverd om aandacht aan dit historische feit te schenken.
Ook in 2017 werden weer de nodige activiteiten in het kader van de Atlas van Apeldoorn, die dit jaar gewijd
was aan de wijk De Naald, gehouden. Onder leiding van CODA en diverse EPA-partners heeft het
gevormde comité met medewerking van de wijkraad De Naald een mooi programma opgesteld, met
activiteiten van april tot en met oktober 2017. De aftrap vond plaats tijdens het Historisch Café op vrijdag 7
april, met een lezing over de wijk door Frank Klinkenberg en de opening van het paviljoen in CODA
Bibliotheek. Middels het uitbrengen van een boekje met alle activiteiten, waaronder wandelingen in het
Paleispark rond Het Oude Loo door de wijk, lezingen, verhalentafels, vrijheidsmaaltijd, et cetera. vond op
zaterdag 21 oktober de afsluiting plaats in de Marechausseekazerne aan de Loseweg met onder andere
een lezing van Paul Rem en de start van het project om te komen tot het opnieuw aanbrengen van
kroontjes op de pylonen rond de Naald. Een model werd die middag door burgemeester John Berends
overhandigd aan Mark van den Bos, directeur van de Stichting Nationaal Monumentenbezit, de eigenaar
van het object de Naald.
Jaarlijks wordt tevens een tweetal herdenkingsbijeenkomsten gehouden, gefinancierd door het EPA, te
weten 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.

Foto 12. Affiche Maand van de Geschiedenis.

Een ruwe schatting van het aantal deelnemers aan activiteiten onder de vlag van het Erfgoedplatform levert
een totaal op van 17.500, terwijl daarnaast de aangesloten organisaties nog veel deelnemers mochten
noteren bij hun eigen activiteiten, zoals bv. het Apeldoorns Gidsen Collectief (3.091 personen), Stichting
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Bouwhuis (400 personen bij debatavonden), Stichting Indisch Erfgoed (850 personen) en IVN (4500
personen). Daarnaast houden diverse organisaties leden-/donateursbijeenkomsten (onder andere 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 2017 uitgevoerde activiteiten onder de vlag van het Erfgoedplatform treft u in bijlage 2,
aan de hand van de erfgoedkalender 2017, een overzicht aan met vermelding van de onderwerpen en de
werkelijk gemaakte kosten.

Financiering
In de activiteitenkalender 2017, opgenomen in bijlage 2 treft u ook de uitgaven aan van de uitgevoerde
activiteiten. In totaal is in 2017 een bedrag uitgegeven van € 45.973 waaronder een post van € 3.910 voor
redactie- en onderhoudskosten van de websites. Vanwege een extra ontvangen bijdrage uit het
Evenementenfonds ten bedrage van € 5.000 voor activiteiten in het kader van de OMD 2017 is een
voordelig saldo van € 1.615 ontstaan, welk bedrag wordt toegevoegd aan de post kapitaal.
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.
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. In de post overige kosten zijn onder andere de kosten van verzekering met betrekking tot
bestuurdersaansprakelijkheid, representatiekosten, lidmaatschap Erfgoed Gelderland en de kosten van de
inspiratiemiddag 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, alsmede in de vorm van het verrichten
van werkzaamheden op het terrein van financiële administratie, communicatie en publiciteit.
In bijlage 3 is zowel de balans per 31 december 2017 alsmede de resultatenrekening over het boekjaar
2017 opgenomen. Daarnaast is een totaaloverzicht opgenomen van de activiteitenkosten 2017.
Op 6 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn in een brief
met dossiernummer 2016/0041 laten weten in te kunnen stemmen met de verantwoording over het
boekjaar 2016 en de bijdrage definitief vast te stellen op een bedrag van € 46.652.
In dit jaarverslag heeft u kennis kunnen nemen van de besteding van de gelden over het jaar 2017,
waarvoor door de gemeente per brief de dato 22 december 2016 een bedrag van € 47.585 is toegezegd.

Vooruitblik 2018
In de vergadering van de deelnemersraad op donderdag 7 december 2017 werd de activiteitenkalender
2018 vastgesteld, waarin voor zover financieel mogelijk de meeste wensen van de deelnemende partners
voor een bijdrage aan geplande activiteiten in 2018 zijn ingewilligd.
Voor een overzicht hiervan verwijzen wij u graag naar bijlage 6, waarin de activiteitenkalender 2018 is
opgenomen. Naast reservering van gelden voor de jaarlijks te houden activiteiten zoals de Open
Monumentendagen met bijbehorende Klassendag, Dag van de Architectuur, de Archeologiedagen en
Maand van de Geschiedenis, zijn ook gelden voor nieuwe projecten opgenomen. Dit betreft onder andere
het provinciale Festival Gelderland Grensland, waaraan wij ook in Apeldoorn aandacht willen besteden. De
ingestelde werkgroep heeft reeds een aantrekkelijk programma opgesteld met wandelingen, fietstochten en
lezingen rond grenspalen, tolhuizen en landgoederen. Daarnaast wordt gewerkt aan het laten herbeleven
van de zeer oude functie op Herenhul.
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Tevens wordt getracht om in de begroting gelden vrij te maken voor een vervolg van het Festival Apeldoorn
1900 alsmede voor het Publicatiefonds, waarop steeds meer een beroep wordt gedaan voor financiering
van uitgaven. Niet onvermeld mag blijven dat er door de aangesloten stichtingen en verenigingen ook in
eigen kring veel activiteiten georganiseerd worden, 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, et cetera. Daarnaast kan voor nadere informatie ook de eigen websites worden
geraadpleegd.
Niet onvermeld mag blijven dat, naast de reeds langer bestaande website www.geheugenvanapeldoorn.nl,
het Erfgoedplatform Apeldoorn sinds enige jaren over een eigen website beschikt, te weten
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl die bijna dagelijks wordt gevuld met nieuwe beelden en data. Op deze
manier worden beelden en gegevens ontsloten voor zowel de inwoners als de bezoekers van Apeldoorn,
teneinde te werken aan het levend houden van het geheugen van Apeldoorn.
Tevens zal het Erfgoedplatform Apeldoorn de tot op heden door de afdeling cultuurhistorie van de
gemeente Apeldoorn uitgegeven nieuwsbrief ‘Ruimte voor Erfgoed’ gaan verzorgen, waardoor het bereik
van mensen in het Apeldoorns erfgoed wordt vergroot.
Om alle geplande activiteiten, opgenomen in de kalender voor 2018, uit te voeren is minimaal een bedrag
nodig van € 56.600, waarvoor middels het benutten van de door de gemeente Apeldoorn beschikbaar
gestelde subsidie 2018 nog dekking gevonden moet worden voor een bedrag van € 8.000. Graag is het
bestuur van het Erfgoedplatform Apeldoorn bereid om een nadere toelichting te verstrekken over dit
jaarverslag.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het EPA

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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Bijlage 1. Overzicht leden, medewerkers en donateurs
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Bijlage 2. Erfgoedkalender 2017: evaluatie activiteiten met overzicht
werkelijke kosten
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Bijlage 3A. Balans en resultatenrekening per 31 december 2017
Jaarrekening 2017
Balans per 31 december 2017, na resultaatbestemming (bedragen in euro’s)
2017

2016

ACTIVA
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Website Erfgoedplatform Apeldoorn

-

-

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

Liquide middelen
Kas
Bank rekening-courant
Bank bedrijfsspaarrekening

3
______

3

17.878
13.157
_______

-

30
____
_
5.162
13.127
______

31.035
_______
31.038
=====

Totaal activa

30

18.289
______
18.319
====

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserve toekomstige
activiteiten
Egalisatiereserve

5.534
-

3.919
6.800

11.000

6.000

_____

____
_
16.534

Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

Totaal kortlopende schulden

Totaal passiva

14.504
_____

16.719

1.600
____
_
14.504
______
31.038
=====

1.600
_____
18.319
=====
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Exploitatierekening over het boekjaar 2017 (bedragen in euro’s)
Exploitatie 2017

Exploitatie 2016

Baten
Subsidie Gemeente Apeldoorn
Financiële baten
Overige baten/subsidies

47.585
3
5.000
______

Totaal baten

46.652
30
6.000
______
52.588

52.682

_______

_______

Lasten
Website- /communicatiekosten
Algemene stichtingskosten
Activiteitenkosten
Totaal lasten
Saldo baten – lasten
Toevoeging bestemmingsreserve
doorgeschoven activiteiten
Toevoeging aan egalisatiereserve
Toevoeging/onttrekking aan
kapitaal
Saldo

3.910
1.375
40.688
_______

4.950
1.755
33.888
________
45.973
_______
6.615

40.593
_______
12.089
-/- 6.800

-/- 5.000
-/- 1.615

-/- 6.000
711

______
=====

______
=====
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

(bedragen in euro’s)

2017

2016

3

30

====

====

Activa
Overige vorderingen

De vordering ultimo 2017 bestaat uit nog te ontvangen rente op de bedrijfsspaarrekening ad
3 euro. Hoewel het uitstaande bedrag vrijwel gelijk is aan dat van ultimo 2016 is het rentebedrag aanzienlijk
lager door de lagere spaarrente.
Passiva
Kapitaal
Saldo per 1 januari
Toevoeging/onttrekking resultaat boekjaar
Saldo per 31 december

3.919
1.615
-----5.534
====

4.630
-/- 711
-----3.919
====

6.800
-/- 6.800 1)

7.268
-/- 7.268
6.800
-----6.800
====

Bestemmingsreserve doorgeschoven activiteiten
Saldo per 1 jan 2017
Onttrekkingen t.g.v. activiteiten
Toevoeging t.l.v. activiteiten
Saldo per 31 december 2017

------====

1) Onttrekkingen ten behoeve van de van 2016 naar 2017 doorgeschoven activiteiten: Oplevering bus
kiosk, inrichting van de huiskamer in het stationsgebouw en de historische informatievoorziening
(paneel) bij het Theehuis Berg en Bos.
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2017

2016

Egalisatiereserve
6.000

-

Saldo per 1 januari
Toevoeging van een ontvangen activiteiten
subsidie

5.000

6.000

Saldo per 31 december

------11.000
=====

------6.000
====

Betreffende toevoeging is het resultaat uit een niet volledig gebruikte financiële bijdrage van andere
fondsenverleners, anders dan de Gemeente Apeldoorn. In haar Vaststelling subsidie over het jaar 2015
heeft de Gemeente Apeldoorn aangegeven dat het toegestaan is om deze bijdragen bij te schrijven op een
egalisatie- en bestemmingsreserve, voor zover het totaal aan deze reserves beneden 100% van het
jaarlijkse subsidiebedrag blijft. Het is de intentie van het bestuur om deze subsidie te bestemmen voor de
financiering van de “Klassen dag”; ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2017 moest de
definitieve afrekening nog opgesteld worden

Crediteuren

14.504
=====

1.600
====

De post crediteuren omvat onder meer een bedrag van 13.375 euro dat door (bancair) technische redenen
nog niet aan de Stichting Fonds Apeldoornse Historische Publicaties kon worden overgemaakt.
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Toelichting op de resultatenrekening 2017

Website-/communicatiekosten

2017

2016

3.910
=====

4.950
=====

De website/communicatiekosten betreffen de onderhouds- en hostingkosten voor de website
Erfgoedplatform Apeldoorn, alsmede licentie- en hosting voor de website Het Geheugen van Apeldoorn. De
lagere kosten ten opzichte van 2016 zijn het gevolg van het feit dat er in 2017 geen onderhoudskosten voor
de EPA website zijn opgetreden.

Algemene stichtingskosten

1.375
=====

1.755
=====

De algemene stichtingskosten omvatten onder meer de kosten voor kantoorbehoeften/drukwerk, reis- en
representatiekosten en verzekeringskosten. Tevens de kosten van een inspiratiemiddag als een vervolg op
een in 2016 georganiseerde sessie. De kosten daarvan vielen lager uit dan begroot en ook lager dan de
kosten in 2016.

Activiteitenkosten

40.688

33.888

=====

=====

De stijging van de activiteitenkosten in 2017 ten opzichte van 2016 wordt vooral veroorzaakt door een
bijdrage aan het Fonds Apeldoornse Historische Publicaties van 15.000 euro. Voor 2017 was een bijdrage
van 10.000 euro begroot. Echter, gezien het aantal aanvragen bij dit fonds en de verwachte bijdragen aan
de verschillende publicaties, is, gelet op de bij EPA beschikbare financiële ruimte, besloten om de bijdrage
aan dit fonds te verhogen naar 15.000 euro.
Tegenover deze extra kosten staat een vrijval van een in 2016 getroffen bestemmingsreserve voor – van
2016 naar 2017 – doorgeschoven activiteiten van 6.800 euro.
Zie de volgende pagina voor een gedetailleerd overzicht van de activiteitenkosten 2017.
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Bijlage 3B. Overzicht kosten activiteiten 2017
Overzicht Activiteitenkosten 2017
Organisatie

Omschrijving

EPA

Informatie paneel bij theehuis Berg en Bos
Bijdrage Gem. Apeldoorn
Vrijval gedane voorziening 2016

VOA

SVA

EPA

VOA
Hist. Loenen
SIE
SAM
AWA
CODA
CODA
CODA/EPA
SAM
CODA
F.A.H.P.
Totaal

Bedragen

Restauratiekosten historische gaslantaarn
Af: voorbereidingskosten

Bijdrage restauratie bus kiosk
(afwerking/inr.)
Vrijval in 2016 gedane reservering

Inrichting stationshuiskamer (bijdrage
informatievoorziening)
Vrijval in 2016 gedane reservering

Herdenking bij de sluis/
bevrijdingswandeling
Loen’se Moandag
Herdenking 2017 Apd. gevallenen
NI./NNG./Kor.
Bijdrage herstel historische gevelreclame
Deelname nat. Archeologiedagen
Atlas van Apeldoorn “De Naald”
Tentoonstelling/activit. ADO Speelgoed
Historische Cafés (5x)
Open Monumenten Dagen 2017
Maand van de Geschiedenis
Bijdrage publicatie fonds

3.842
-/- 500
-/- 2.000
-----

1.342

1.425
-/- 2.500
------

-/- 1.075

2.300
-2.300
-----

-

2.500
-/- 2.500
-----

1.199
219
1.874
500
1.855
2.650
1.100
2.500
12.818
706
15.000
-----40.688
======
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Bijlage 4. Fotocollage activiteiten 2017
Atlas van Apeldoorn
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Diversen

Foto 13. Restauratie bunker Seyss Inquart.

Foto 14. Onthulling gaslantaarn.
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Foto 15. Opening Monumentenbeurs.

Foto 16. Loenense Moandagen.
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Foto 17. Loenense Moandagen.

Herdenkingen
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Historisch Café
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Nationale Archeologiedagen

Jaarverslag 2017 Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn

37

Open Monumentendagen
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Bijlage 5. Persberichten 2017
De Stentor
030117 Mudanthe krijgt 1,2 ton voor aankoop Finse school
070117 Bruggetje in Ugchelen (bij de Bouwhof) komt terug
070117 Op klompen rond het Uddelermeer
110117 Erfgoedplatform wil tramremise terughalen
130117 Erfgoedplatform wil herbouw van oude tramremise
130117 Verkoop Finse school zodra 1,5 ton binnen is
130117 Centraal Beheerpand komt op zichzelf te staan
140117 Buskiosk weer in oude luister te bekijken
190117 Overleg kanaal is van de baan/Provincie was nooit blij met de bootjes/Streep door Kanaalplan
intens triest
180117 Bevaarbaar maken Apeldoorns Kanaal te duur
200117 Apeldoorn en Epe leggen zich neer bij conclusies over kanaal
210117 Stoppen kanaal-project roept veel vragen op
230117 Authentieke buskiosk uit de jaren dertig nu thuis aan de Vlijtseweg
260117 Ook voor klein bootje is kanaal al lastig genoeg
270117 Nieuw theehuis Berg en Bos wordt een uniek project
020217 Bomen weg voor feitspad Zwitsal
030217 Neef onthult W. Kolffweg
040217 Zelf een grafheuvel opknappen? Dat kan!
060217 Defensie doet stap terug op de Veluwe
080217 Bouwhofmolen weer te zien
130217 Ellenbroek zet weldoeners Caesarea in het licht
140217 Plan boten op Kanaal kostte pas paar ton
140217 Hoge Veluwe zet sagen centraal bij wandeling
140217 Snelle fietsroute bij voorkeur langs oud treinbaantracé
180217 Nijhuis komt met plan voor “Juliana”
210217 Negentig woningen op plek Julianaziekenhuis
2220217 CODA koppelt virtual reality aan educatie
240217 Centraal-Beheerpand krijgt glazen regenjas
20217 Nieuwe plek St. Marie naar Julianaziekenhuisterrein
220217 Zwitsalterrein broedplaats innovatie
230217 Herders willen een noodfonds (schaapskuddes)
240217 Nieuwe bruggen over kanaal, bekend uiterlijk
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280217 Plan voor spectaculaire pui V&D pand
030317 Sukkelende Veluwe vergt samenwerking
030317 Nieuwe wijk Ugchelen Buiten krijgt vorm
100317 Winkeliers willen geen vaart voor de deur (winkelcentrum Kerschoten)
110317 Sloop en dan 112 huizen bij Haven-Centrum
110317 Spartahofwoningen ademen sfeer oude fietsenfabriek uit
110317 Willem Kolff-reportage
200317 Station Apeldoorn-Veluwe moet toeristen trekken
200317 Dure huizen op plek oude Remeha-fabriek en gemeentewerf
210317 Bestuur Apeldoorns Kanaal nu te complex
230317 Eigenaren balen van nieuwe status van hun naoorlogse huizen
240317 Graag wat meer reuring bij het Apeldoorns Kanaal
280317 Nog tonnen nodig voor verbouwing station
310317 Raad trekt portemonnee voor invullen stationsgebouw
030417 “Gewoon” is kracht van Apeldoorn
040417 CODA zet wijk bij Het Loo centraal
040417 Tijdelijke brug over Apeldoorns Kanaal
040417 Fikse vertraging voor Thais restaurant in Hoofdstraat 173
080417 Bureau VisitVeluwe: kansen Veluwe liggen in het buitenland
120417 Grauwe steeg Marktstraat wordt alsnog bloeiend hofje
120417 Veluwe is in feite een groot buitenmuseum
120417 Laatste kans voor Apeldoorns Kanaal
130417 Geloof in varen Kanaal ebt weg
150417 Victorkerk gaat verder zonder Sint
200417 Nomaden laten sporen achter aan Hameinde
210417 Tweede leven kasteel als leerplek (Spelderholt)
220417 COA houdt optie van azc met 2000 mensen open
250417 Grote Kerk als rocktempel
260417 Opgeknapt theehuis in park romantische trouwlocatie
270417 De missie van Ilse Harmelink: het imago van Apeldoorn opvijzelen
280417 Oud docent KSG schrijft jeugdboek over Apeldoornse scholieren in WOII
280417 Doodzonde als dialect verdwijnt
290417 Geen fiducie meer in boten in het kanaal
020517 De snelweg die er nooit kwam
030517 Hoogste bod niet heilig bij verkoop gemeentepanden (Mulo Kerklaan en Sportfondsenbad)
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080517 Schizofrenie aan de monumentale Loolaan
090517 Veldwachterswoning gaat ondanks emoties onder de slopershamer
150517 Molenaar (Vorderman) viert zijn 97 ste op molendag
170517 Eerste editie jaarlijks erfgoedfestival
190517 Apeldoornse Hoofdstraat bestaat 100 jaar
200517 IJkbasis in Loenen is nu rijksmonument
200517 Certitudo wil meer levendigheid in het gebied rond CB
230517 Pizza-ondernemer doen café Röntgen herrijzen
230517 Verpleegstersbrommer (Sparta) in museum
240517 Brandweerkazerne Zuid straks een stoer kantoor (K-pand)
270517 Woontoren Centraal Beheer geeft centrum Apeldoorn een gezicht
290517 Nieuwe fietsroute bij de Zwitsal kost zes ton
300517 Behoefte aan levendig Apeldoorns Kanaal sterk aanwezig
310517 Er stroomt al bijna weer water door de Vrijenbergspreng
250717 Plannen voor Radio Kootwijk vertraagd
260717 Nieuwe straatnamen herkenbaar (Havenpark)
270717 Geld voor opknappen bunker Seyss Inquart
290717 Plaggenhur langs klompenpad eerbetoon aan eerste bewoner (Hoenderloo)
310717 Stadsgids showt mooiste plekjes/op pad in groot buitenmuseum met Museum voor KOR
060617 Status voor oude ambachtsschool
080617 Watermolen gaat niet in de verkoop (Wenum)
080617 Gedicht vereeuwigd op Welgelegenbrug
090617 Wat een vondst, daar in die honderdjarige Hoofdstraat
090617 Musea zoeken 24 uur per dag publiek via Museum TV
090617 Made in Loenen: pandapoeppapier
100617 Archeologische vondsten in Hoofdstraat te zien via gaten
100617 Fontein Het Loo spuit W en M/Nieuw waterwerk past in historie van paleis
120617 100 jaar terug in de tijd/Uit de tijd dat Dorpstraat veranderde in Hoofdstraat
160617 Tijd dringt voor varen op kanaal
190617 Apeldoorns stel wil wonen in ‘kerkje’ Hofveld
200617 Uddel betaalt zelf herbouw toren
210617 Luona duikt op in Loenense bodem
220617 Kleine Grote Kerk naar Grote Kerk (Tentoonstellen maquette een van de activiteiten van 125-jarig
jubileum)
270617 Honderd jaar Hoofdstraat
270617 Miniatuur van Torn komt heelhuids aan in Grote Kerk
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280617 Apeldoorns groen maakt gelukkig (diverse specialisten aan het woord in masterclass)
290617 Varen in het Apeldoorns Kanaal is verspilling van belastinggeld
010717 Hoofdstraat toen en nu (veranderend winkelbeeld)/Oude dame weet charme al honderd jaar te
behouden/Breng auto’s terug in de Hoofdstraat
040717 Boeren, burgers en buitenlui op Open Monumentendagen
040717 Bouw op “Juliana” in 2018
040717 De schatkamer (van de Mariakerk) zit propvol
040717 Forse gift voor kerktoren Uddel
060717 Icoon (de Freule) roest weg
070717 Ontwerper De Freule wil helpen oude dame overeind te houden
070717 Gemeente zien nog kansen voor vertier langs kanaal
080717 Prehistorisch boeren op raatakker
080717 Hoofdstraat staat vol met activiteiten
140717 Beelden uit vervlogen tijden in honderdjarige Hoofdstraat
150717 Columnist gezocht voor Monumentendag
170717 Klompenpad Klarenbeek in de herfst gereed
190717 Stationsgebouw bijna in de steigers
250717 Plannen voor Radio Kootwijk vertraagd
250717 Plannen voor Radio Kootwijk vertraagd
260717 Nieuwe straatnamen herkenbaar (Havenpark)
260717 Nieuwe straatnamen herkenbaar (Havenpark)
270717 Geld voor opknappen bunker Seyss Inquart
290717 Plaggenhur langs klompenpad eerbetoon aan eerste bewoner (Hoenderloo)
310717 Stadsgids showt mooiste plekjes/op pad in groot buitenmuseum met Museum voor KOR
010817 Zingende dorsers houden ambacht al ruim drie decennia levend (te zien in het Zwitsalpark tijdens
de OMD)
020817 Sparta wil op zijn eeuwfeest het ‘Guinness Book of Records” in
030817 Hotel de Cantharel nu ook bezoekerscentrum
050817 Nieuw festival op Zwitsalterrein
150817 Ergernis over lege spreng (PWA-laan)
150817 Bruggen over kanaal worden in het najaar vervangen
180817 Fietsen langs oude nazibunkers in de vorm van Veluwse boerderijen (Deelen)
180817 Lessen over identiteit van Apeldoorn
230817 Serie masterclasses rond het verhaal van Apeldoorn
260817 Waarom herstel je een nazi-bouwwerk?
050917 Historisch Café over monumenten(dagen)
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070917 Gluren in gebouwen in en rond Apeldoorn/Open Monumentendagen opent deuren
070917 Extra rondleidingen Nationaal Ereveld Loenen
090917 Nieuwe fiets- en wanderoute (in Wenum Wiesel)
130917 Lintje voor molenman (Marinus Zegers van de Ruitersmolen)
130917 Dorpsarchief Ugchelen voor altijd veilig in CODA Archief
130917 Bunker ligt bloot
140917 Lopen over lokale historie (stenen in de binnenstad)
150917 Kroonlucht in oude stijl voor Grote Kerk
200917 Levensecht in voetsporen van Seyss-Inquart
230917 Geef centrum een schok (boek Arnold Zweers “Stiekem trots op Apeldoorn”)
230917 Cultuurhistorie in Koningspark (Kerschoten op 30 september)
270917 Meer strandjes en fietspaden langs het Apeldoorns Kanaal
290917 Trots van Ugchelen straks nog mooier/Waterpoelen en bomen voor Ugchelsebeek
300917 Omvangrijke verbouwing Paleis Het Loo is doodeng
300917 Uddel bouwt klokkentoren steen voor steen weer op
031017 Schade aan kunst in open lucht kost handenvol geld
071017 Kerschoten zet met beek een flinke stap vooruit
121017 Bouwproject Zuid sluit af met dag over archeologie
141017 Renovatie Vogelbuurt feestelijk afgerond
161017 Prehistorie leeft in achtertuintjes Zuid
241017 Vurige hoop op tweede leven ‘CB’
241017 Hoop voor beeld herder vervliegt (gestolen beeld De Loenermark)
261017 Gaslantaarn terug in straatbeeld
271017 Defensie houdt Nieuw-Milligen aan
281017 Extra geld monument
281017 Zorgen over toekomst Wenumse Watermolen
301017 Einde Aardhuis doet best pijn/Jachthuis straks bezoekerscentrum Kroondomein
031117 Huizen moeten monument redden (over Centraal Beheer)
061117 Gaslantaarn straalt weer op oude plek
061117 Kinderen krijgen diploma voor beekruimer (De Goudvink Ugchelen)
071117 Oude reclame op gevel
101117 Havannah Blossom terug op gevel oude sigarenfabriek
111117 Appartement in Pniëlkerk, het komt er toch nog van
151117 Gert Jan Blankena is nooit uitverwonderd/Tachtig natuur colums gebundeld
151117 Tramremise voor deel in zeer slechte staat
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241117 Kind van Apeldoorns Kanaal schrijft levenswerk over vaarweg
021217 Apeldoorns stationsgebouw biedt reiziger warm welkom
021217 Dak van Pniëlkerk moet mooi blijven
051217 Koffie schenken in sneltreinvaart/Reizigers waarderen nieuw stationscafé
081217 Regionale molenaars zijn blij dat hun ambacht op Unescolijst staat/Erkenning als steuntje in rug bij
zoektocht naar opvolgers
091217 De pijn van het Marktplein
151217 Genoeg geld voor begraafplaats veteranen in Loenen
191217 Tien tuinontwerpers zorgen voor kleurrijk lint in Sprengenpark
301217 Broedertwist op kasteel Ter Horst

Stadsblad
180117 Tramremise terug in Apeldoorn?
180117 Opening klompenpad in Uddel
250117 Feestelijke overhandiging opgeknapte buskiosk bij Zwitsalpark
080317 Stedelijk imago Apeldoorn versterken
120417 Oud Apeldoorn viert bevrijding bij de sluis
0505417 Verhalentafel over De Naald
030517 Theehuis park Berg en Bos klaar
100517 Beurs rond monumenten
170517 Nieuw bezoekerscentrum Middelste Molen bereikt hoogste punt
170517 Fietsen langs sprengen olv IVN Apeldoorn
170517 Gemeentelijk monument wordt rijksmonument (ijkbasis Loenen)
070617 100 jaar Hoofdstraat!
140617 Praat aan Verhalentafel meer over Hoofdstraat
140617 Theehuis aangewezen als officiële trouwlocatie
140617 Nieuwe tocht: 100 jaar Hoofdstraat
050717 Schrijfwedstrijd Open Monumentendag
120717 Het mysterie van de gouden klok (in Ugchelen)
120717 Kansen voor recreatie op Apeldoorns Kanaal?
120717 Historisch festival Apeldoorn 1900 in centrum/Hier haalden Apeldoorners vroeger hun brood en
gebak (bij bakkerij Vonk)
120717 Schrijf de beste column (voor de Open Monumentendagen)
230817 Programma Open Monumentendagen
230817 Wat is Apeldoorns oudste woonhuis?
300817 Programma Open Monumentendagen
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060917 Open Monumentendagen/Fiets- en wandelroute Wenum Wiesel
270917 Erfgoedfeest 30 september in Kerschoten
041017 Meepraten over geluk (in Kerschoten kader Maand van de geschiedenis)
251017 Mysterie: wat zijn die stenen in het Amaliapark?
251017 Presentatie boek Wenum Watermolen op 27 oktober
111017 Ontmoet je buren van 3000 jaar geleden tijdens archeologiedagen
011117 Arnold is ‘stiekem’ trots op Apeldoorn (boek van Arnold Zweers)
081117 Inkijkje in jeugdig leven Wilhelmina (boek van Renny van Heuven “Darling Queen-Dear Old
Bones”)
151117 SAM strijdt voor gebouwd erfgoed
151117 Van Kinsbergen: waarom was hij eigenlijk belangrijk?
221117 Horeca op station
221117 Geschiedenis van het Apeldoorns Kanaal
131217 Groen licht voor plan Herinrichting binnenstad
131217 Ontwerpers geven nieuwe uitstraling Sprengenpark
131217 Start met toeristische narrowcasting in Apeldoorn
201217 Samenwerking Apeldoorn en VFonds op weg naar 75 jaar vrijheid

Stedendriehoek
180117 Erfgoedplatform wil tramremise terugbrengen
010317 Samenwerken aan meer beleving Apeldoorns Kanaal
050417 Aandacht voor wijk De Naald in serie Atlas van Apeldoorn
120417 Bewoners welkom op startavond Klompenpad Ugchelen
190417 Internationaal symposium over “De vergeten revolutie van 1688”
190417 Geen steun voor Kanaal
190417 Open dag opgraving Loenen
210417 Foto’s Oud Orden in wijkcentrum Orca
310517 Wandeling naar ijkbasis olv Geldersch Landschap
070617 Theehuis nu officiële trouwlocatie
140617 Geschiedenis van de Asselsestraat
140617 Lazy Sunday Brunch in het Theehuis
210617 Boeren, burgers en … (thema 31ste OMD 9 en 10 september)
210617 Hoofdstraat viert eeuwfeest met Erfgoedfestival
120717 Historisch Festvial Apeldoorn 1900
190717 Gemeente langs Apeldoorns Kanaal pakken kans die provincie biedt
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210717 Hoe verduurzaam je een rijksmonument?
230817 Masterclasses rond Het verhaal van Apeldoorn
300817 Eeuwfeest Sparta met optocht
300817 Boeren, burgers en buitenlui (Open Monumentendagen)
130917 Nieuw boek over ‘dorps’ Apeldoorn
200917 Feestelijke opening Klompenpad in Klarenbeek
200917 CODA maakt bunker Seyss-Inquart toegankelijk in Virtual Reality
270917 Verbeteren van Apeldoornse binnenstad bittere noodzaak
041017 “Koningpark Kerschoten” onthuld
041017 Groot nieuwbouwproject in Apeldoornse binnenstad (vm PGEM en V&D)
011117 Historisch Café in CODA (op 3 november)
011117 Apeldoorn krijgt weer authentieke gaslantaarn
151117 Kamp Nieuw Milligen blijft
291117 Wachten wordt genieten (Statie)
061217 Verhalenvertellers erkend
061217 Toeristisch Platform aan de slag met Veluwe op 1
061217 Iedere nacht is nu museumnacht (Museum KOR)
201217 SAM en Stadsherstel gaan samen

De Bron
050417 Informatieavond Klompenpad Ugchelen
190417 Bordje bij rode beuk bij UB

Zuidkrant
180217 AGC zoekt nieuwe gidsen!

Dorpsvizier
190117 Straatnaambord dr. Willem Kolff in Beekbergen
160217 Onthulling straatnaambord Jan Hendrik Persijnweg en Willem Kolffweg
140917 Lintje voor Marinus Zegers
261017 Beleef het Apeldoorns Kanaal
091117 Het verleden van Beekbergen/IJzerwinning op de Veluwe

Regiokrant
170217 Het Apeldoorns Gidsen Collectief zoekt nieuwe gidsen!
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Bijlage 6. Erfgoedkalender 2018
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