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Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Algemeen
Na het zeer bijzondere jaar 2020 hoopten de Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) en haar partners
dat we in het jaar 2021 weer volop activiteiten zouden kunnen uitvoeren. Helaas bleek dit door het
voortduren van de coronapandemie niet mogelijk. Pas na de zomer was het mogelijk om weer een aantal
activiteiten fysiek te laten plaatsvinden. Om onze vaste bezoekers / deelnemers tegemoet te komen,
hebben we op de eerste vrijdagen van de maanden april en mei een online Historisch Café gehouden Voor
de inhoud van deze café’s verwijzen wij u naar het hoofdstuk Historische Cafe’s.
Vanwege de afname van de coronabesmettingen en het volop vaccineren kwam er rond de zomer weer
meer ruimte en werd dan ook door het EPA en haar partners volop ingezet om activiteiten te laten
plaatsvinden. Dit begon met het organiseren van de Open Monumenten Dagen (OMD) in het tweede
weekend van september en in tegenstelling tot het vorige jaar kon dit voor het merendeel van de
monumenten / locaties zonder reservering en tijdslot. Voor een verslag van de OMD 2021 verwijzen wij u
naar het hoofdstuk Activiteiten in het jaar 2021.
Evenals in 2020 vond voorafgaand aan de OMD op vrijdagavond 3 september een Historisch Café plaats in
het restaurant van CODA. Op vrijdagmiddag 10 september kon het bestuur van de stichting Röntgen
Apeldoorn eindelijk de herinneringssteen in het plaveisel voor het voormalige woonhuis van Röntgen
onthullen middels een toespraak van burgemeester Ton Heerts.
Inmiddels waren het Apeldoorns Gidsen Collectief en het Fietsgilde al weer volop gestart met het houden
van wandelingen respectievelijk fietstochten in de gemeente Apeldoorn en omgeving.
In de maand oktober konden ook de activiteiten in het kader van de Maand van de Geschiedenis doorgang
vinden. Gestart werd met een extra Historisch Café op vrijdagmiddag 1 oktober, met o.a. een bijdrage van
Merijn Scholten over het Apeldoornsche Bosch in het kader van het provinciale festival ‘Aan het werk’.
Op zondag 3 oktober vond in de Vereniging in Nijmegen de aftrap plaats van het provinciale festival ‘Aan
het Werk’ met o.a. de deelname van cabaretier Merijn Scholten, die in de zomer als artist-in-residence zich
had laten inspireren in CODA en zich had verdiept in de geschiedenis van het Apeldoornsche Bosch.
Naast diverse lezingen over o.a. het ADO speelgoed door directeur-bestuurder Carin Reinders en
workshops werd de Maand van de Geschiedenis afgesloten met een Erfgoeddag op zaterdag 30 oktober.
Op deze dag werden door de Vereniging De Oude Fiets naast het presenteren van een boek over de
rijwielfabriek Juncker ook diverse lezingen alsmede een expositie van oude fietsen gehouden.
Op vrijdag 5 november kon de stichting Röntgen eindelijk het reeds in 2020 geplande symposium in CODA
houden, zij het met aanmerkelijk minder deelnemers vanwege de voorwaarde van de 1,5 meter afstand
houden; dit gold ook voor de jaarlijkse lezing van de stichting Koninklijk Apeldoorn in de Grote Kerk.
Tot slot van de activiteiten in 2021 werd op vrijdagavond 12 november nog een Historisch Café gehouden,
waarna de samenleving weer voor een deel op slot ging door de toename van het aantal besmettingen en
vooral ziekenhuisopnames!
Van de mogelijkheid om gebruik te maken van het door EPA beheerde Fonds Apeldoornse Historische
Publicaties (FAHP) is ook in het jaar 2021 op ruime schaal gebruik gemaakt. In totaal zijn er zeven
aanvragen ingediend, die allemaal door de Adviescommissie positief zijn beoordeeld. In het jaar 2021 zijn
acht boeken verschenen, zie hiervoor Bijlage 4. Helaas is het niet gelukt om de geplande film over Röntgen
te maken, waardoor de verstrekte bijdrage is terugbetaald. Daar de in september 2020 gepresenteerde
eigen uitgave van het FAHP, getiteld ‘Vluchteling in eigen land’ met een oplage van 500 stuks in juni 2021
volledig was uitverkocht, is in augustus besloten een tweede druk te laten verschijnen met een oplage van
200 stuks.
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In de zomer van 2021 heeft de stichting Middelste Molen in Loenen laten weten deel te willen nemen in de
stichting Erfgoedplatform Apeldoorn, hetgeen door alle partners met instemming werd begroet .Dit betekent
dat per 31 december 2021 er in totaal 20 organisaties op het terrein van cultuurhistorie, erfgoed en
bouwkunst aangesloten zijn om gezamenlijk invulling te geven aan de doelstellingen van Stichting
Erfgoedplatform Apeldoorn middels het organiseren van activiteiten voor de Apeldoornse samenleving en
bezoekers uit den lande.
De samenstelling van het Dagelijks Bestuur heeft in het kalenderjaar 2021 geen wijziging ondergaan. Dit
betekent dat het bestuur momenteel bestaat uit Ben Mouw (voorzitter), Mirjam van Weert - Timmerman
(secretaris) en Ed Dijkstra (penningmeester). Als adviseur voor de communicatie en pr-werkzaamheden
staat Hans Hogenbirk het bestuur terzijde.
Naast het Dagelijks Bestuur is er ook een Algemeen Bestuur naast de bestaande Deelnemersraad; voor
nadere informatie en samenstelling zie verderop in dit verslag.
Op de navolgende pagina’s wordt onder een aantal kopjes verslag gedaan van de activiteiten, die in het
jaar 2021 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 2021.
In Bijlage 3A is de Balans per 31 december2021 alsmede de Resultatenrekening over het jaar 2021
opgenomen, terwijl in Bijlage 3B een gecomprimeerd overzicht van de activiteitenkosten wordt gegeven.
Voor een verslag van het Fonds Apeldoornse Historische Publicaties met vermelding van de verstrekte
bijdragen aan publicaties verwijzen wij u naar Bijlage 4.
Om een goed beeld te krijgen van de activiteiten zijn in Bijlage 5 foto’s met bijbehorende tekst over de door
de deelnemende organisaties uitgevoerde evenementen opgenomen. Tot slot treft u in Bijlage 6 de
Erfgoedkalender 2022 aan met vermelding van de activiteiten voorzien van de door de vergadering van
deelnemers toegezegde financiële bijdragen.

Open Monumentendagen, openingsconcert mobiel carillon
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Deelnemende organisaties
Met de toetreding van de stichting De Middelste Molen in de zomer van 2021 is het aantal deelnemende
organisaties gegroeid tot 20 verenigingen en stichtingen.
Dit betekent dat ultimo 2021 de navolgende 20 organisaties deelnemer zijn in het Erfgoedplatform
Apeldoorn:
1

Apeldoorns Gidsen Collectief (AGC)

2

Archeologische werkgroep Apeldoorn (AWA)

3

CODA

4

Fietsgilde Apeldoorn

5

IVN Vereniging voor Natuureducatie

6

Oudheidkundige Vereniging De Marke

7

Stichting Apeldoornsche Bosch

8

Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM)

9

Stichting Bouwhuis Centrum voor Mens en Gebouwde Omgeving

10

Stichting Bunker van Seyss Inquart

11

Stichting Collectie 40 – 45

12.

Stichting De Middelste Molen

13

Stichting Indisch Erfgoed

14

Stichting Koninklijk Apeldoorn

15

Stichting Oranjefeesten

16

Stichting Röntgen Apeldoorn

17

Stichting Veteraan Autobussen Apeldoorn

18

Stichting Vrienden Gemeentelijke Begraafplaats Soerenseweg Apeldoorn

19

Vertelgenootschap Apeldoorn

20

Vereniging Oud Apeldoorn (VOA)

Het aantal (bestuurs-) leden/donateurs, medewerkers en vrijwilligers bedraagt eind 2021 in totaal 3.641
personen. Voor een nadere specificatie van het aantal (bestuurs-)leden, overige medewerkers en
donateurs is in Bijlage 1 een overzicht opgenomen.
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Doel
Conform de statuten heeft de Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn 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 Monumenten Dagen 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 2021 en
de Erfgoedkalender 2022 komt de grote verscheidenheid aan activiteiten naar voren en blijkt tevens dat
Apeldoorn op het gebied van cultuurhistorie veel te bieden heeft.

Fietstocht Groot Zonnehoeve, Bouwhuis Apeldoorns Architectuurcentrum

Jaarverslag 2021 Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn

5

Bestuurlijk overleg met gemeente Apeldoorn
Vanwege de voortdurende coronapandemie en de daarbij in acht te nemen maatregelen heeft er in het jaar
2021 slechts eenmaal een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Dit werd mede veroorzaakt door het
onverwachts aftreden van wethouder Maarten van Vierssen in de maand juni. Op woensdag 1 december
heeft het overleg plaatsgevonden in het bijzijn van wethouder Detlev Cziesso die tot de verkiezingen in
maart 2022 ook de portefeuille Erfgoed waarneemt. In dit overleg, waaraan ook de Stichting Apeldoornse
Monumenten (SAM) en de Stichting Indisch Erfgoed (SIE) deelnam, is stilgestaan bij het oprichten van een
herinneringsmonument m.b.t. de bosvijver in park Berg en Bos, de nieuwe erfgoedregelingen alsmede het
meer bekendheid geven aan de geschiedenis van de locatie Herenhul in het landgoed Bruggelen. Namens
de SAM werd gewezen op de ingediende zienswijzen Omgevingsvisie en de bescherming van panden en
in het bijzonder het Wenumse Watermolen complex. Door de SIE werd stilgestaan bij de komende
tentoonstelling ’70 jaar Molukkers in Nederland’ en het 100 jarig bestaan van de verbinding Radio Kootwijk
– Malabar in mei 2023.
Met schrijven, kenmerk 2021/0193 d.d.16 maart 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders
ingestemd met het verzoek om een bedrag van €27.150 uit het budget 2020 te mogen overhevelen naar
het jaar 2021 in verband met het niet kunnen uitvoeren van de desbetreffende activiteiten in het jaar 2020.
Op 12 juli heeft het College van B&W met brief, kenmerk 2020/0220 de subsidie over het jaar 2020
definitief vastgesteld op een bedrag van €51.594 dat reeds per voorschot was verstrekt. Hierbij werd door
het college het volgende opgemerkt: ‘De subsidie is bedoeld voor het uitdragen van de cultuurhistorische
kwaliteiten van Apeldoorn en betreffen de activiteiten, in brede zin, als vermeld in uw Erfgoedkalender
2020. Voorwaarde is dat het om activiteiten gaat, die bijdragen aan het vertellen van het Erfgoedverhaal
van Apeldoorn’.
Met schrijven d.d. 21 juli heeft het bestuur van EPA een zienswijze ingediend op de ontwerp
Omgevingsvisie, die voor de inhoud was afgestemd met de door de SAM in te dienen zienswijze.
In de zomermaanden liet het College van B&W weten dat vanwege de vele beperkingen door de COVID-19
pandemie het EPA een extra bedrag van €4000 tegemoet kon zien voor het organiseren van activiteiten
voor de onderlinge band van het EPA en haar twintig deelnemende organisaties.
In de maand november 2021 heeft de Raad van de gemeente Apeldoorn de meerjarenbegroting 2022 –
2025 vastgesteld. Hiermee zijn de financiële kaders voor het gemeentelijke beleid in 2022 en volgende
jaren duidelijk geworden. Als uitvloeisel hiervan heeft het College van Burgemeester en Wethouders met
brief de dato 18 november 2021 laten weten dat voor het jaar 2022 een bedrag wordt toegekend ter grootte
van maximaal €51.069. De subsidie wordt verleend voor het realiseren van de activiteiten zoals
beschreven in ons jaarplan Dit betekent dat u de volgende activiteiten organiseert: ‘Activiteiten die
bijdragen aan het vertellen van het erfgoedverhaal van Apeldoorn, waaronder de (mede)organisatie van
het Historisch Café, de Open Monumenten Dagen, de Atlas van Apeldoorn en het mogelijk maken van
diverse publicaties’.
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Erfgoed Gelderland
De organisatie Erfgoed Gelderland bestaat uit de Coöperatie Erfgoed Gelderland en de Stichting Gelders
Erfgoed. De Coöperatie UA (Uitgesloten Aansprakelijkheid) treedt op als belangenbehartiger van de
inmiddels 243 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. Inmiddels zijn ook een aantal partners van het EPA lid van de coöperatie, te weten Apeldoorns
Gidsen Collectief, CODA, Oudheidkundige Vereniging de Marke, Stichting Indisch Erfgoed, Stichting
Röntgen Apeldoorn en de Vereniging Oud Apeldoorn.
Jaarlijks worden er twee ledenvergaderingen en diverse workshops gehouden. De eerste ledenvergadering
werd gehouden op vrijdag 16 april en stond grotendeels in het teken van de behandeling van het
jaarverslag en jaarrekening 2020 alsmede het komende Festival ‘Aan het Werk’ en het Grote Verhaal van
Gelderland.
Op zondag 3 oktober vond in de Vereniging in Nijmegen de aftrap plaats van het Festival ‘Aan het Werk’
met optredens van o.a. Ellen ten Damme, Katinka Polderman, Merijn Scholten en Remy van Kesteren.
Deze bijeenkomst werd bijgewoond door Adrienne Zuiderweg van Stichting Indisch Erfgoed en Ben Mouw,
waarbij diverse contacten werden aangegaan.
Op vrijdagmorgen 13 november vond een digitale ledenvergadering plaats, waaraan door ons vanwege
andere verplichtingen niet werd deelgenomen.
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Deelnemersraad
Ondanks de nog voortdurende coronapandemie in het jaar 2021 zijn er toch vijf vergaderingen gehouden,
waarvan slechts één fysiek en vier digitaal via Teams. De bijeenkomsten vonden plaats op de volgende
data: 7 januari, 11 maart, 3 juni, 2 september en 25 november.
De digitale vergadering op 7 januari vond in drie sessies plaats over de gehele dag en stond vooral in het
teken van de nieuwe subsidieregelingen van de gemeente Apeldoorn en het voorlopig vaststellen van de
Erfgoedkalender 2021. Tevens werden twee nieuwe leden welkomen geheten, de stichting Vrienden
Gemeentelijke Begraafplaats Soerenseweg Apeldoorn en de Stichting Collectie 40-45 in Beekbergen.
Namens de gemeente Apeldoorn nam Lizz Tulk de plaats in van Masja Parlevliet.
In de bijeenkomst op 11 maart werd onder andere het concept jaarverslag 2020 met jaarrekening
behandeld en de definitieve Activiteitenkalender 2021 werd vastgesteld. Tevens werd aandacht besteed
aan de huisvestingssituatie van de leden, de komende activiteiten en de media-uitingen.
De derde bijeenkomst op 3 juni stond grotendeels in het teken van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR), de Atlas van wijk Berg en Bos en de toetreding van de stichting De Middelste
Molen in Loenen.
Op 2 september vond de eerste fysieke vergadering plaats in het Auditorium van CODA, waarin veel
aandacht werd besteed aan de Open Monumenten Dagen op 11 en 12 september, de komende
Historische Cafe’s en het provinciale Festival ‘Aan het Werk’. Tevens werd alvast vooruitgekeken naar de
activiteiten in 2022.
De laatste vergadering van 2021, opnieuw digitaal, vond plaats op 25 november, waarin de voorlopige
Erfgoedkalender 2022 werd besproken alsmede de te houden projecten rond de locatie Herenhul en
bosvijver park Berg en bos. Daarnaast werd kennis gemaakt met de nieuwe directeur van Apeldoorn
Partners, Claudi Groot Koerkamp en de plannen voor de promotie van Apeldoorn in de komende jaren.
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Algemeen bestuur
In het jaar 2021 is het Algemeen Bestuur negenmaal bijeen geweest, meestal op een maandagmiddag van
14.00 tot uiterlijk 16.00 uur, zo mogelijk fysiek in CODA. In het Algemeen Bestuur nemen naast de leden
van het Dagelijks Bestuur en de 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 2021
Afhankelijk van de beperkingen m.b.t. de coronamaatregelen werd regelmatig in het jaar 2021 een beroep
gedaan op het Dagelijks Bestuur om aanwezig te zijn bij diverse gelegenheden. Naast de reguliere
bijeenkomsten en overleggen vergde de bijeenkomsten van het door de voorzitter voorgezeten OMD
comité en de werkgroep Atlas van wijk Berg en Bos heel veel voorbereiding en tijdsbesteding. In het
tweede halfjaar konden gelukkig weer diverse activiteiten plaatsvinden, zoals o.a. de Historische Cafe’s, de
Open Monumenten Dagen en het Festival ‘Aan het Werk’. In het kader van de Atlas van Berg en Bos is ook
i.s.m. de gemeente Apeldoorn het initiatief gestart om te komen tot het plaatsen van panelen bij de oude
ingang van het TBC sanatorium aan de Soerenseweg. Naar aanleiding van een vertelling door het
Vertelgenootschap Apeldoorn tijdens de OMD over het graven van de bosvijver is het idee geopperd om te
komen tot een herinneringsmonument bij de bosvijver in het park Berg en Bos.

Samenwerking
De samenwerking tussen de deelnemende organisaties in het Erfgoedplatform Apeldoorn krijgt steeds
meer gestalte, hetgeen resulteert in het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe initiatieven en uitbreiden van
gezamenlijke activiteiten. In het jaar 2021 bleek dit opnieuw bij het verder uitwerken van de Atlas van de
wijk Berg en Bos, bij de Open Monumentendagen en ook bij het project Festival ‘Aan het Werk’, waaraan
diverse partners samen met het bestuur van het EPA invulling hebben gegeven. Vanwege de aanwezige
deskundigheid en ervaring bij de deelnemende partners weet men elkaar steeds beter te vinden, hetgeen
ook de onderlinge verstandhouding ten goede komt.
Deze samenwerking en het elkaar versterken heeft tot gevolg dat steeds meer organisaties zich willen
aansluiten bij het EPA. Halverwege het jaar 2021 heeft de stichting De Middelste Molen zich, na
goedkeuring door de Deelnemersraad, aangesloten bij het EPA.
Voor zover mogelijk wordt ook door de gemeente Apeldoorn en Apeldoorn Partners 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 vaststellen van de concept Activiteitenkalender 2022 (zie Bijlage 6) is uitgesteld, mede vanwege het
gegeven dat veel van de geplande activiteiten door de coronamaatregelen zowel in 2020 als in 2021 niet
konden doorgaan en voor een deel zijn doorgeschoven naar het jaar 2022. Omtrent het beschikbare
budget voor 2022 zal nader overleg plaatsvinden met de gemeente Apeldoorn.
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Fonds Apeldoornse Historische Publicaties
Evenals in het jaar 2020 is er ook in het jaar 2021 volop gebruikt gemaakt van de mogelijkheden van het
Publicatiefonds .In 2021 zijn in totaal zeven aanvragen voor een bijdrage ingediend Op 9 februari 2021 is
positief besloten op het eind december 2020 ingediende verzoek van de Stichting Apeldoornse
Monumenten voor de uitgave van het boek ‘Berg en Bos, een verassende ontdekking’, in de serie Wijk in
Beeld.
In de eerste maanden van 2021 zijn drie aanvragen binnengekomen en positief beoordeeld, te weten de
biografie over de heer ‘Hendrik Christiaan van der Houven van Oordt’ van de hand van de heer Hans Soer,
boekje ‘50 jaar jubileum Kinderboerderij Laag Buurlo’ van de hand van de heer André Donker en het boek
Paleis Het Loo – een koninklijk huis’ door het Museum Paleis Het Loo.
In de zomer is besloten om over te gaan tot een 2e druk van het in eigen beheer uitgebrachte boek
‘Vluchteling in eigen land’, aangezien de 1e druk van 500 exemplaren volledig was uitverkocht. Tevens zijn
in de maanden mei – augustus een tweetal aanvragen ontvangen van de Vereniging De Oude Fiets voor
de uitgave Juncker en van de Stichting Gaby Bovelander voor het boek ‘Kunstenares Gaby Bovelander’.
Beide aanvragen zijn positief beoordeeld. Helaas is de film over Röntgen, waarvoor in 2020 een bijdrage is
toegekend, niet van de grond gekomen, waardoor de bijdrage is terugontvangen.
In het vierde kwartaal 2021 kwamen er nog twee aanvragen binnen van de Stichting Apeldoornse
Monumenten voor de uitgave ‘Kleine Monumenten deel 2’ en van de Vereniging Oud Apeldoorn voor de
aangepaste uitgave ‘Doe de was de deur uit’. Beide aanvragen zijn gehonoreerd.
Het bestuur bestaat uit de EPA-bestuursleden Carin Reinders (voorzitter), Ben Mouw (secretaris) en Ed
Dijkstra (penningmeester), ondersteund door een adviescommissie, die een onafhankelijk oordeel over de
aanvragen aan het EPA bestuur uitbrengt.
Inmiddels heeft het FAHP vanaf de start in het najaar van 2017 tot en met 31 december 2021 de uitgifte
van achttien boeken/boekjes mogelijk gemaakt.
Voor een overzicht van de via het FAHP mogelijk gemaakte uitgaven in 2021 verwijzen wij u naar Bijlage 4.

Wijk in Beeld Berg en Bos. Een verrassende ontdekking. SAM
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Objecten
Op vrijdagmiddag 10 september heeft eindelijk de plaatsing plaatsgevonden van de Herinneringssteen
Röntgen voor het pand Hoofdstaat 171, de locatie van het woonhuis van de familie Röntgen, nu bekend
onder de naam ’De Professor’. Vanwege de nog steeds heersende Covid-19 pandemie vond de opening
met een klein gezelschap plaats, met o.a. burgemeester Ton Heerts, die de onthulling verrichtte.
In het kader van de Atlas van Apeldoorn met de wijk Berg en Bos is het initiatief gestart om middels de
plaatsing van informatiepanelen meer bekendheid te geven aan de geschiedenis van het vroegere TBC
sanatorium, gelegen aan de Soerenseweg (NB Inmiddels heeft de plaatsing hiervan plaatsgevonden op
woensdag 23 maart 2022).
Vorig jaar zag het er naar uit dat de voormalige Tramremise .een nieuwe functie zou krijgen. Helaas bleek
het restaureren dermate kostbaar te zijn voor de gegadigde, t.w. Roeivereniging de Grift , waardoor deze
heeft moeten afhaken. Gelet op de forse herstelkosten ziet er niet naar uit dat herbouw van de tramremise
in het verschiet ligt.

Media en publicaties
Ook in het jaar 2021 konden vanwege de nog voortdurende coronapandemie veel activiteiten geen
doorgang vinden, hetgeen tevens inhield dat er aanmerkelijk minder publiciteit in de gedrukte en digitale
media is verschenen. Gelukkig werden de eigen media van de aangesloten organisaties wel geraadpleegd
zoals blijkt uit het overzicht in Bijlage 1.
Niet onvermeld mag blijven dat ook diverse partners eigen verenigingsorganen (Oud Apeldoorn Actueel,
SAM Jaarboek, de Marke, IVN Groenvoer) alsmede nieuwsbrieven (Bouwhuis, IVN Natuureducatie
afdeling Apeldoorn, Stichting Apeldoornsche Bosch , stichting Apeldoornse Monumenten en Stichting
Röntgen Apeldoorn) laten verschijnen voor hun leden en donateurs / vrienden.
De meeste deelnemende organisaties beschikken over een eigen website, die volop bezocht werden. Uit
de ontvangen gegevens blijkt dat de pagina’s in het jaar 2021 229.753 maal zijn bekeken. IVN spant de
kroon met een aantal van ongeveer 58.000 bezoeken, op ruime afstand gevolgd door de website van de
Oudheidkundige Vereniging De Marke met 41.547 en de Archeologische Werkgroep Apeldoorn (AWA) met
26.126 bezoeken. Ook de websites van Geheugen van Apeldoorn met 31.237 en de eigen website van
EPA met 17.276 bezoeken mochten zich in een grote belangstelling verheugen.
In totaal werden er door het EPA en de aangesloten partners ondanks de Coronamaatregelen 166
activiteiten gehouden met in totaal 16.163 deelnemers/bezoeken.

Promotiekraam
Sinds enige jaren kent het Erfgoedplatform Apeldoorn een Promotieteam, dat bij diverse activiteiten acte de
presence geeft om het EPA onder de aandacht te brengen van bezoekers. Het team bestaat uit 9 leden en
is in het jaar 2021 bij 6 van de geplande 14 bijeenkomsten aanwezig geweest.
Doelstelling is om de activiteiten van het EPA en haar aangesloten partners bij een breed publiek onder de
aandacht te brengen middels het verstrekken van informatie, uitdelen van flyers en het vertonen van een
diapresentatie. Tevens worden bezoekers geattendeerd op de digitale nieuwsbrief ‘Ruimte voor Erfgoed’,
hetgeen geleid heeft tot meer abonnees.
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Historisch Café
De Historische Cafés vinden gewoonlijk plaats op een vrijdagmiddag in CODA. De programmering wordt
verzorgd door een werkgroep waarin leden van het Erfgoedplatform zitting hebben.

HISTORISCH CAFÉ 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 overzicht van de
onderwerpen op de vijf gehouden café’s in 2021:

2 april - Atlas wijk Berg en Bos (digitaal)
Het Historisch Café stond volledig in het teken van de Atlas van Apeldoorn en wel de wijk Berg en Bos,
mede vanwege het veertigjarig bestaan van de wijkvereniging in het jaar 2020. Aan dit café werd
meegewerkt door Arjan Speelman, voorzitter wijkvereniging en Alex Donswijk (o.a. over het voormalige
TBC sanatorium) en Frederik Erens (historie van de wijk). Daarnaast de vaste onderdelen met de column
van Carin Reinders en de aankondiging van activiteiten, et cetera.

Tijdens het digitale Historische Café van 2 april, directeur-bestuurder CODA Carin Reinders

7 mei - Papierindustrie en CODA Paper Art (digitaal)
Mede naar aanleiding van de Paper Art tentoonstelling in CODA werd in dit Historisch Café de schijnwerper
gericht op de papierindustrie en de vele papier toepassingen. Henk Weltje nam ons mee naar de
geschiedenis van de papierindustrie in Apeldoorn en Tom Geurtse gaf een overzicht van de in het jaar
2022 vierhonderd jaar bestaande papierfabriek De Middelste Molen in Loenen. Conservator Rianne Groen
liet in haar presentatie een beeld zien van de te verwachten werken van kunstenaars uit binnen- en
buitenland, waaronder Wouter Venema die uitleg gaf over zijn kunstwerk.

3 september - Open Monumenten Dagen
Het Historisch Café van september, dat weer fysiek kon worden gehouden in het auditorium van CODA
(met inachtneming van de 1,5 meter afstand) stond in het teken van de Open Monumenten Dagen, met als
Europees thema Inclusie en de ondertitel ‘Mijn monument is jouw monument’. Er werden drie presentaties
gehouden,: door bestuurslid Caroline van de Kolk over de geschiedenis van het voormalige
Meisjesweeshuis gelegen aan de Koninginnelaan, bestuurslid Coert Munk over de Sociëteit aan de
Kerklaan en Peter van ’t Wout, manager woningcorporatie De Goede Woning, over het
volkswoningbouwcomplex in het Sprengendorp.

1 oktober - Maand van de Geschiedenis – Festival ‘Aan het Werk’
Gelet op het gegeven dat jaarlijks in de maand oktober de schijnwerper wordt gericht op geschiedenis zal
voortaan, mede op verzoek van CODA, een extra Historisch Café in oktober worden gehouden. In deze
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eerste editie werd door Stefan Rutten, archivaris van CODA, de omschakeling van Apeldoorn industrienaar dienstenstad belicht en stond Pier Slump (ex-beleidsmedewerker Belastingdienst) stil bij de
geschiedenis van de Belastingdienst in Apeldoorn. Daarnaast verleende cabaretier Merijn Scholten zijn
medewerking middels een opgenomen videopresentatie over zijn artist in residence periode bij CODA, dat
in het teken stond van de geschiedenis van het Apeldoornsche Bosch.

12 november - Sanatorium Berg en Bos – Radio zendstation Kootwijk
Het laatste Historisch Café van 2021 kende drie bijzondere items. Alex Donswijk (archivaris Vereniging
Oud Apeldoorn) ging in zijn presentatie dieper in op de geschiedenis van het TBC sanatorium aan de
Soerenseweg, gevolgd door een in opdracht van de wijkvereniging vervaardigde film over de wijk Berg en
Bos met zeer bijzondere beelden. Huub Ummels (historicus en Apeldoornkenner) gaf een toelichting op het
ontstaan van het radiozendstation Kootwijk, dat in het jaar 2023 het honderdjarig bestaan van de
verbinding met Malabar in Nederland-Indië zal herdenken. Vanwege verhindering werd onze vaste pianist
Lex Sonneveld vervangen door Guus Essers.
De café’s van oktober en november konden gelukkig weer plaatsvinden in het CODA restaurant, zij het met
een beperkt aantal belangstellenden.

Historisch Café

De werkgroep van het Historisch Café bestaat uit: Ellen Oomen, Adrienne Zuiderweg, Tessel Hengeveld,
Ben Mouw (voorzitter) en Stefan Rutten.
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 werd in het jaar
2021 verzorgd door Ben Mouw, die daarmee Ellen Oomen verving. 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.
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Activiteiten in het jaar 2021
In Bijlage 2 is de Erfgoedkalender 2021 opgenomen, waarin een overzicht wordt gegeven van de
uitgevoerde activiteiten met bijbehorende kosten door de deelnemende organisaties in het jaar 2021.
Vanwege de nog steeds heersende coronapandemie konden in de eerste heft van 2021 zeer beperkt
fysieke activiteiten worden gehouden en pas vanaf september weer volop worden gestart met activiteiten.

Project Atlas van Apeldoorn
Ondanks de beperkingen kon het jaarlijkse project van de Atlas van Apeldoorn worden uitgevoerd en stond
deze in het teken van de wijk Berg en Bos. Naast wandelingen en een fietstocht waren tijdens de Open
Monumenten Dagen twee locaties geopend: het Theehuis in park Berg en Bos en het Boschbad. Tevens
werden er lezingen gehouden over het voormalige Sanatorium Berg en Bosch en over het ADO speelgoed.
In juni verscheen in het kader van de serie Wijk in Beeld, het prachtige boek getiteld: ‘Berg en Bos, een
verrassende ontdekking’.

Open Monumentendagen (OMD)
Het meest tot de verbeelding sprekende evenement dat jaarlijks onder de vlag van het EPA wordt
georganiseerd door de SAM, is de Vriendenloterij Open Monumenten Dagen, die altijd landelijk in het
tweede weekend van september plaatsvinden. Met de nodige maatregelen van de coronapandemie, te
weten 1,5 meter afstand houden, handen desinfecteren en voor twee monumenten vooraf reserveren, is
het gelukt een programma rond het landelijke thema ‘Inclusie, Mijn Monument is Jouw Monument’ samen
te stellen. Belangrijke locaties waren dit jaar de gebouwen van de voormalige Hoenderloo Groep, het
Apeldoornsche Bosch, de Politie Academie en het voormalige Meisjesweeshuis; ook diverse religieuze
gebouwen zoals de Eyup Sultan Moskee, Onze Lieve Vrouwekerk, de Joodse Synagoge en de Grote Kerk
trokken de nodige belangstelling alsmede Radio Kootwijk als vaste trekker in het programma.
Gelet op de belangstelling was het publiek blij om weer te kunnen genieten van mooie monumenten en
locaties, met dit jaar een aantal muziekoptredens van de Veluwse Cantorij, de Ereprijs en de ensembles
van het Nationaal Jeugd Orkest. In totaal werden er bijna 12.000 bezoeken afgelegd (in 2020 2.350),
waarmee Apeldoorn landelijk op de 7e plaats eindigde!
Dit jaar vond er ook een zogenaamd Mystery Monument Diner plaats en vanwege het succes van de
voorgaande jaren nu op drie avonden. Op 10, 11 en 12 september vond de 3e editie plaats in het Theehuis
in park Berg en Bos. Alle avonden waren uitverkocht en werden door ruim 200 personen bezocht. Naast
een diner van 3-gangen kregen de bezoekers informatie over de geschiedenis van het Theehuis en het
park, gevolgd door een kleine excursie rond de bosvijver. Het Vertelgenootschap verzorgde een verhaal
over de totstandkoming van het park. Het initiatief voor dit evenement is afkomstig van medewerkers van
de afdeling Cultuurhistorie van de gemeente Apeldoorn, ondersteund door Bureau Vrijetijdswerk.

Voorbereidingen Mystery Monument Diner
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Dag van de Architectuur
In afwijking van de reguliere datum in de maand juni werd nu op zaterdag 25 september 2021 de Dag van
de Architectuur gehouden. De keuze was ditmaal gevallen op een fietstocht door de nieuwe wijk
Zonnehoeve, met de start bij het NS-station de Maten. Na een introductie over het architectuurklimaat
volgde een tocht door de wijk in opbouw waarin ook elementen uit de historie een blijvende rol vervullen.

Maand van de Geschiedenis
De maand oktober staat jaarlijks landelijk in het teken van de geschiedenis. Tevens vindt dan in Gelderland
een jaarlijks festival plaats, in 2021 onder de titel ‘Aan het Werk’. De start hiervan vond plaats op zondag 3
oktober in de Vereniging in Nijmegen. Naast lezingen en workshops werd de maand afgesloten op
zaterdag 30 oktober met de Erfgoeddag, die dit jaar grotendeels in het teken stond van het Juncker rijwiel,
een oorspronkelijk Apeldoorns fabricaat! De dag werd georganiseerd door CODA i.s.m. de Verenging De
Oude Fiets, met o.a. het uitbrengen van het boek over Juncker.

Röntgen symposium
Op vrijdag 5 november vond het uitgestelde Röntgen symposium in CODA plaats met lezingen en het
officieel openen van het Röntgen Experience Lab. Nadat op vrijdag 10 september de onthulling van de
herinneringssteen aan de Hoofdstraat plaats vond, kwam met het symposium een eind aan het uitgestelde
Röntgenjaar.
Over de in het jaar 2021 uitgevoerde activiteiten onder de vlag van het Erfgoedplatform treft u in Bijlage 2,
aan de hand van de Erfgoedkalender 2021, een overzicht aan met vermelding van de onderwerpen en de
werkelijk gemaakte kosten.

Röntgen Symposium
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Financiering
In de Activiteitenkalender 2021, opgenomen in Bijlage 2 treft u de totale uitgaven aan van zowel de
uitgevoerde activiteiten alsmede van de structurele kosten. In totaal is in 2021 een bedrag uitgegeven van
€42.310. Aan kosten Activiteiten is een bedrag van €33.374 (zie Bijlage 3b) uitgegeven. Naast uitgaven
aan structurele kosten voor de redactie- en onderhoudskosten van de websites en verzekeringen zijn er
ook kosten gemaakt voor het huren van een kleine opslagruimte in ACEC : totale kosten €8.936. Met
toestemming van de gemeente Apeldoorn is een bedrag van €11.500 gereserveerd voor de uitvoering van
de in 2021 geplande activiteiten naar het jaar 2022. Het vorenstaande betekent dat tegenover de uitgaven
ad €45.997 inkomsten staan ten bedrage van €50.370 (subsidie gemeente Apeldoorn), waardoor een
positief resultaat ad €4.373 resteert. Dit bedrag zal toegevoegd worden aan het Kapitaal.
Wellicht ten overvloede merken wij op dat in de financiële verantwoording alleen de bijdragen zijn
opgenomen, die het EPA 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, abonnementen / lidmaatschappen en huur
opslagruimte opgenomen.
Niet onvermeld mag worden dat het EPA 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 2021 alsmede de Resultatenrekening over het boekjaar
2021 opgenomen. Daarnaast is een totaaloverzicht opgenomen van de activiteitenkosten 2021.
Op 12 juli 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn in een
brief met dossiernummer 2020/0220 laten weten in te kunnen stemmen met de verantwoording over het
boekjaar 2020 en de bijdrage definitief vast te stellen op een bedrag van €51.594.
In dit jaarverslag heeft u kennis kunnen nemen van de besteding van de gelden over het jaar 2021,
waarvoor door de gemeente per brief de dato 16 december 2019 een bedrag van €50.215 is toegezegd.

Apeldoorns Gidsen Collectief
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Vooruitblik 2022
Vanwege de maatregelen rond het Covid-19 virus heeft de vergadering van de Deelnemersraad, waarin
alvast vooruitgekeken werd naar de geplande activiteiten in het jaar 2022 op donderdag 25 november 2021
digitaal via Teams plaatsgevonden Om te komen tot een (voorlopige) vaststelling van de Erfgoedkalender
2022 heeft er op donderdag 13 januari een vergadering plaatsgevonden van de Deelnemersraad, waarin
het concept is besproken en voorlopig is vastgesteld, in afwachting van het besluit van de gemeente over
de overheveling van budgetten uit 2021 naar het jaar 2022. Afhankelijk van de gemeentelijke
besluitvorming zal in de geplande vergadering van 24 maart 2022 de Erfgoedkalender definitief worden
vastgesteld.
Voor een overzicht hiervan verwijzen wij u graag naar Bijlage 6, waarin de activiteitenkalender 2022 is
opgenomen. Naast reservering van gelden voor de jaarlijks te houden activiteiten zoals de Atlas van
Apeldoorn, de Open Monumentendagen met bijbehorende Klassendag, Dag van de Architectuur met de
Architectuurprijs, de Archeologiedagen en de Maand van de Geschiedenis, zijn ook gelden voor nieuwe
projecten opgenomen. Dit betreft onder andere de projecten Indische en Molukse Zomer, Natuurfotografie
met de Apeldoornse kunstenaar Richard Tepe en ‘Licht op de schaduwkant’.
Ook zijn dit jaar gelden gereserveerd voor een vervolg bijeenkomst in het kader van de Herdenking
Evacuatie september 1944 en een vervolg op de Living History op locatie Herenhul (Beekbergen).
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 overzicht wordt gegeven van hun werkzaamheden. Daarnaast kan voor nadere
informatie ook de eigen websites worden geraadpleegd.
Naast de bezoeken aan de website www.geheugenvanapeldoorn.nl (31.237 ) staat ook de eigen EPA
website www.erfgoedplatformapeldoorn.nl steeds meer in de belangstelling (17.276). Deze laatste website
en de EPA-pagina op Facebook worden bijna dagelijks gevuld door webmaster Hans Hogenbirk, terwijl
Stefan Rutten, archivaris van CODA, zorgdraagt voor de website Geheugen van Apeldoorn.
Het voornemen in het vorige jaarverslag om het abonneebestand op het EPA bulletin ‘Ruimte voor Erfgoed’
te laten groeien is gelukt, dat wil zeggen dat er inmiddels 1.422 (ultimo 2021 1.396) abonnees zijn. Dit is
een mooi resultaat voor de redactie waaruit blijkt dat deze informatie in een behoefte voorziet. We leggen
de lat weer wat hoger en streven dit jaar naar minimaal 1.500 abonnees, waarbij we een beroep op alle
partners doen om hieraan mee te werken teneinde de geschiedenis van Apeldoorn levend te houden.
Alle in het EPA deelnemende organisaties staan in de startblokken om uitvoering te geven aan de
geplande activiteiten; de laatste berichten vanuit Den Haag wijzen erop dat veel beperkingen vanaf maart
worden opgeheven, zodat er weer ruimte komt om bijeenkomsten met publiek te mogen organiseren en
alle belangstellenden een plezier te doen! De Erfgoedkalender bevat een grote verscheidenheid aan
activiteiten, waarvoor de financiering is geregeld.
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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Open Monumenten Dagen, Sprengendorp, Apeldoorns Gidsen Collectief
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Bijlage 2 Erfgoedkalender 2021: evaluatie activiteiten met overzicht werkelijke kosten
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Röntgen Symposium, Burgemeester Ton Heerts
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Bijlage 3A Balans en resultatenrekening per 31 december 2021 (na resultaatbestemming,
bedragen in euro’s)
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Exploitatierekening over het boekjaar 2021 (bedragen in euro’s)
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 (bedragen in euro’s)
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Toelichting op de resultatenrekening 2021 (bedragen in euro’s)
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Bijlage 3B Overzicht kosten activiteiten 2021
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Bijlage 4 Overzicht verstrekte bijdragen Fonds Apeldoornse Historische Publicaties (FAHP) 2021

Serie Wijk in Beeld: Wijk Berg en Bos
(uitgave: Stichting Apeldoornse Monumenten en Wijkvereniging Berg en Bos)

€3.500

Boekje

Biografie Hendrik Christiaan van der Houven van Oordt
(uitgave Hans Soer)

€ 500

Boekje

50 jaar jubileum Kinderboerderij Laag Buurlo
(uitgave André Donker / Accres, nog niet verschenen)

€ 500

Boek

Paleis Het Loo – een koninklijk huis
Uitgave Museum Paleis Het Loo, nog niet verschenen)

€2.000

Film

Film over het leven van Röntgen
(uitgave The Duque - Femke Jansen)

Boek

‘Vluchteling in eigen land, 2e druk
(uitgave EPA, auteur Ineke Inklaar)

Boek

Rijwielfabriek Juncker
(uitgave Vereniging De Oude Fiets )

€1.250

Boek

Kunstenares Gaby Bovelander
( uitgave stichting Gaby Bovelander )

€2.000

Boekje

Kleine Monumenten deel 2
(uitgave stichting Apeldoornse Monumenten)

€1.250

Boek

‘Doe de was de deur uit’
(uitgave Vereniging Oud Apeldoorn)

€1.750

-/-

€1.500

nvt

Totaal

€11.250
=====
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Bijlage 5 Foto’s activiteiten 2021

Bouwhuis Apeldoorns Architectuurcentrum, Fietstocht Groot Zonnehoeve, september

Open Monumentendagen, Het Apeldoorns Vertelgenootschap
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Open Monumentendagen, De Hoenderloo Groep

Open Monumentendagen, Het Apeldoornsche Bosch
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Open Monumenten Dagen, Politieacademie, fotograaf Rob Voss

CODA Erfgoeddag, presentatie Juncker
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Bijlage 6 Erfgoedkalender 2022
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Tekst
Ben Mouw | vz Stichting Erfgoedplatform
Foto’s; OMD werkgroep, AGC,
Bouwhuis, CODA + aangesloten partners
van Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn
Foto politieacademie: fotograaf Rob Voss

