JAARVERSLAG 2014
STICHTING
ERFGOEDPLATFORM
APELDOORN

WELKOM OP ONZE WEBSITE!

WWW.ERFGOEDPLATFORMAPELDOORN.NL
Op de site van Erfgoedplatform Apeldoorn vindt u informatie over alle Apeldoornse
historische verenigingen en de activiteiten die zij organiseren. Hiermee zorgt
Erfgoedplatform Apeldoorn ervoor dat de cultuurhistorie voor jong en oud behouden
én toegankelijk blijft.

Kom, kijk en duik ook in de cultuurhistorie van Apeldoorn!
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl
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Algemeen
Na het “aanloopjaar 2013“ is de Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn in het jaar 2014 goed “op stoom” gekomen.
Naast uitbreiding van het aantal deelnemende organisaties is het aantal activiteiten aanmerkelijk uitgebreid. De
samenwerking en kruisbestuiving tussen de aangesloten organisaties begint steeds meer gestalte te krijgen,
hetgeen verderop in dit jaarverslag middels beschrijvingen en foto’s zichtbaar wordt gemaakt. Eensgezind wordt
getracht invulling te geven aan de doelstellingen van de stichting en het in gezamenlijkheid organiseren van
activiteiten voor de Apeldoornse samenleving en belangstellenden van elders in den lande.
Het bestuur is in het kalenderjaar 2014 niet gewijzigd en bestaat uit drie personen, t.w. Ben Mouw (voorzitter),
Elske de Jong (secretaris) en Ed Dijkstra (penningmeester).
Op de navolgende pagina’s wordt onder een aantal kopjes verslag gedaan van de vele activiteiten, die in het jaar
2014 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 m.b.t. het uitvoeren van de
erfgoedkalender 2014.
In bijlage 3a is de balans per 31 december 2014 en de resultatenrekening over het jaar 2014 opgenomen, terwijl in
bijlage 3b een gecomprimeerd overzicht van de activiteitenkosten wordt gegeven.
Om een goed beeld te geven van de vele activiteiten zijn in bijlage 4 foto’s met bijbehorende tekst over de door
de deelnemende erfgoedorganisaties uitgevoerde evenementen opgenomen, gevolgd door een overzicht van de
verschenen persberichten in 2014 (bijlage 5).
Tot slot treft u in bijlage 6 de erfgoedkalender 2015 aan met vermelding van de vele activiteiten en de door de
Vergadering van deelnemers toegezegde financiële bijdragen.
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Deelnemende organisaties
Het aantal deelnemende organisaties, is in het voorjaar van 2014 uitgebreid middels de toetreding van de Stichting
Bunker van Seyss Inquart.
Dit betekent dat ultimo 2014 de navolgende 16 organisaties deelnemer zijn in het Erfgoedplatform Apeldoorn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.

Apeldoorns Gidsen Collectief (AGC)
Archeologische werkgroep Apeldoorn (AWA)
CODA
Sticthing Fietsgilde Apeldoorn
Historische Vereniging Felua
IVN Apeldoorn
Oudheidkundige Vereniging De Marke
Oudheidkamer Uddel
Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM)
Stichting Bouwhuis Centrum voor Mens en Gebouwde Omgeving
Stichting Bunker van Seyss Inquart
Stichting Indisch Erfgoed (SIE)
Stichting Koninklijk Apeldoorn (SKA)
Stichting Oranjefeesten
Vertelgenootschap Apeldoorn
Vereniging Oud Apeldoorn (VOA)

Na aanleiding van de medewerking aan de Open Monumenten Dagen in september 2014 kwamen er verzoeken
binnen van enige organisaties om te mogen toetreden tot het Erfgoedplatform; in de vergadering op woensdag
3 december 2014 is ingestemd met de toetreding per 1 januari 2015 van de volgende organisaties: Stichting
Apeldoorns Kanaal, Stichting Veteraan Autobussen Apeldoorn en de Vereniging Andries van Driesum.
Diverse organisaties timmeren behoorlijk “aan de weg”, hetgeen ook zal blijken uit het lijst met persberichten en
de vele deelnemers aan activiteiten. Het aantal leden, medewerkers en vrijwilligers is stijgende en bedraagt per
ultimo 2014 in totaal 4.228 personen, terwijl er ook nog donateurs zijn. 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 ten doel:
het bevorderen van samenwerking tussen organisaties die zich bezig houden met het cultuurhistorisch erfgoed en de bouwkunst in de gemeente Apeldoorn;
het onderling communiceren omtrent activiteiten en het onderling afstemmen van kalenders van
bij het platform aangesloten organisaties;
het organiseren van gezamenlijke activiteiten middels een op te stellen jaarlijks activiteitenplan,
waarvan de Open Monumenten Dag een vast onderdeel is;
het met een constructief kritische blik naar de gemeente Apeldoorn en naar elkaar zorgen dat de
cultuurhistorie in de breedste zin van het woord voor jong en oud behouden en toegankelijk blijft;
het op constructieve wijze beïnvloeden van het beleid en de activiteiten van de (lokale) overheid op het
gebied van cultuurhistorie;
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.
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 2014 en de Activiteiten kalender
2014 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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Overleg gemeente Apeldoorn
Op donderdag 9 januari 2014 vond er een PMA (Politieke Markt Apeldoorn) bijeenkomst plaats, waarin het
Uitvoeringsprogramma Binnenstad Apeldoorn 2014 – 2015 werd besproken. In dit programma wordt o.a. aandacht
besteed aan het herstel van gevels/panden in de binnenstad, hetgeen vanuit cultuurhistorisch aspect een
interessante ontwikkeling is. Van de mogelijkheid tot inspreken werd dan ook door de voorzitter van de Stichting
Apeldoornse Monumenten dankbaar gebruik gemaakt.
Nadat tijdens de opening van Koningsdag 26 april op het Raadhuisplein het jaarverslag 2013 middels een
proclamatie is aangeboden aan burgemeester Berends is per brief d.d. 28 april 2014 het volledige jaarverslag 2013
met financiële verantwoording ingediend bij de gemeente Apeldoorn; in aanvulling daarop is per brief d.d. 25 juni
het verzoek ingediend om het batig saldo van €2.785 te mogen toevoegen aan de reserve en in 2015 te mogen
besteden aan de in dat jaar te verrichten activiteiten.
N.a.v. een verzoek d.d. 8 mei van de gemeente Apeldoorn is op 26 mei 2014 de subsidie aanvraag voor het
jaar 2015, vergezeld van de activiteitenkalender met een nadere toelichting, ingediend bij het College van
Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn.
Met schrijven d.d. 3 juli 2014 heeft het College van B&W laten weten akkoord te gaan met de ingediende
verantwoordingsstukken over het jaar 2013 en de subsidie definitief vast te stellen op een bedrag van €45.000
tevens is ingestemd met het toevoegen van het batig saldo ad €2.785 aan de egalisatiereserve.
Als uitvloeisel van de behandeling van de Meerjarenprogramma Begroting 2015 – 2018 in de Raad van de
gemeente Apeldoorn op 13 november 2014 heeft het College van Burgemeester en Wethouders met schrijven
d.d. 18 december 2014 laten weten dat voor het jaar 2015 een subsidie wordt toegekend ter grootte van maximaal
€46.328 op grond van de besluitvorming in november 2013 mag het Erfgoedplatform Apeldoorn een jaarlijkse
subsidie tegemoet zien van €45.000 exclusief de jaarlijkse indexering.
Ondanks het ingediende verzoek bij de griffie van de Raad van de gemeente Apeldoorn is het niet gelukt om
nog in het jaar 2014 voor de nieuw aangetreden raadsleden een presentatie te verzorgen over het EPA. Deze
bijeenkomst heeft nu plaatsgevonden op donderdag 15 januari 2015 in de PMA bijeenkomst In gesprek met de
Raad waarvan in het volgende jaarverslag een impressie zal worden gegeven.

Gelders Erfgoed
Op grond van het in 2013 aangegane lidmaatschap van de vereniging Gelders Erfgoed heeft Ben Mouw als
voorzitter de ledenvergaderingen van 16 mei en 14 november in Arnhem bijgewoond. Naast de gebruikelijke
huishoudelijke zaken als jaarrekening met jaarverslag en begroting, werden er ook thema’s behandeld c.q.
presentaties gehouden over o.a. het crowdfundingsplatform Voor de kunst alsmede het Festival Gemaakt in
Gelderland.
Op donderdag 6 november 2014 heeft het bestuur, in de persoon van de voorzitter, deelgenomen aan de
Inspiratiebijeenkomst van het Gelders Erfgoed, welke volledig in het teken stond van het in 2015 te houden Festival
Gemaakt in Gelderland. Naast een plenair gedeelte konden er ook workshops worden gevolgd om ideeën voor de
organisatie en activiteiten op lokaal niveau op te doen.
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Bestuursactiviteiten in het jaar 2014
Zoals reeds in het vorige jaarverslag vermeld, nemen niet alleen de activiteiten van de deelnemende partners toe
(zie verderop in het jaarverslag), maar wordt ook vaker een beroep op het bestuur gedaan om deel te nemen aan
bijeenkomsten dan wel het Erfgoedplatform te vertegenwoordigen in de Apeldoornse samenleving.
Zo heeft er op dinsdagavond 25 februari een interview met de voorzitter plaatsgevonden bij RTV Apeldoorn, waarin
de doelstellingen en de werkzaamheden van het EPA voor het voetlicht zijn gebracht.
Een bijzondere activiteit was het deelnemen aan de opening van Koningsdag; in het gevolg van Willem
Frederik, zijn echtgenote en vergezeld door de Oranje Compagnie heeft voorzitter Ben Mouw in historische
kledij het jaarverslag, in de vorm van een proclamatie, namens het bestuur voorgelezen en overhandigd aan de
burgemeester.
Op 12 mei heeft de voorzitter deelgenomen aan een bijeenkomst van Regio Marketing Gelderland , gehouden in
Hotel – restaurant de Keizerskroon; naar aanleiding hiervan zal het EPA voortaan betrokken worden bij het project
City Marketing en wel in het bijzonder de werkgroep Gastheerschap.
In de periode mei/juni vonden er vele activiteiten plaats in het kader van 200 jaar Koninkrijk Nederland,
georganiseerd door de Stichting Koninklijk Apeldoorn met diverse EPA partners; het bestuur was vertegenwoordigd
bij het concert in de Grote Kerk op 23 mei, de boottocht op het Apeldoorns Kanaal op 8 juni, het concert op 13 juni
in Orpheus alsmede het afsluitende concert op zondag 15 juni in het Oranjepark.
Een zeer bijzondere ervaring was de deelname door de voorzitter aan het Grand Defilé op zaterdag 14 juni; tijdens
dit defilé heeft hij een proclamatie namens de Gouverneur omgeroepen inzake de afschaffing van de slavernij in
het jaar 1863.
Om de nieuwe Raad van Apeldoorn als de Apeldoornse bevolking te informeren over het Erfgoedplatform heeft het
bestuur deelgenomen aan de informatiemarkt in het Stadhuis (woensdag 11 juni) alsmede de Culturele Pleinmarkt
bij Orpheus (zaterdag 21 juni).
In aansluiting op de contacten met de Stichting Evacués Arnhem heeft de voorzitter de onthulling van het
monument alsmede de presentatie van het boek op donderdag 25 september in Beekbergen bijgewoond.
Daarnaast is het bestuur aanwezig geweest c.q. deelgenomen aan de Trendconferentie van de gemeente
Apeldoorn op 1 juli in het Oranjepark, de bijeenkomst over de binnenstad op 4 november alsmede vergaderingen
van de werkgroep VNG congres.
Tot slot heeft RTV Apeldoorn op 10 december nogmaals uitgebreid aandacht besteed aan het Erfgoedplatform
middels een radio uitzending van een uur met de bestuursleden Ed Dijkstra en Ben Mouw.
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Samenwerking
De in de afgelopen jaren reeds ontstane samenwerking tussen de deelnemende organisaties heeft in het jaar
2014 verder vorm gekregen middels het oppakken van nieuwe initiatieven alsmede intensief meewerken aan
de grote evenementen zoals viering 200 jaar Koninkrijk Nederland en de Open Monumenten Dagen. Mede
door de kontakten binnen het platform ontstaan er intensieve relaties tussen de organisaties, uitmondend in het
gezamenlijk organiseren van activiteiten.
Dit kwam in het jaar 2014 tot uitdrukking bij het project Atlas van Apeldoorn Loenen en de Dag van de
Architectuur. Het jaar 2014 stond vooral in het teken van de viering van 200 jaar Koninkrijk Nederland, waarvoor
de Stichting Koninklijk Apeldoorn een attractief programma i.s.m. vele partners had opgesteld. Naast diverse
concerten zowel in de Grote Kerk, schouwburg Orpheus en als in het Oranjepark, was het Grand Defilé op
zaterdag 14 juni het absolute hoogtepunt. Ook aan de Open Monumentendagen, waarvoor vanouds de Stichting
Apeldoornse Monumenten tekent voor de coördinatie, wordt de laatste jaren door een groot aantal partners uit het
Erfgoedplatform meegewerkt. Naast het gezamenlijk organiseren is ook het afstemmen van te houden activiteiten
een belangrijk aspect binnen het Erfgoedplatform teneinde te voorkomen dat op dezelfde dag/tijdstip meerdere
cultuurhistorische bijeenkomsten plaatsvinden. Om hieraan tegemoet te komen is een eigen website, t.w. www.
erfgoedplatformapeldoorn.nl gemaakt, waarop de activiteitenkalender wordt vermeld (zie ook Media en publicaties).
Tot slot mag niet onvermeld blijven dat de totstandkoming van de activiteitenkalender 2015 (zie bijlage 6) inclusief
verdeling van de financiële middelen, opnieuw in goede afstemming is verlopen!
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Media en publicaties
Uit de vele publicaties in de diverse in Apeldoorn verschijnende gedrukte media blijkt dat er onverminderd veel
belangstelling bestaat voor de onderwerpen Cultuurhistorie, Erfgoed en Bouwkunst.
In het overzicht in bijlage 5 blijkt dat er in het jaar 2014 meer dan 300 publicaties zijn verschenen over allerlei
aspecten en thema’s rond cultuurhistorie in Apeldoorn en omgeving. De meeste artikelen werden gewijd aan
het Zwitsalcomplex (bierbrouwer De Vlijt, herinrichting terrein en vestiging nieuwe bedrijfjes), terwijl ook de
vele activiteiten rond 200 jaar Koninkrijk Nederland, waaronder het door de Stichting Koninklijk Apeldoorn
georganiseerde Nationaal Defilé de aandacht van de media trokken. Naast artikelen over het thema archeologie
en vooral de rondom Apeldoorn gelegen grafheuvels trok ook de aanpak van het herstel van de gevels in de
binnenstad de nodige aandacht. Vanzelfsprekend werden er ook weer de nodige publicaties gewijd aan de
Open Monumentendagen, die zich voor het grootste gedeelte afspeelden op de locatie Zwitsal, gelegen aan de
Vlijtseweg. Het thema was dit jaar Op Reis en dat was voor het organisatiecomité aanleiding om, met medewerking
van NS stations en de Vereniging Oud Apeldoorn, een expositie over reizen met trein, bus en boot in te richten in
het leegstaande stationsgebouw.
Ook in het jaar zijn er weer diverse boeken verschenen over Apeldoorn en omgeving. Zo verscheen in de door de
VOA uitgegeven serie Ik zie het nog zo voor me deel 7, jeugdboek van de hand van Jan Heerze Nergens meer
veilig en de uitgave Evacué in Apeldoorn door Wim Kroon n.a.v. de oprichting van een monument in Beekbergen
ter herinnering aan de stroom Arnhemse evacués in september 1944 richting Apeldoorn en omgeving.
Dat het digitaal raadplegen van websites inmiddels aardig ingeburgerd is mag blijken uit de toename van het aantal
bezoeken aan de websites van de deelnemende organisaties. Uit de ontvangen gegevens blijkt dat in het jaar 2014
bijna 150.000 maal websites zijn bekeken, hetgeen t.o.v. vorig jaar een stijging betekent van 30.000. De Vereniging
Oud Apeldoorn spant opnieuw de kroon met een aantal van 41.000 bezoekers, nu op de voet gevolgd door de
website Geheugen van Apeldoorn van CODA met ruim 34.000 bezoekers. Ook de websites van het Apeldoorns
Gidsen Collectief met ruim 31.000 en het Instituut voor Natuurstudies met 16.400 bezoeken mochten zich in een
grote belangstelling verheugen.

Historisch Café
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Al ruim 13 jaar wordt minimaal vier maal per jaar een Historisch Café gehouden, waarbij de deelnemende partners
in het EPA worden gevraagd om voor invulling van de thema’s zorg te dragen.
Onder leiding van een werkgroep, ondersteund door CODA wordt de invulling van de vier keer per jaar te houden
cafés verzorgd, altijd onder de noemer:
HISTORISCH CAFÉ: ONTMOETEN, VERTELLEN en DELEN.
Sinds 2013 valt het Historisch Café rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het EPA, hetgeen
betekent dat deze activiteit een vaste plaats heeft gekregen op de jaarlijkse Activiteitenkalender.
In het jaar 2014 zijn er zelfs, in afwijking van het gebruikelijke aantal, 5 cafés gehouden, op vrijdagmiddagen in het
CODA Café.
Hieronder een chronologisch overzicht van de onderwerpen:
7 februari:
		
		
		

Goud van Oud en Grafheuvels
In het kader van het 25 jarig bestaan van de Archeologisch vereniging Apeldoorn zijn
Er 2 onderzoeksrapporten gepresenteerd en het Geheim van grafheuvels werd onthuld.
Toegelicht door Masja Parlevliet, ter inleiding van de tentoonstelling in CODA.

4 april:		
		
		

Julianaziekenhuis en Bevolkingsregister online
Verhaal over de geschiedenis van het Juliana ziekenhuis alsmede de opgraving van
het zgn. bouwkistje. Tevens lancering van het online bevolkingsregister

6 juni:		
		
		
		
		
		

200 jaar Koninkrijk Nederland
Lezing door Wim Kroon over de terugkeer van Willem Frederik, zoon van de laatste stadhouder 		
op 30 november 1813. Kijkje achter de schermen van de organisatie van het Grand Defilé op 15 		
juni 2014 door Roel Visser. Eerste uitvoering van de Ballade van Paleis Het Loo, gecomponeerd 		
door onze vaste pianist Lex Sonneveld op tekst van Herman Hafkamp. Tevens vond de lancering 		
plaats van de eigen website van het Erfgoedplatform.

5 september:
		
		
		
		

Open Monumenten Dagen: Op Reis
Lezing door Adrienne Zuiderweg over Samuel Kalff, Indisch courantier die in Apeldoorn is 		
neergestreken. Verhaal over het Hanzeverbond ( Hanzevergaderingen en aanwezigheid 			
herbergen) in de relatie met Apeldoorn door Huub Ummels. Tevens uitreiking van 			
de foto-prijsvraag rond de OMD.

7 november:
		
		

Toelichting op de totstandkoming en inhoud van de documentaire Veilig in het Bosch over het 		
Apeldoornsche Bosch door Alex Bakker. Lezing van stedenbouwkundige Henry Huiskamp over het
cultuurhistorisch belang van de Wijk Kerschoten.

Het Historisch Café is de verzamelplaats en spreekbuis van alles op erfgoedgebied in Apeldoorn en mag zich
in een stijgende belangstelling verheugen; het aantal bezoekers beweegt zich per keer tussen de 120 en 150
personen, hetgeen voor een volle bak zorgt in het CODA Café.
Na vele jaren de presentatie te hebben verzorgd, heeft Dolly Verhoeven kenbaar gemaakt te willen stoppen. In
het Historisch Café van 4 april heeft voorzitter Ben Mouw Dolly Verhoeven bedankt voor haar jarenlange inzet
d.m.v. de overhandiging van een cadeaubon en bloemen. Gelukkig hebben we in de persoon van Ellen Oomen,
bekend van o.a. het Cultureel Café, een goede vervanger gevonden, die in april 2014 het stokje van Dolly heeft
overgenomen.
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Activiteiten in het jaar 2014
De Erfgoedkalender 2014 laat de activiteiten van de deelnemende organisaties in het platform zien.
Een hoogtepunt in 2014 was de viering van 200 jaar Koninkrijk Nederland, waarvoor de Stichting Koninklijk
Apeldoorn
voor de coördinatie tekende. Een groot aantal evenementen passeerde de revue, te beginnen met het concert van
het Bachkoor op vrijdag 23 mei, de boottocht op het kanaal op 8 juni, het Koninkrijksconcert op 13 juni, het Grand
defilé op zaterdag 14 juni met start en eindpunt bij Paleis ’t Loo en de slotmanifestatie op 15 juni in het Oranjepark.
Kortom, een flink staaltje organiseren voor de SKA i.s.m. vele EPA partners. In totaal hebben een kleine 100.000
personen genoten van de vele activiteiten en nog eens vele honderden duizenden keken naar de rechtstreekse
televisie uitzending van het defilé.
Het meest tot de verbeelding sprekende evenement, dat jaarlijks onder de vlag van het Erfgoedplatform wordt
georganiseerd, zijn de Open Monumentendagen, die in het tweede weekend van september plaatsvinden.
In 2014 was het voormalige Zwitsalcomplex opnieuw de grote trekpleister, mede vanwege het gegeven dat dit
gebouwencomplex vele jaren een gesloten bolwerk was in de Apeldoornse samenleving. De openstelling van dit
terrein en niet te vergeten de in het voormalige ketelhuis gevestigde Apeldoornse bierbrouwerij trokken wederom
veel bezoekers. Vanwege het thema Op Reis waren diverse nieuwe elementen in het programma opgenomen
zoals een boottocht over het Kanaal door de Apeldoornse sluis, een postkoets-rit bij de Woeste Hoeve en het
Stationsgebouw, waarin de Vereniging Oud Apeldoorn een expositie had ingericht van het reizen met trein en
(VAD-)bus. Daarnaast kregen ook de Koning Willem III kazerne (reisdocumenten en grensbewaking) en de
“Kathedraal “in Radio Kootwijk (radioverbinding met lucht- en scheepvaart) vele honderden kijkers op bezoek.
Hiermee kunnen de Open Monumentendagen 2014 met ruim 16.000 bezoeken opnieuw een groot succes
genoemd worden.De deelnemende monumenten waren o.a. bereikbaar met old-timer autobussen van de Stichting
Veteraan Autobussen.Minder succesvol bleek het hotelarrangement dat aan het OpenMonumentenprogramma was
toegevoegd, met als doel bezoekers van buitenaf te verleiden het Open Monumentenweekend in Apeldoorn mee te
beleven.
Een ruwe schatting van het aantal deelnemers aan activiteiten onder de vlag van het Erfgoedplatform levert een
totaal op van ruim 17.000, terwijl daarnaast de aangesloten organisaties nog veel deelnemers mochten noteren
bij hun eigen activiteiten, zoals bv. Het Apeldoorns Gidsen Collectief (2.116 personen), Stichting Bouwhuis (2.000
personen w.o. de Nacht van de Architectuur), Stichting Indisch Erfgoed (1.150 personen) en het IVN (2.650
personen). Daarnaast houden diverse organisaties ledenbijeenkomsten (o.a. Felua, SAM en VOA). Kortom,
vele activiteiten en deelnemers/bezoekers aan bijeenkomsten in het teken van cultuurhistorie/bouwkunst in de
gemeente Apeldoorn!
Niet alle cultuurhistorische activiteiten hebben plaatsgevonden onder de vlag van het Erfgoedplatform, zoals
bv. de viering van Koningsdag. Dit evenement wordt al jarenlang zelfstandig door de Stichting Oranjefeesten
georganiseerd en mag rekenen op ruim 100.000 bezoekers. Wel was er dit jaar sprake van een inbreng namens
het Erfgoedplatform, in de vorm van deelname van de voorzitter aan de intocht van de Oranjecompagnie en
overhandiging van het jaarverslag 2013 in proclamatievorm aan burgemeester Berends op het bordes van het
Raadhuis.
Over de in het jaar 2014 uitgevoerde activiteiten onder de vlag van het Erfgoedplatform treft u in bijlage 2, aan
de hand van de Erfgoedkalender 2014, een overzicht aan met vermelding van de onderwerpen, deelnemers/
bezoekersaantallen alsmede de werkelijk gemaakte kosten.
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Financiering
IIn de Activiteitenkalender 2014, opgenomen in bijlage 2 treft u ook de uitgaven aan van de uitgevoerde activiteiten;
in totaal is in 2014 een bedrag uitgegeven van €45.662 waaronder een post van €7.759 voor onderhoudskosten en
afschrijvingen websites. Ten opzichte van de baten is een tekort ontstaan van €602 hetgeen vooral een gevolg is
van aanmerkelijk hogere websitekosten.
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 betreffende
organisatie gebleven, 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 alsmede de
afschrijvingskosten over drie jaar van de website Erfgoedplatform Apeldoorn. In de post Overige kosten zijn o.a. de
kosten van verzekering m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid en lidmaatschap Gelders Erfgoed opgenomen.
Niet onvermeld mag worden dat het Erfgoedplatform bij zijn functioneren veel ondersteuning krijgt van CODA,
zowel in de vorm van het verzorgen van het secretariaat (negen uur op maandbasis) alsmede in de vorm van het
verrichten van werkzaamheden op het terrein van communicatie en publiciteit.
In bijlage 3 is zowel de Balans per 31 december 2014 alsmede de Resultatenrekening over het boekjaar 2014
opgenomen; daarnaast is een totaal overzicht opgenomen van de Activiteitenkosten 2014.
Bij brief d.d.3 juli 2014 heeft het College van B&W van de gemeente Apeldoorn laten weten in te kunnen stemmen
met de verantwoording in het Jaarverslag over 2013 en goedkeuring te verlenen voor het reserveren van het
overschot ad €2.785 bestemd voor de te ondernemen activiteiten van uw stichting.
Gelet op de vele geplande activiteiten in het jaar 2015 door de deelnemende organisaties zal het vinden van een
besteding geen enkele moeite kosten.
Opnieuw zal een beroep op de gemeente worden gedaan om het positief resultaat over het jaar 2013 ad
€2.785 te mogen reserveren voor toekomstige activiteiten; mede gelet op de vele nieuwe initiatieven die door de
deelnemende organisaties worden ont-plooid zal dat een welkome aanvulling zijn op het voor 2014 beschikbaar
gestelde budget.
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Vooruitblik 2015
Door de uitbreiding van het aantal deelnemende organisaties nemen ook de activiteiten, die gezamenlijk onder
de vlag van het Erfgoedplatform worden gehouden, toe. Daarnaast worden er door de aangesloten stichtingen
en verenigingen ook in eigen kring veel activiteiten georganiseerd, die vaak een breder terrein bestrijken dan
het onderwerp cultuurhistorie. Veel van de deelnemende partners brengen eigen uitgaven, in de vorm van
nieuwsbrieven, tijdschriften, magazines, uit, waarin een opsomming wordt gegeven van hun werkzaamheden, etc.
Daarnaast kan voor nadere informatie ook de eigen websites worden geraadpleegd.
Om een volledige indruk te geven van alle geplande activiteiten, die met steun van het Erfgoedplatform in het jaar
2015 uitgevoerd zullen gaan worden, is in bijlage 6 de Erfgoedkalender 2015 opgenomen. Hieruit blijkt dat er door
de samenwerking van de organisaties binnen het Erfgoedplatform steeds nieuwe ideeën ontstaan om de historie
van Apeldoorn levendig te houden.
Om alle geplande activiteiten, opgenomen in de kalender voor 2015, uit te voeren is minimaal een bedrag nodig
van €55.700 waarvoor tot op heden door de gemeente Apeldoorn een bedrag van €46.328 aangevuld met de
restant subsidie uit 2013 ad €2.785 beschikbaar is, zodat nog financiering gezocht moet worden voor een bedrag
van €6.587.
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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Overzicht leden, medewerkers en donateurs.
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41.011
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15

allen

Algemene stichtingskosten

SAM

SKA

SKA

SIE

EPA

CODA

VOA

Open Monumenten
Dagen (2e weekend
van September

200 jaar Koninkrijk

Grand Defilé: 200 jaar
Koninkrijk

Indisch-Moluks Paviljoen, 13, 14, 15 juni in
Oranjepark

Extra Historisch Café

Expositie (23/4-15/7)

VOA kanaal-evenement

2. Hoofdcategorie

allen vwb kalender

allen

Website Erfgoedplatform Apeldooorn/communicatie

EPA

samenwerking

kanaal-evenement

200 jr. Apeldoorns
Kanaal

themacafé

defilé op 14 juni 2014

SKA, gemeente

CODA, VOA

EPA

SKA

algehele coordinatie en VOA, CODA, gemeenorganisatie
te, Indisch Erfgoed,
AGC, IVN, Bouwhuis

representatie, abonnementen, porti, kantoorart.

Redactiewerk Site
voor erfgoedlocaties
zelf bij te houden door
aangesloten verenigingen etc.

onderdelen

CODA

trekker

Website Het geheugen
van Apeldoorn (GvA)

1. Structureel

Bijlage 2

€ 1.500

€ 2.000

€ 750

€ 9.250

€ 393

€ 1.380

€ 595

€ 5.566

€ 4.021

€ 14.074

€ 1.051

€ 950

€ 15.000

€ 6.084

€ 1.675

Werkelijke kosten EPA

€ 6.500

€ 1.750

Tegemoetkoming EPA
begroot

6 juni, thema 200 jaar
Koninkrijk

Bijdr. Oranjefeesten
3.000 en bijdr. programma boekjes 1.021

OMD 13.987, Paneel
Den Doolaard in Hoenderloo 87

Afschrijving website,
redactie- en overige
kosten

Redactiewerk 1.675

opmerkingen

SIE

Herdenking gevallen
Apeldoorners in Ned.
Indië en Korea, 13
sept. + herdenking bevrijding bij het Sluisje

CODA

CODA

CODA

Historisch Café (4x per
jaar)

Atlas van Apeldoorn

Fietsroute Grafheuvels
rond Apeldoorn

Overig

AGC

Bevrijdingswandeling
16 april

Bevrijding

fietsroute; expositie;
aan te vullen met…..

thema Loenen: bellevueroute, ommetje,
excursie

programmering

nawandelen route
bevrijders

CODA, AWA, gemeente, Felua, IVN

Stichting Erfgoed Loenen, De Marke, AGC,
IVN, gemeente

CODA, allen

VOA, SIE, AGC

VOA

€ 3.000

€ 5.000

€ 2.000

€ 3.000

€ 1.000

€ -2.730

€ -234

€ 2.000

€ 2.466

€-

In boekjaar 2013 de
begrote kosten ad
3.000 euro meegenomen. De werkelijke
kosten bedroegen 270
euro, derhalve een
vrijval van kosten van
2.730 euro.

In boekjaar 2013 de
begrote kosten ad
5.000 euro meegenomen. De werkelijke
kosten bedroegen
4.766, derhalve een
vrijval van kosten van
234 euro

7 febr (archeologie), 4 april (zorg in
Apeldoorn), 5 september (OMD) en
7 november (o.m.
Apeldoornsche Bosch,
evacues Arnhem, wijk
Kerschoten)

Kstn herdenking begraafplaats Soerenseweg door de SIE i.s.m.
KMarWillem III kaz.
En Heuvelaanschool
1.825 en herdenking
bij het Sluisje door de
VOA i.s.m stichting
bevrijding '45 en de
Margrietschool 641

Wel doorgegaan, niet
bij EPA gedeclareerd

SAM

Bouwhuis

CODA

Lezing met wandeling
door park Berg & Bos

Dag vd Architectuur

Maand van de Geschiedenis (oktober)

SIE

CODA

Expositie Indische
Kunstenaars nov

Nieuwe historische opstelling binnen CODA

Totaal

SIE

Expositie 150 jr. Bronbeek (juni)

Molendag 10 mei

CODA, ACEC
presentatie Apeldoorns projectgroep uit EGP
erfgoed: ruimte waar
EGP partners kunnen
exposeren

3-nov

SAM

uitreiking SAM prijs

van mrt tot okt elke 2e
zondag vd maand

19/1, 16/2, 23/3

SIE

Uitgave boek Sporen
van Smaragd

AGC, IVN

AGC

Thema maand: Oorlog Felua, AGC, CODA
en vrede; Themaweek:
100 jaar Nederland en
WOI ; wandeling

wandeling met borrel
na afloop in Achterom

themadagen Landgoed SIE
Bronbeek

AGC

Wandelingen door de
buurten in Apeldoorn

3. Subcategorie

SAM

Gevelwandeling
Hoofdstraat

18
€ 69.775

€ 10.000

€ 5.000

€ 500

€ 2.000

€ 350

€ 225

€ 45.663

€ 7.000

€ 2.000

€ 322

landelijk

Kosten niet bij EPA in
rekening gebracht
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Bijlage 3b

Overzicht activiteitenkosten 2014
Omschrijving

Bedrag

VOA, herdenking bevrijding

641,00

Sticht. Bouwhuis/Dag van de archictectuur

2.000,00

SAM Gevelwandeling

322,00

200 jaar Koninkrijk:
. CODA begeleiding workshop kanelenkoning

394,00

. VOA-CODA 200 jaar Apeldoorns kanaal

1.380,00

. SIE. Indisch paviljoen Linggadjati

5.566,00

. SKA Oranjefeesten

3.000,00

. SKA programmaboekjes, etc

1.021,00

. Extra Hist. Café 200 jaar Koninkrijk

595,00

Open monumenten dagen:
. Paneel Den Dolaard in Hoenderloo

87,00

. SAM Open Monumenten dagen 2014

13.987,00

Historisch Café

2.000,00

SIE Herdenking gevallenen Ned. Indie

1.825,00

SIE Expositie Indisch DNA

7.000,00

Vrijval teveel gereserveerd in 2013 voor Atlas van
Apeld. editie Loenen en Grafheuvel route

-2.965,00

_________
Totaal
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36.853,00

Bijlage 4

VERANTWOORDING ACTIVITEITEN IVN
Naam organisatie:			
IVN afdeling Apeldoorn
Titel activiteit / evenement:		
‘de Atlas van Apeldoorn’ : Loenen
Namen mede – organisatoren:		
CODA, gemeente
Datum activiteit c.q. evenement:
17 maart 2014 (opening)
Korte beschrijving activiteit:		
Dit is een jaarlijks terugkerend project van CODA, waarin een wijk 		
					
van Apeldoorn centraal staat. In 2014 was dat Loenen en Omgeving.
					
IVN werkte mee te denken in het projectteam en tijdens de opening 		
					
twee excursies voor de bezoekers te houden. Enkele IVN’ers 		
					verzorgden xcursies in Loenen.
Aantal medewerkers:			
4 IVN leden
Aantal bezoekers c.q. deelnemers: 50
Titel activiteit / evenement:		
Open Monumentendag
Namen mede – organisatoren:		
CODA, gemeente, SAM, EPA
Datum activiteit 			
c.q. evenement september 2014
Korte beschrijving activiteit		
IVN deed mee met de brainstormsessie en bedacht een mini excursie
					
op het stationsplein en een informatie kraam over zwerfstenen. 		
					
Helaas konden er onvoldoende IVN’ers worden gevonden om dit 		
					uit te voeren. Het Apeldoorns Gidsencollectief 				
					heeft daarom de excursies overgenomen.
Aantal medewerkers:			
1 IVN leden
Aantal bezoekers c.q. deelnemers: nvt
Titel activiteit / evenement:		
De puzzel van het verborgen verleden
Namen mede – organisatoren:		
AWA, IVN
Datum activiteit c.q. evenement:
november 2014 (start)
Korte beschrijving activiteit:		
Via de deelname in het Erfgoedplatform werd contact gelegd met 		
					
Probos voor een project om de geschiedenis van bossen
					
in kaart te brengen. Bijvoorbeeld via archiefonderzoek, oude foto’s, 		
					
verhalen, veldonderzoek etc. Hiervoor wordt eerst een pilot 			
					
uitgevoerd in een bosgebied in de omgeving van Ugchelen en		
					
Beekbergen. Na een oproep doen 8 IVN leden mee met dit project, 		
					dat half 2015 wordt afgerond.
Aantal medewerkers:			
8 IVN leden + 16 leden AWA en nog 11 andere vrijwilligers
Aantal bezoekers c.q. deelnemers: nvt
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VERANTWOORDING ACTIVITEIT
Naam organisatie: 			
Stichting Indisch Erfgoed
Titel activiteit / evenement: 		
Herdenking gevallen Apeldoorners tijdens de gevechten in 			
					Nederlands-Indië, Indonesië, Nieuw-Guinea en Korea
Namen mede - organisatoren:
EPA, VOA, Gemeente Apeldoorn, Koninklijke Marechaussee 			
					Apeldoorn, Heuvellaanschool Apeldoorn.
Datum activiteit c.q. evenement:
13 september 2014
Korte beschrijving activiteit: 		
Bij de monumenten op de begraafplaats Soerenseweg te Apeldoorn
					vond de herdenking plaats.
Aantal medewerkers: 			
12 en 2 docenten van de Heuvellaanschool en 6 leden van de 		
					Koninklijke Marechaussee.
Aantal bezoekers c.q. deelnemers:
80 genodigden en de leerlingen van de Heuvellaanschool en hun 		
					ouders.
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VERANTWOORDING ACTIVITEIT
Naam organisatie:			
Titel activiteit / evenement:		
Namen mede – organisatoren:		
Datum activiteit c.q. evenement:
Korte beschrijving activiteit:		
					
					
					
					
					
Aantal medewerkers:			
					
Aantal bezoekers c.q. deelnemers:

CODA
Ontdek op de fiets het geheim van de grafheuvels
Gemeente Apeldoorn, Fietsgilde Apeldoorn
3 april 2014
Altijd al meer willen weten over de mysterieuze heuvels in het 		
landschap? In het kader van de tentoonstelling Sporen in 			
het landschap Het geheim van de Gelderse grafheuvels 			
(t/m 21.04.2014) organiseren CODA, de gemeente Apeldoorn en het 		
Fietsgilde Apeldoorn eenmalig een exclusieve fietstocht met 		
De gemeentearcheoloog Masja Parlevliet als gids.
4 gidsen Fietsgilde, 1 archeoloog, 2 medewerkers CODA (organisatie
en PR) en 1 CODA Café medewerker
40

23

VERANTWOORDING ACTIVITEIT
Naam organisatie:			
Titel activiteit / evenement:		
Namen mede – organisatoren:		
Datum activiteit c.q. evenement:
Korte beschrijving activiteit:		
					
					
					
Aantal medewerkers:			
Aantal bezoekers c.q. deelnemers:
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Vereniging Oud Apeldoorn
Herdenking “t Sluisje , Bevrijding Apeldoorn
Stichting Indisch Erfgoed en AGC
16 en 17 april 2014
Wandeling naar het sluisje met uitleg over de avond voorafgaande 		
aan de bevrijding van Apeldoorn. Het werk van Gijs Numan en Albert
van der Scheur die de bevrijders informatie verschafte over de Duitse
troepen in Apeldoorn. Herdenking en kranslegging bij het monument.
15 vrijwilligers
325 personen

VERANTWOORDING ACTIVITEIT
Naam organisatie:			
CODA
Titel activiteit / evenement:		
Atlas van Apeldoorn: Loenen, panelenroute, excursie, 			
					programmaboekje, lezing
Namen mede – organisatoren:		
Cultuurproject, IVN, De Marke
Datum activiteit c.q. evenement:
mei/juni
Korte beschrijving activiteit:		
de panelenroute en bijbehorend fietsrouteboekje ‘Loen’n, trugge 		
					
in de tied’ ; Ca. 5500 fietsrouteboekjes zijn meegenomen! Lezing over
					
de (verborgen) cultuurhistorie van Loenen door Corrie de 			
					Kool-Verhoog
Aantal bezoekers c.q. deelnemers: 60 bezoekers bij opening, 3 medewerkers
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VERANTWOORDING ACTIVITEIT
Naam organisatie			
:
Stichting Koninklijk Apeldoorn
Titel activiteit / evenement		
:
Ouderenmiddag Orpheus (ikkv van 200 jaar koninkrijk)
Namen mede - organisatoren		
:
VOA; AGC;CODA; Orpheus; STOA		
Datum activiteit c.q. evenement
:
4 juni 2014
Korte beschrijving activiteit		
:
Amusementsmiddag voor ouderen in Orpheus met 			
						aansluitend hapje en drankje, m.m.v. Marco 				
						Bakker, Wim Kroon en dansgroep STA
Aantal medewerkers			
:
15					
Aantal bezoekers c.q. deelnemers
:
Bezoekers: 500: deelnemers: 30

VERANTWOORDING ACTIVITEIT
Naam organisatie:
		
Stichting Indisch Erfgoed (SIE)
Titel activiteit / evenement:		
Indisch/moluks Paviljoen (ikkv. 200 jaar koninkrijk)
Namen mede - organisatoren:
SKA, EPA, VOA,
Datum activiteit c.q. evenement:
14 juni en 15 juni 2014
Korte beschrijving activiteit:		
Grand Defilé locatie Paleis het Loo/Loolaan en Oranjepark. Groep 		
					gekleed in traditionele klederdrachten. 					
					
Tentoonstelling Linggadjati, brug naar de toekomst in het stadhuis 		
					van Apeldoorn.
Aantal medewerkers: 			
30 vrijwilligers van de SIE
Aantal bezoekers c.q. deelnemers:
Het aantal bezoekers ongeveer 30.000.
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VERANTWOORDING ACTIVITEIT
Naam organisatie:
		
Stichting Koninklijk Apeldoorn
Titel activiteit / evenement:		
Bachavond Grote Kerk (ikkv. 200 jaar koninkrijk)
Namen mede – organisatoren:		
VOA, AGC
Datum activiteit c.q. evenement:
23 mei 2014
Korte beschrijving activiteit:		
Concert Grote Kerk m.m.v het Bachkoor, 					
					Apeldoorns Symfonieorkest en 60 schoolkinderen
Aantal medewerkers:			
30					
Aantal bezoekers c.q. deelnemers: Bezoekers: 800, deelnemers: 100

VERANTWOORDING ACTIVITEIT
Naam organisatie:			
Stichting Koninklijk Apeldoorn
Titel activiteit / evenement:		
Grand Defilé ihkv 200 jaar Koninkrijk
Namen mede – organisatoren:		
VOA; AGC; Orpheus; STOA
Datum activiteit c.q. evenement:
14 juni 2014
Korte beschrijving activiteit:		
Grand Defilé vanaf Paleis Het Loo, via de 					
					Loolaan, Oranjepark v.v. m.m.v. diverse 					
					loopgroepen, praalwagens, paarden, oldtimers, 				
					muziekgroepen etc ; werd door de NOS 					
					rechtstreeks uitgezonden
Aantal medewerkers:			
75					
Aantal bezoekers c.q. deelnemers: bezoekers 40.000: deeln: 1800; TV-kijkers 450.000
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VERANTWOORDING ACTIVITEIT
Naam organisatie:			
VOA
Titel activiteit / evenement:		
Kanalenkoning (ikkv. 200 jaar koninkrijk)
Namen mede – organisatoren:		
CODA, Felua en Koninklijk Apeldoorn
Datum activiteit c.q. evenement:
Korte beschrijving activiteit:		
1. Tentoonstelling bij CODA
					
2. Lezing en activiteiten voor 300 leerlingen van basisscholen in 		
					
Apeldoorn bij CODA
					
3. Informatiepanelen over het Apeldoorns Kanaal, te plaatsen op een
					
drietal punten langs het kanaal
Aantal medewerkers:			28
Aantal bezoekers c.q. deelnemers: 400 leerlingen Primair Onderwijs

VERANTWOORDING ACTIVITEIT
Naam organisatie: 			
Stichting Indisch Erfgoed.
Titel activiteit / evenement: 		
tentoonstelling “Indisch DNA”, Inspiratie uit Nederland,
					Nederlands-Indië en Indonesië.
Namen mede - organisatoren:
CODA Apeldoorn, ACEC Apeldoorn, Gigant Apeldoorn
Datum activiteit c.q. evenement:
•
Tentoonstelling “Indisch DNA in het CODA Museum Apeldoorn 9 november 2014 tot en met 25 		
januari 2015.Tentoonstelling “Indisch DNA in het ACEC Apeldoorn van 17 december 2014 tot en met
25 januari 2015. Diverse lezingen en workshops over het onderwerp “Indisch DNA” in het 			
CODA Museum en het ACEC. Speciale filmvoorstellingen in Gigant.
Aantal medewerkers: 			
12 vrijwilligers van de stichting Indisch Erfgoed
Korte beschrijving activiteit: 		
Indisch DNA heeft zijn oorsprong in het voormalig Nederlands-		
					
Indië. Naast een selectie werken van hedendaagse kunstenaars 		
					
van Indisch afkomst zijn ook werken van kunstenaars uit de 			
					twintigste eeuw opgenomen.
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VERANTWOORDING ACTIVITEIT
Naam organisatie:			
Erfgoedplatform
Titel activiteit / evenement:		
Historisch Café
Namen mede - organisatoren:		
CODA
Datum activiteit c.q. evenement:
febr, april, juni (extra), sept, nov.
Korte beschrijving activiteit:		
Informatieve bijeenkomsten over allerlei erfgoedzaken in Apeldoorn.
					
Feb: archeologie, april: zorg; juni: 200 jaar Koninkrijk; september 		
					
Open Monumenten Dagen: thema reizen; november: Kerschoten en 		
					het Apeldoornsche Bosch (documentaire)
Aantal medewerkers:			4
Aantal bezoekers c.q. deelnemers: 455

31

Bijlage 5

Overzicht persberichten 2014
Stentor
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110114 Wijkraden vecht plan Berg en Bos aan
130114 Apeldoorner van het jaar: Dirk Goudkuil
130014 CODA stelt grafheuvelschatten Veluwe tentoon
160114 Kerschoten: Huurhuis bijna energieneutraal
170114 Nieuwe toekomst stadscafé Van Kinsbergen
200114 Fietsroute in de maak Apeldoorn-Moers/Oranjeroute kan bijdragen tot meer toerisme uit Duitsland
200114 Het Loo structureel naar de top/Jonger publiek nieuwe doelgroep
220114 Namen van alle slachtoffers op plaquettes (Prinsenpark)
240114 Herdenkingssteentjes binnen twee dagen verdwenen (Prinsenpark)
240114 Zorgen om Eduards toekomst (over villa Villande in Huize Boszicht)
250114 Verandered stadsbeeld: bebouwing Ravenweg en omgeving
250114 Caesarea was altijd dienstbaar aan mens
280114 Wacht op ultieme verhaal over grafheuvels
290114 D66 wil haast achter dorpshuis in Wenumse Watermolen
300114 Kuuroord van ’t zuiverste water (Kristalbad)
030214 Schone scherven, en dan gaat het leven (Archeologie in Historisch Café op 7 februari)
040214 Honden hogerop bij herstel Rode Beek
050214 Een pareltje straks en heerlijk om te doen (restauratie apotheek Kerklaan)
050214 Arrangement vol lokale historie (DNA van Apeldoorn CODA/AGC)
100214 Zwitsal is klaar voor studenten/Zwitsal en buurt kunnen iets voor elkaar betekenen
110214 Eerste expositie over historie Loenen (door Stichting Historie Loenen)
110214 Jugendstil/Nieuwe erker in Hoofdstraat/Expositie, wandeling en uitleg architect bij SAM
150214 Meer plek voor Grift langs de Jachtlaan
250214 Beek weer in parkje Ordenplein
260214 Grafheuvelexperts geven uitleg
270214 Ruim baan voor popup in oude ambachtsschool
270214 Politiek debat over Zwitsal
280214 Veranderend stadsbeeld ( Marktplein)
010314 Kanaalzone Zuid start met woningverkoop
050314 Westergasfabriek als spiegel voor Apeldoorn
050314 Smeltwater, en later een aangetaste beek (Rode beek)
060314 Energiefabriek bouwt al aan Zwitsal
070314 Finse school geen gelopen kwestie, nieuwe blik op lege panden
080314 Veluwetransferium Ugchelen gaat door
080314 Miljoen provincie voor opknapbeurt Vlijtsepark
100314 Apeldoorns Kanaal/Horecaboot nog ver achter de einder
110314 Meer aandacht voor oude gerechtsplaats
110314 Herinneringsbomen voor de Oranjes en voor vrede
130314 Geschiedenis Koninklijke HBS in 1500 stukken
150314 Waterval Loenen staat droog voor onderhoud
190314 Fietstocht langs Gelders grafheuvels
200314 Apeldoornse brouwerij Vlijt opent proeflokaal
200314 Veranderend stadsbeeld (Marktplein)
200314 Uddel zingt voor klokkentoren
210314 Speldje voor Peter Otterloo
260314 Gevelherstel/Weer zicht op Jugendstil
260314 Statussymbool voor boeren verworen tot ‘een suf ding’(over hooibergen)
010414 Nieuwe start Van Kinsbergencafé
020414 Molen spil ik energiecampagne (Middeste Molen, Loenen)
020414 CODA geeft toegang tot bunker “Seyss”
030414 Historische autobussen zoeken een museum
030414 Online zoeken naar vooroude
030414 Eerste deel Grift-duiker onder Europaweg
040414 Wenum-Wiesel begint aan koninkrijksviering

040414 Bruggenslaan Orderbeek
050414 Veranderend stadsbeeld (Haven-Centrum)
080414 Grift krijgt houten beschoeiing
080414 Mooiere gevels voor aangename binnenstad
100414 Vijf koningslindes voor 200 jaar Koninkrijk
120414 Gedenksteen blinkt op frisse scheepsboeg
120414 Koper-en looddiefstal aan de Vlijtseweg
140414 Apeldoorn Oranstad/viering Koninsdag
150414 Jonge mensen, met een stevig geloof in de toekomst (over de stedenbouwkundige werkgroep van
de Historische Vereniging Felua)
160414 Van Kinsbergen verdwijnt van gevel
180414 Veranderend stadsbeeld (bocht Kanaal)
190414 CODA eert vergeten auteur
230414 Bedrijven in voormalige ambachtsschool Molenstraat
290414 Droomfabriek De Zwitsal
300414 Eigen Oranjefilm is van de baan
010514 Meepraten over positie stad
020514 Veranderend stadsbeeld (Fabianusplein Apeldoorn Zuid)
020514 Open dag St Veteranen Autobussen 2 en 3 mei/Zwitsal ‘te duur’ voor oude bussen
030514 Nettenfabriek straks ingepakt
030514 Struiken weg op Zwitsalkade, asfalt op Wassinkterrein volgt
050514 Loenen negende project in de serie van de Atlas van Apeldoorn
060514 Vlucht uit Arnhem in boek én monument
060514 Lezing Paul Rem in stadhuis
070514 Waterval bij Loenen hersteld
080514 Synagoge is eigenlijk onverkoopbaar
090514 Verrassingen rond grafheuvels
130514 Hoenderloo op weg naar groenste dorp/Entente Florale
140514 Zendgebouw opgepoetst
140514 Erker (Straatwijs door Jeroen Pol over het gevelfonds)
140514 Interactieve Gelderse erfgoedwebsite: www.eenwagenvolverhalen.nl
150514 Dorp van gemiste kansen (Straatwijs door David Levie over de Oranjefilm)
150514 Verkiezing Gelders mooiste boerenerf
130514 Hoenderloo op weg naar groenste dorp
140514 Interactieve Gelderse erfgoedwebsite
140514 Zendgebouw opgepoetst
150514 Verkiezing Gelders mooiste boerenerf
160514 Geen beek, wel hoge bak (aanleg Orderbeek)
160514 Stichting Historie Loenen stelt nieuwe doelen
160514 Veranderend stadsbeeld: Anklaar eerder in het nieuw
170514 Verbazing over tribunes van AGOVV
200514 VVV verlaat toeristenstad/Regiomarketing Gelderland legt VVV-bal bij bedrijfsleven
210514 Radio Kootwijk decor van Veluwe Fotodagen
220514 Meer weten in Wenum Wiesel (onthulling zes infopanelen)
240514 Ook politiek geeft bouw Sparta fiat
270514 Scheepvaart op het kanaal
280514 Crowdfunding aan basis van hotel Zenzez (vm. Pension Abbekerk aan de Canadalaan)
280514 Tuinherstel Paleis Het Loo
310514 Veranderend stadsbeeld: Nieuwe beek, nieuwe weg (omgeving Jachtlaan/Eendrachtstraat)
310514 Kerk zoekt steun voor restauratie (NH kerk Loenen)
060614 Expositie “Linggadjati” in stadhuis
070614 Schapen krijgen paleisje (nieuwe schaapskooi Loenermark)
100614 Europese lobby voor Kanaal
100614 Nieuwe site voor Apeldoorns erfgoed (Erfgoedplatform Apeldoorn)
130614 Veranderend stadsbeeld: Van wasserij tot wonen (Ugchelen)
140614 Samenwerking CODA en Gelders Archief
160614 Nationaal defilé/Mooi dat ’t zo is gegaan, met Beatrix erbij
180614 Beken levensaders van de stad (25 jaar beekherstel)
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190614 Jarig Boschbad (80 jaar)
200614 Binnenstad bij de tijd/Licht valt op ROC-klok
200614 Hoenderloo op weg naar groenste dorp
200614 Nieuw plan nodig voor vestiging Saxion (in de vm Nettenfabriek)
210614 Herontwikkeling Hertzbergergebouw (Centraal Beheer)
260614 VVV krijgt onderdak bij CODA
270614 Veranderend stadsbeeld: Bouwen aan seminarie
270614 CODA en Gelders Archief: meer internet, meer exposities
270614 Steun voor nieuwbouw bij Pniëlkerk in Wenum Wiesel
280614 Oude Zwitsal laat van zich horen
280614 Radio Kootwijk: restauratie na 4 jaar afgerond
020714 VVV is terug, verwijsbordjes volgen (standplaats hal CODA)
020714 Beeldschermen als gouden idee trendconferentie
030714 Na eeuw einde Wegener Apeldoorn
0407 en 090714 Over het graf van Wegener op de begraafplaats Soerenseweg
050714 Geen straatnaam voor Joop Abbink
100714 Over het ‘strakke pak’ van AGOVV (o.a. over de monumentale tribune)
110714 Foto-wedstrijd als opmaat naar Open Monumentendag
110714 Veranderend stadsbeeld: Eerste stappen op Vlijtsekade
150714 Voormalig kinderziekenhuis Mary: Appartementen in ROC-kantoor
160714 Plan: historische bus tussen Loo en binnenstad
160714 Oude bedrijfshal Nettenfabriek stoerder dan schouwburg
170714 CODA zet 1500 pagina’s geschiedenis op website
170714 Zwitsal hoofdhalte monumentendagen
170714 Fietsstad
180714 Loo-bus komt, als ’t van Syntus mag
180714 Huize Boschrust, liefdevol en betaaldbaar (nieuwe functie)
240714 Tweede Wereldoorlog: Negen maanden vrijheid, blijheid (artikel over evacuatie Arnhem 1944)
250714 Grote rol Syntus bij toeristische busverbinding Het Loo/Historische bus
naar Het Loo stop niet bij haltes
260714 Veranderend stadsbeeld: bouw Omnisport
3107014 Sprengendorp: Buurt aan zet, lastige en mooie reis
010814 Bord terug bij Schapenmonument Woeste Hoeve
020814 Eendrachtspreng naar zuidelijkste puntje
020814 Robuuste Grift slokt watermassa
050814 Met IPhone bladeren in verleden stad
090814 Veranderend stadsbeeld: centrum met Oranjerie en stadhuis
120814 Tientallen bruggen over Orderbeek
130814 Plaatsing monument evacués
160814 Apeldoornse binnenstad straks een stuk groener
180814 Regionale auteurs (o.a. boek Woeste Hoeve door Jan Heerze)
210814 Historisch Café staat in het teken van reizen
230814 Veranderend stadsbeeld: Arnhemseweg omgeving vm. Johanneskerk
300814 Historie van een veenstroompje (rubriek Buitengewoon over Hierdensebeek omgeving Udddel)
050914 Veranderend stadsbeeld: omgeving Westenenk/Aluminiumweg
060914 Apeldoorn, rustplek voor reiziger (programma OMD)
060914 Roep om festival over Hanzetijd in Apeldoorn
100914 Verhaal van Arnhemse vlucht naar Apeldoorn moet echt gaan leven
120914 IJs, bier en nog meer (over de streekmarkt op Zwitsalterrein OMD)
130914 Advertentie activiteiten Zwitsal 13 en 14 september
130914 Geschiedenis om aan te raken (verslag Monumentenklassendag)
130914 Haast bij plan voor Veluwe/Faillissement VBT kwam ‘uit niets’
150914 Open Monumentendagen: Thema Op Reis verleidt jongeren
170914 Herstel panden Schuylenburg
190914 Veranderend stadsbeeld: Schubertplein
200914 Familie herdenkt 70 jaar na dato moord op twee Apeldoornse jongens waaraan plaquette op het
station herinnert
200914 Kerschoten krijgt brochure

230914 Buren willen bunker kopen (Seringenlaan)
230914 Onbezorgde jeugd komt niet altijd van zelf (Stichting wil niet steeds dezelfde fout/
Exodusmonument Beekbergen)
250914 Klein monumentje langs spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort ter hoogte van Assel
260914 Herdenkingsplek evacués 1944-1945
270914 Bouwhuis buigt zich over toekomst kerken
270914 Grift te nauw bij Perrysport
011014 Herdenking executies 2 oktober Groot Schuijlenburg
071014 Bevaren Kanaal weer iets dichterbij/Dynamiek rond Apeldoorns kanaal groeit gestaag
081014 Wegenbouwer vindt ‘goud’ onder het asfalt
081014 Hulp nodig rond lege kerk-vraagstuk
081014 Vierde boekje over Ugchelse watermolens
111014 Nieuw Gelders erfgoedfestival
111014 Veranderend stadsbeeld: Paleis Het Loo
111014 80 jaar Sportfondsenbad in de binnenstad
131014 Den Doolaard houdt dorp Hoenderloo bezig/Plek in zicht voor schrijver
151014 Veteranen komen weer graag
241014 Revolutie op klein hoopje zand (biografie van een zendstation)
011114 Vlooien naar Apeldoorn
011114 Molenaar weg, deel vrijwilligers stapt op (Middelste Molen)
041114 Vindplaats voor Communicatie (Kompaan in ketelhuis Nettenfabriek)
041114 Ingezonden brief over de bevaarbaarheid van het Kanaal
061114 Eerste water uit Kanaal naar infiltratie-ven
071114 Renovatie historische bruggen Apeldoorns Kanaal begint maandag
071114 Het Oude Huis dicht
071114 Veranderend stadsbeeld: Van bus naar stadspalazzo (Welgelegen)
07114 Apeldoorn herdenkt Canadese militairen
081114 Veluwse variant van natuurfilm Nieuwe Wildernis: Verborgen Vallei
111114 Bruggen weer beweegbaar/Onderhoud watergang meer bij aanwonenden
121114 Speuren naar verleden van Engelanderholt
131114 Bevaarbaar kanaal en nog meer voorstellen
141114 Veranderend stadsbeeld: “Van bus naar stadspallazo” (over de bocht in het Kanaal)
151114 Elke leemkuil heeft zijn verhaal
181114 Publiek aan het stuur bij nieuwe SAM-prijs
15 en 191114 Sluiting Sportfondsenbad
201114 Waar komt Modderkolk van vandaan? (naamgeving boerderij De Grote Modderkolk Loenen)
211114 Psychiatrisch ziekenhuis, hallo St.Joseph, dag GGNet
221114 Serie buitengewoon: Oude bomen en sprengen
241114 VOA geeft je Oud Apeldoorn ’n beetje terug
271114 Brugleuning van acacia, stapsteen uit de Maas/Veldsteen in spreng, wandelaar kan komen (over de
opening van het Kopermolen/klompenpad in Wenum Wiesel)
281114 Veranderend stadsbeeld: Toch nog wat vooruitgang (hoek PWA-laan/Koning Stadhouderlaan)
191114 De Louter wist: “Vlucht ik niet, dan ga ik door” (herdenking bij het Keienmonument Sportlaan)
011214 Technodiscovery naar Zwitsal
031214 Natuurfotograaf wil kroniek van de Veluwe
031214 Nieuwe site Gelderse Collectie
041214 Zorgen om rust Oranjepark
041214 Dolly Verhoeven hoogleraar Gelderse historie aan Radboud
0511214 Loenen herdenkt Bosoord-drama
061214 Sluiting sportfondsenbad
061214 Subsidie voor laten opknappen bunker/Bunker Seyss Inquart open voor publiek
081214 Boek ov er Loenense dwangarbeiders klaar
111214 Plechtige herdenking bombardement Bosoord
111214 Klein pandje, maar alles helpt (Rijwielzaak Wagenaar zat er ooit aan de Kapelstraat)
121214 Prijs voor gemeente, boek voor ministerie/Altijd rijst, vis en zeewier, maar toch net even anders
131214 Gevelrestauratie/Weer helemaal net als vroeger (viering eerste jaar gevelfonds 121214 aan de
Hoofdstraat)
131214 Saxion omarmt Nettenfabriek
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131214 Tachtig jaar Sportfondsenbad
131214 Diefstal beeld van oorlogsdrama
151214 Meanderen pad verbindt (opening Kopermolenklompenpad Wenum Wiesel)
161214 Voormalig Philipsterrein/Eerst opruimen en daarna gaat het hard
171214 Indisch Erfgoed richt vizier op de toekomst
171214 Gestolen herinneringsbeeld/Dwangarbeider vindt diefstal beeld aanfluiting
181214 Fietsknooppunten kostenpost
191214 Veranderend stadsbeeld: Zuid blijft veranderen
201214 Nieuw appèl bij Appèlwoningen (Kerschoten)
201214 Oudste vereniging op zoek naar nieuwe leden
271214 Twist om appartementen in dorp (Wenum Wiesel)
271214 Ergernis over sloop karakteristieke garage in de Molenstraat
301214 Pand was ‘te laag en te slecht’ (garage in de Molenstraat)
311214 Bussen maken plek vrij voor studenten (verhuizing Saxion naar Nettenfabriek)
090115 Saxion stap verder naar Nettenfabriek
090115 Veranderend stadsbeeld: Oranjerie in het nieuw
090115 Recreatieve routes voortaan in één app
120115 Apeldoorner van 2014: Stichting Koninklijk Apeldoorn
130115 Grafheuveldode krijg gezicht
140115 Waterbeheer zit vrijwilligers in het bloed/beken moeten ook jeugd aanspreken
140115 Gelders Archief zoekt ‘thuiswerkers’
150115 Debat over behoud oud-stadskantoor Westpoint in ACEC
160115 Sportfondsenbad nu echt leeg en verlaten
160115 Samen aan het roer wil nog niet wennen op De Zwitsal

Stedendriehoek
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150114 Nieuw boek Oud Apeldoorn: deel 7 uit de serie “Ik zie het nog zo voor me”
150114 Tentoonstelling Het Apeldoornsche Bosch (CODA)
220114 De geschiedenis van de ambtsketens in de stedendriehoek en omgeving
250114 Geheim Gelders grafheuvels
290114 Historisch Café bij CODA
190214 Symposium over Gelderse grafheuvels in auditorium CODA
260214 Initiatievenmarkt Zwitsalterrein door Energiefabriek Apeldoorn
260214 200 jaar Koninkrijk in Apeldoorn
280314 Apeldoorn zet in op biologische reiniging van fonteinen
090414 Bunker Seyss-Inquart virtueel te bezoeken
160414 Historische optocht tijdens viering
160414 CODA hart van 200 Koninkrijk in Apeldoorn
300414 Donaties voor monument Stichting Evacuatie 44-45
300414 Veluws museum De Middelste Molen zoekt vrijwilligers
300414 Bevolkingsregister nu online
280514 Nieuw boekwerk over transportbedrijf Streng
280514 Historisch café op 6 juni in het teken van 200 jaar Koninkrijk
040614 Bouw schaapskooi Loenermark verloopt voorspoedig
040614 Grand defilé waar kostuumfeest in Koningsstad Apeldoorn
180614 Toekomstfestival in Oranjepark Apeldoorn (trendconferentie)
030914 Exodusmonument in Beekbergen
100914 Boeiend programma rond thema Op Reis OMD Apeldoorn
100914 Dertiende Nationale Orgeldag in Apeldoorn
030914 Exodusmonument in Beekbergen
100914 Erfgoedroute uit op 13 september
291014 Historisch Café over Kerschoten
121114 Uitpluizen van bosgeschiedenis gezocht
121114 Tiende editie van Beursvloer Apeldoorn
261114 Laatste hand aan Kopermolenpad in Wenum Wiesel
261114 Boek “Evacué in Apeldoorn” is hét oorlogsboek van dit moment
101214 Opening Kopermolenpad in Wenum Wiesel

241214 Wederom diefstal en vernieling monument

Stadsblad
050214 Stem op het project Beekherstel
050214 Cultuurhistorisch nieuws digitaal te volgen
120214 Opening tentoonstelling “Gevels in de binnenstad”
260314 Historisch Café
260314 Reünie 40 jaar Sprengendorp
260314 Opknapbeurt voor fonteinen in Apeldoorn
230414 Plaatsing monumentenlijst Ibisplein en deel Nettenfabriek
110614 Wegener op www.wegnaarbevrijding.nl
110614 Start 200 jaar Koninkrijk met boottocht op Kanaal met burgemeester John Berends/Onthulling
kanaalsteen
160714 Expositie gevels Apeldoornse binnenstad
160714 Vrijwilligers knappen graven Soerenseweg op
200814 Reünie werknemers Zwitsalterrein
100914 Zwitsalterrein topattractie tijdens Open Monumentendagen
100914 Monumentendag gunt kijkje achter de koninklijke schermen
100914 Veluwe Marketing vliegend van start
030914 Oude tijden herleven langs Apeldoorns Kanaal
011014 Herbestemming kerkelijk erfgoed
081014 CODA Archief op zoek naar alledaagse foto’s Kerschoten
151014 Nieuw boek zendstation
221014 Opening nieuwe schaapskooi Loenen door burgemeester Berends inclusief picknicktafel met
informatiebord
121114 Duik in historie Engelanderholt
261114 Zes mille voor film Apeldoornsche Bosch
101214 Wenum Wiesel trots op Kopermolenpad
171214 Wens wordt werkelijkheid: Klompenpad in Wenum Wiesel
171214 Ketelhuis Nettenfabriek officieel heropend
171214 Dik Apeldoorns Stadskookboek
291214 “Daarom Apeldoorn”
140115 Landelijk museumcongres in CODA 8 en 9 oktober 2015
140115 De Goede Woning verjaart

Dorpsvizier
110914 Plaatsing Exodus monument evacués
061014 Monument Exodus 1944-1945
201114 Woudwegbrug wordt aangepast
041214 1945-2015: 70 jaar bevrijding van de 2e wereldoorlog

Bron (Ugchelen)
221014 Boekje “t Voorslop uit van Wim Kers

37

EPA

EPA

EPA

Website en communicatie

Algemene stichtingskosten

Inspiratiedag

SAM

CODA

gemeente

SKA

CODA VOA

SIE

Open Monumenten Dagen ( 2e
weekend van september)

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

Gemaakt in Gelderland

200 Jaar Koninkrijk Nederland

70 Jaar Bevrijding

Herdenking gevallen Apeldoorners
in Ned.Indië, 13 sept. + herdenking
bevrijding bij het Sluisje

2. Hoofdcategorie

CODA

trekker

lesbrief; openstelling bunker;

internationaal
jongerenparlement
ihkv 200 jaar Koninkrijk

uitgave boek Zwitsal

tentoonstellingen
Papierindustrie en
Paper Art; oude
ambachten, technieken ;

algehele coordinatie en organisatie
"Kunst in monumenten"

representatie, abonnementen, porti,
kantoorart., verzekeringen

afschrijving +
afschrijving EPA
website alsmede
alg. pr kosten

Redactiewerk Site
voor erfgoedlocaties zelf bij te houden door aangesloten verenigingen
etc.

onderdelen

Erfgoedkalender 2015 - versie 28 nov. 2014

Het geheugen van Apeldoorn

1. Structureel

Bijlage 6		
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VOA, SIE, AGC

St.partnersteden,CODA

CODA, Bouwhuis,
VOA,Felua, SAM,
etc

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

EGP

samenwerking

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 10.000

€ 10.000

€ 15.000

€ 1.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 5.000

€ 15.000

€ 1.500

€ 950

€ 6.500

€ 6.500

€ 950

€ 1.750

gevraagd €

€ 1.750

totale kosten €

2.500

10.000

5.000

bijdragen derden €

1.650 SIE, 850 VOA

flyers, banners etc.

opmerkingen
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CODA

Bouwhuis

Atlas van Apeldoorn

Dag vd Architectuur

SAM

uitreiking SAM prijs

Onvoorzien

Molendag 2e zaterdag in mei

Stichting Bouwhuis

Herbestemming
beeldbepalende
gebouwen

3. Subcategorie

Maand van de GeCODA
schiedenis (oktober)

CODA

Historisch Café (4x
per jaar)

Overig

3-nov

herstemming van
kerken, kantoren en
scholen

thema nog onbekend

laatste editie

programmering

TOTAAL

VOA, CODA, SAM,
AGC

Felua, AGC, CODA

SAM

CODA, Bureau Storia, allen

€ 92.100

€ 1.000

€ 400

€ 10.000

€ 7.500

€ 3.000

€ 13.000

€ 4.000

€ 55.700

€ 1.000

€ 10.000

€ 2.000

€ 5.000

€ 2.000

36.400

400

7.500

1.000

8.000

2.000

landelijk

Tekst: Ben Mouw, vz Stichting Erfgoedplatform
Vormgeving: Aletta Tentua/Marijke Bosman, CODA
Apeldoorn, mei 2015

