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HOERA, NICO DE BONT 
KOMT NAAR DE RANDSTAD

 

Goed nieuws voor historische en karaktervolle panden in het westen des lands. 

De bevlogen restaurateurs en creatieve herbestemmers van Nico de Bont openen 

namelijk dit jaar nog een vestiging in Amsterdam. 

De fysieke roadtrip die we hiervoor gaan maken - samen met klanten en relaties, langs allerlei 

interessante projecten, thema’s en vraagstukken - kunt u volgen op www.nicodebont.nl/roadtrip. 

Als u daar nu uw gegevens achterlaat, houden we u graag op de hoogte en nodigen we u met 

liefde uit voor de gezellige borrel, bij de finish, ergens in november.
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Editorial

Logisch dat de stichting Mobiele Collectie Nederland 
(MCN) aan de weg blijft timmeren. En aan het water, de 
rails en de lucht, de deelsectoren waarin men enthousiast 
aan het werk is om gezamenlijk nieuwe betekenis te 
geven aan erfgoed en geschiedenis van de mobiliteit in 
Nederland. Tegelijkertijd scheppen we een nieuw histo-
risch perspectief. Want hoewel wij Nederlanders terecht 
reuzentrots zijn op de Victory Boogie Woogie en de 
Nachtwacht, op de Van Nellefabriek en de Amsterdamse 
Grachtengordel, zonder mobiliteit waren ze er niet 
geweest. 
Daarom blijven we aandacht vragen voor de relatie tus-
sen mobiel erfgoed en al die andere vormen van erfgoed 
die ons land rijk is. Denk aan de prachtige stads- en 
dorpsgezichten, historische ensembles en de monumen-
ten zélf, die in het tweede weekend van september, 
tijdens de BankGiro Loterij Open Monumenten dag, weer 
te bewonderen zijn. Edith den Hartigh, Projectdirecteur 
Open Monumentendag, wijst u op de gelukkige combina-
tie die dit grootste culturele evenement in ons land met 
het mobiel erfgoed weet te vormen. 

Is de Amsterdamse Grachtengordel duidelijk verweven 
met wereldwijde mobiliteit en globalisering, anders 
ligt dat bij de mobiliteit bij ons om de hoek. Dat gaat 
over het dagelijks leven, één van de thema’s van het 
Nederlands Openluchtmuseum. Hoofd presentaties 
Suzi Varga vertelt hoe waardevol het mobiel erfgoed van 
stad en streek is bij het invullen van de missie van het 
museum: ‘dichter bij de geschiedenis dan ooit’. 

In het Nederlands Openluchtmuseummuseum spelen 
immaterieel erfgoed en verhalen een belangrijke rol en 

dat geldt ook voor MCN. Neem bijvoorbeeld het plezier 
van het autorijden, het automobiele avontuur, zoals dat 
in de beroemde jaren 60 – tijd van democratisering en 
individuele vrijheid – ook voor de gewone man bereik-
baar werd. Bert de Boer, voorzitter van de Federatie 
Historische Automobiel- en Motorfi etsclubs FEHAC pleit 
onder het motto ‘Blij dat ik rij’ voor het behoud van het 
erfgoed van dat avontuur. Geen andere sector binnen 
het mobiel erfgoed kent zoveel cultuurparticiperende 
burgers als de sector weg. 

Verhalen spelen ook de hoofdrol op het Mobiel Erfgoed 
Plein, dat MCN ontwikkelt en waar Ben Boortman, voor-
zitter van de stichting MCN, en ondergetekende u over 
informeren. Weliswaar met reëel bestaand fysiek mobiel 
erfgoed als onderwerp maar met digitale informatie en 
verhalen over dat erfgoed. De koppeling van fysiek en 
digitaal biedt de beste garantie dat het mobiel erfgoed 
met de informatie en de verhalen op ook op lange ter-
mijn (dus duurzaam) houdbaar, bruikbaar en zichtbaar 
zullen zijn.  

Met veel activiteiten en een waaier aan partners geeft 
de stichting MCN invulling aan haar maatschappelijke 
taak om de mobiliteitsgeschiedenis levend te houden 
en het mobiel erfgoed een actieve en richtinggevende 
rol in de toekomstige samenleving te laten spelen. Dat 
is voor een deel nog muziek die pas in de toekomst te 
horen zal zijn, maar met het lezen over die toekomst die 
kunt u nú al beginnen. We wensen u daarbij veel plezier! 

Max Popma, adviseur van de stichting Mobiele Collectie 
Nederland en gastredacteur van dit themanummer. 

Een thema over 
mobiel erfgoed, 
dat is even geleden…. 
Vanaf 2008 werkte de stichting Mobiele Collectie Nederland een aantal malen 
mee aan thema’s rond mobiel erfgoed voor het toenmalige tijdschrift Monumenten. 
En hier zijn we weer, in het vernieuwde ErfgoedMagazine! En terecht. Want als er 
één erfgoedsector is, die ons laat zien waarmee ons land is groot geworden, 
is dat het mobiel erfgoed wel.
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De rijksmonumentale Blokhuispoort in 
Leeuwarden wordt in vliegende vaart 
getransformeerd tot cultureel bedrijven-
centrum. Een geweldige uitdaging voor 
de restauratie-aannemer.

29  Het Grootste Museum 
van Nederland
door Boukje Schaap

De handen ineen slaan om het religieus 
erfgoed in Nederland de aandacht te geven 
die het verdient. Dat was het uitgangspunt 
van Museum Catharijneconvent en 13 religi-
euze gebouwen in Nederland. Het resultaat? 
Het Grootste Museum van Nederland, dat 
op 6 juli de deuren opende. Een inspirerend 
project om aan te werken, omdat co-creatie 
centraal staat.

5  De plek van...
Arno van der Holst

Arno van der Holst, bestuurslid van 
stichting Mobiele Collectie Nederland 
(MCN) koos voor tennispark ‘De Oude Eik’ 
bij Wassenaar.
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Het landgoed Maaldrift werd in 1911 gekocht 
van de Nederlandse Staat door Anthony 
Kröller, directeur bij het succesvolle carga-
doorsbedrijf Müller & Co en mannelijke helft 
van het bekende echtpaar Kröller-Müller. 
Hij wilde op Maaldrift een landhuis bouwen. 
Dat plan sneuvelde en het echtpaar besloot 
elders in Wassenaar te gaan wonen, maar 
bleef wel eigenaar van Maaldrift. 

Als gewaardeerd zakenman werd Anthony 
Kröller voor tal van adviescommissies 
gevraagd en in 1919 werd hij benaderd om de 
regering te adviseren over de toekomst van 
de luchtvaart. Enthousiast door de mogelijk-
heden van dit nieuwe vervoermiddel richtte 
hij in 1919 met een aantal zakenlieden, onder 
wie zijn Rotterdamse vriend Frits Fentener van 
Vlissingen, de Koninklijke Luchtvaart Maat-
schappij (KLM) op. Albert Plesman werd 
gevraagd secretaris te worden van de nieuwe 
maatschappij maar deze nam al snel, als drij-
vende kracht en ambitieus ondernemer, het 
heft in eigen handen en werd directeur.   

Vliegveld Maaldrift 

Erfgoed Magazine vraagt aan bekende en onbekende personen uit de erfgoedwereld welke plek 
hen beroert en waarom. Deze maand de plek van Arno van der Holst, medeoprichter -en nog altijd 
bestuurslid- van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) en projectadviseur op erfgoedgebied.

Kröller stelde zijn landgoed Maaldrift als 
vliegveld ter beschikking van de KLM. Het veld 
lag ideaal tussen Amsterdam, Den Haag en 
Rotterdam. Ook Plesman vond Maaldrift de 
ideale plek voor een burgerluchthaven. 
Aanvankelijk werd opdracht gegeven voor de 
aanschaf van tenten, maar al snel werd er 
een houten hangaar neergezet en spoedig 
volgde de verkeerstoren. 

De operatie startte met oefenvluchten van 
een dubbeldekkervliegtuig, gehuurd van een 
Britse onderneming. Op 8 mei 1920 is er een 
bewezen vlucht geweest vanaf Maaldrift en 
hoogstwaarschijnlijk zijn er vele oefenvluch-
ten gemaakt. Toch worden de eerste offi ciële 
passagiersvluchten niet vanaf vliegveld 
Maaldrift gemaakt, maar vanaf het toen nog 
militaire ‘Vliegkamp Schiphol’. De PTT wilde 
een aanzienlijk bedrag investeren in de KLM 
als de postvluchten vanaf Amsterdam werden 
uitgevoerd. Een andere, heel waarschijnlijke 
reden, kan zijn geweest dat de politiek wilde 
dat de Nederlandse hoofdstad op de kaart 
gezet werd met luchtlijnen naar andere 
hoofdsteden met vliegvelden zoals Londen, 

Parijs en Berlijn. Maaldrift wordt spoedig weer 
verlaten en in 1925 koopt de Staat het terug 
van Kröller. 

Bij een hernieuwd bezoek zie ik, alweer 
nippend aan een roseetje, het verhaal van 
dit terrein zo voor me. Een gebouwtje is alles 
wat rest…  Maar zeg nu eerlijk: gerestaureerde 
monumenten zijn mooi en aardig, maar wat 
is er boeiender dan erfgoed, waarvan het 
verhaal verscholen gaat achter een geheim-
zinnige en nauwelijks meer herkenbare 
verkeerstoren? Het verhaal van dit tennispark 
is moeilijk te achterhalen, maar vertelt uitein-
delijk een belangwekkend stuk van onze 
mobiliteitsgeschiedenis. 

Op een mooie zomerdag ging ik een roseetje drinken op het terras van tennisclub ‘De 
oude Eik’ in Wassenaar, de club waar mijn halve familie lid van is. Ik maakte kennis met 
de eigenaar van het park en vroeg hem of hij iets wist van de historie van het terrein. 
“Nou….” zei hij, “als je naar links kijkt dan zie je daar een oud gebouwtje staan; de 
voormalige verkeerstoren van Vliegveld Maaldrift, het eerste vliegveld van de KLM. 
En als je hier een spade in de grond steekt, dan kom je al op 30 centimeter diepte het 
oude vliegtuigplatform tegen.” Er volgde een leuk gesprek en ik sloeg aan het speuren.

De oude verkeerstoren op het huidige tennispark 
‘De oude Eik’ in Wassenaar, waar het eerste vliegveld 
van de KLM zich bevond (foto: Arno van der Holst).

Het terrein van landgoed Maaldrift in 1935. De gebou-
wen van het vliegveld zijn dan nog goed te zien 
(foto: Gemeentearchief Wassenaar).

De eerste KLM-vluchten (naar Londen) werden gemaakt 
met een dubbeldekker die gehuurd werd van een Britse 
onderneming (artist impression: Thijs Postma).

De plek van... Arno van der Holst
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Mobiel erfgoed

Het mobiele avontuur 

Avontuurlijke 
mobiliteit was in 
vroeger tijden een 
privilege van de elite. 
De Jonkheren Van 
Loon in Amsterdam 
hadden onder andere 
een Char à Bancs in 
koetshuis staan 
(foto: Archief Museum 
Van Loon).

“ Iedereen heeft recht   op een auto”

De auto als ‘avon-
turenmachine’, het 
automobiele avon-
tuur werd geboren 
(bron: Virtueel 
Mobiliteitsmuseum).
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Avontuurlijke mobiliteit was in vroeger tijden een 
privilege van de elite. De actieradius van de gewone 
man omvatte doorgaans slechts enkele kilometers rond 
de woning, kilometers die te voet konden worden 
afgelegd. Pas in de 20e eeuw komt daar verandering in.

Tekst: 
Bert de Boer

Eind 19e eeuw verschenen de eerste auto’s in ons land. Ook 
toen nog alleen weggelegd voor de elite, waarbij vooral rijke 
jongelui de auto als een ‘avonturenmachine’ beschouwden, 
waarmee stad en land konden worden verkend. Het mobiele 
avontuur was een ‘automobiel avontuur’ geworden. Het 
Interbellum bracht vervolgens niet alleen maar crisis, maar 

“ Iedereen heeft recht   op een auto”

Deze Char à Bancs bevindt zich tegenwoordig weer in prachtig gerestaureerde 
staat in datzelfde koetshuis bij Museum Van Loon in Amsterdam, een hoogwaardige 

representant van ons ‘hippomobiel erfgoed’ (foto: Archief Museum Van Loon).

ook de opmars van de auto. De prijzen daalden en de auto 
kwam  binnen het bereik van de hogere middenklasse.

Sixties
In de jaren vijftig kon de gewone man al een bromfi ets of 
zelfs motorfi ets kopen, maar de ‘sixties’ zorgden voor een 
echte doorbraak. In korte tijd nam de welvaart spectaculair 
toe. De gewone man kreeg meer vrije tijd te besteden en de 
kleinere gezinsauto werd goedkoper. Zoals ‘Vadertje Drees’ 
in de vijftiger jaren vond dat iedereen op z’n oude dag recht 
had op een fatsoenlijk inkomen, vond een decennium later 
Joop den Uyl, toen al een prominent PvdA-politicus, dat 
iedereen recht had op een eigen auto voor de deur. En zo 
geschiedde; eerst konden de lagere middenklassen en de 
arbeiders zich een auto veroorloven en in de jaren zeventig 
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kon vrijwel iedereen wel een auto kopen. Zo werd het 
mobiele avontuur met de komst van de auto ook voor de 
gewone man bereikbaar. 
Het streven naar mobiliteit, en dan vooral naar individuele 
mobiliteit, past in de bredere ontwikkeling van de jaren 
zestig, de tijd van democratisering, emancipatie en je los 
maken uit klemmende maatschappelijke verbanden. 
De zuilen vielen om, arbeidersklasse en gewone man 
emancipeerden, hippies zochten op hun eigen manier naar 
vrijheid, de Tweede Feministische Golf stond op uitbreken 
en van etnische minderheden tot homo’s begon de strijd 
voor gelijke rechten. 

Beleving
Het automobiele avontuur appelleert sterk aan dat groei-
ende gevoel van individuele vrijheid en de mogelijkheid om 
eigen keuzes te maken, niet alleen in het dagelijks leven, 

maar ook bij het bepalen van 
reisdoelen, ontmoetingen, 
ontdekkingen en ervaringen. 

En het autorijden zelf, los van 
waar men heen gaat? Voor de 
welgestelde jongelui in het 
begin van de 20e eeuw was de 
auto een ‘avonturenmachine’, 
samenhangend met de bele-
ving van het autorijden. In de 
jaren 1960 werd het ‘automo-
biele avontuur’ gedemocrati-
seerd en voor hele groepen 
in de samenleving een totaal 
nieuwe en welverdiende 
ervaring. 

Zeker bij het gebruik van de auto in vakantie en vrije tijd 
kon het omdraaien van de sleutel in het contactslot al voor 
de nodige sensatie zorgen bij chauffeur en inzittenden. 
De draaiende motor, de schuddende auto, de versnelling in 
z’n één en het indrukken van het gaspedaal; een nieuw 
avontuur kon beginnen, een nieuwe reis naar een bekend of 
onbekend doel, dichtbij of ver weg. En in het laatste geval 
natuurlijk altijd eerst het oliepeil controleren; alles bij 
elkaar in die tijd een hele beleving! 

Ingrijpende veranderingen
Inmiddels vinden in de 21e eeuw radicale veranderingen in 
de automobiliteit plaats. Het verkeer blijft toenemen en de 
vertaling van een groeiend milieubewustzijn in wet- en 
regelgeving raakt in een stroomversnelling. Snelle techni-
sche ontwikkelingen, waaronder de implementatie van ICT, 
maken dat de auto’s tegenwoordig in niets meer lijken op 
die uit de ‘cruciale periode’ van de zestiger jaren. 
Het automobiele avontuur bestaat nog weliswaar, maar 
het is ingrijpend van karakter veranderd, zowel in materiële 
als in immateriële zin. En dat gaat steeds sneller en verder 
(zie kadertekst). 
Tijd dus om in erfgoedtermen over deze periode te gaan 
nadenken. En daarbij plaats in te ruimen voor de beleving 
van het autorijden van destijds, die ‘beleving’ wordt immers 
een steeds belangrijker begrip in het hedendaagse erfgoed-
discours. 

Geen sinecure
De mogelijkheid het automobiele avontuur te blijven bele-
ven vergt een fl ink pakket aan maatregelen, of zelfs het 
terugdringen daarvan. En daar is wellicht wat lef voor nodig. 
Het is in deze tijd geen sinecure om te pleiten voor het 
mobiel houden van klassieke auto’s als zo authentiek 
mogelijk erfgoed en voor het faciliteren van het behoud 
ervan door particuliere eigenaren. Terwijl dat soort cultuur-
participatie door de burger nu juist de toekomst van ons 
erfgoed is! 

Maar ook in het verleden werden initiatieven tot behoud 
van erfgoed niet altijd direct omarmd en gewaardeerd. Een 
initiatief als Heemschut werd door de gevestigde orde 
destijds echt niet met open armen ontvangen. En wie zo’n 
twintig jaar geleden vond, dat er meer aandacht nodig was 
voor wederopbouwarchitectuur werd niet zelden met hoon-
gelach beloond. Het kan verkeren… 

Volhouden en blijven communiceren, dan komt het zeker 
goed, ook met ons rijdend erfgoed en de beleving daarvan. 
Zo bepalen wij mede wat wij willen behouden en doorgeven 
aan volgende generaties!

Bert de Boer is voorzitter van de Federatie Historische Automobiel- en 
Motorfi etsclubs (FEHAC). De FEHAC is vertegenwoordigd in de stichting 
Mobiele Collectie Nederland.

maar ook bij het bepalen van 
reisdoelen, ontmoetingen, 
ontdekkingen en ervaringen. 

En het autorijden zelf, los van 
waar men heen gaat? Voor de 
welgestelde jongelui in het 
begin van de 20e eeuw was de 
auto een ‘avonturenmachine’, 

Het mobiele avon-
tuur … ook voor 
de gewone man 
bereikbaar.

De ‘sixties’ zorgden 
voor de echte 
doorbraak van de 
automobiel. De 
welvaart nam toe, de 
gewone man kreeg 
meer vrije tijd te en 
de autoprijzen daal-
den (bron: Virtueel 
Mobiliteitsmuseum).
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Autorijden: nooit meer hetzelfde
Rond de automobiliteit staan stormachtige ontwikke-
lingen voor de deur. Economen verwachten dat binnen 
tien jaar het elektrisch rijden grosso modo evenveel zal 
kosten als het rijden op benzine of op diesel en dat in 
2035 in Europa nog slechts elektrische auto’s verkocht 
worden. Volvo kondigt aan vanaf 2019 alleen auto’s met 
(ook) een elektromotor te zullen verkopen. En wie denkt 
“ach Volvo, dat zijn toch vooral de dure auto’s”, wordt 
verrast door berichten, waarin de introductie van de 
nieuwe Tesla tot niets minder dan het ‘T-Fordmoment’ 
voor de elektrische auto wordt gebombardeerd. 
Naast het elektrisch rijden zijn het autonoom rijden en 
de ‘connected car’ in opkomst. Nog even en “auto-
rijden zal nooit meer hetzelfde zijn”, dixit prof. Maarten 
Steinbuch, hoogleraar mobiliteit aan de TU Eindhoven. 
En daarmee zal dan dus een wezenlijk stuk geschiede-
nis en cultuur verloren gaan.

Tijdens het Interbellum kwam de auto binnen het bereik van de hogere 
middenklasse (foto: Anton van Daal).

Iedereen een eigen auto voor de deur (foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum).

< The sixties: Een 
groeiend gevoel van 
individuele vrijheid 
en de mogelijkheid 
om eigen keuzes 
te maken (foto: 
Nederlands Open-
luchtmuseum).

< Een nieuwe reis 
naar een bekend 
of onbekend doel, 
ver weg of dichtbij 
(foto: Virtueel Mobili-
teitsmuseum).

Er is wellicht wat lef nodig om te pleiten voor het mobiel houden van klassieke auto’s als zo 
authentiek mogelijk erfgoed (foto: Herman Steendam).

Ver weg? Dan eerst het oliepeil controleren! (foto: Herman Steendam)
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Mobiel erfgoed

Mobiliteits
geschiedenis voor  
iedereen zichtbaar  

Het Mobiel Erfgoed Plein
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Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting 
Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de 
zichtbaarheid van het mobiel erfgoed. Hoewel ‘special 
interest groepen’ daarbij zeker in beeld zijn (denk aan 
mensen met een speciale belangstelling voor historische 
schepen, auto’s, treinen of vliegtuigen) wordt in de eerste 
plaats gezocht naar een breed, in erfgoed en geschiedenis 
geïnteresseerd publiek. 

Activiteiten die de zichtbaarheid van het mobiel erfgoed ver-
groten kunnen een digitale en een fysieke component heb-
ben. MCN rekent het zeker tot haar taak om, waar mogelijk, 
de fysieke zichtbaarheid te stimuleren en te ondersteunen. 
De samenwerking met het Projectbureau Open Monumen-
tendag en het Nederlands Openluchtmuseum spreekt wat 
dit betreft boekdelen. Fysiek en digitaal versterken elkaar! 

Platform
De eigenaren en beheerders van het mobiele erfgoed zullen 
de fysieke zichtbaarheid voor het overgrote deel zelf oppak-
ken. MCN wil daarom met name de digitale ontsluiting gaan 
verzorgen en ontwikkelt daartoe het Mobiel Erfgoed Plein; 
hét digitale platform waar straks alle belangstellenden in 
en belanghebbenden bij mobiel erfgoed veel van hun 
gading zullen vinden. 
Uiteraard is nu reeds informatie over mobiel erfgoed op het 
internet beschikbaar, in de eerste plaats bij de stichting 
MCN zelf. Er is een eigen website en er zijn aparte sites voor 
het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME), het Virtueel 
Mobiliteitsmuseum en de site met de Toonbeelden van het 
Mobiel Erfgoed. Het Plein wordt straks in eerste instantie dé 
verzamelplaats waar deze zaken gekoppeld worden en de 
geïnteresseerde burger op een moderne, aansprekende en 
interactieve manier wordt meegenomen in de fascinerende 
wereld van ons mobiel erfgoed. 

Duurzaam
De ontwikkeling van het Plein vindt plaats binnen de kaders 
van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Dat betekent 
dat dit erfgoed niet alleen zichtbaar, maar ook houdbaar 
en bruikbaar moet zijn, volgens het drielagenmodel waar 
het Netwerk Digitaal Erfgoed mee werkt (zie ook Erfgoed-
Magazine nummer 1 van februari 2017, blz. 19-21). Dan gaat 
het om content, om verbinding, om dienstverlening en 
bovenal om duurzaamheid. Duurzaamheid heeft hier 
betrekking op de houdbaarheid van de content; maar al te 
vaak gaat digitale content verloren, omdat aan dat aspect te 
weinig aandacht wordt besteed. Bruikbaarheid vraagt om 
samenwerking, waarmee MCN al de nodige ervaring heeft, 
maar die ook met alle plezier wordt aangegaan. 

Tekst: 
Ben Boortman 
en Max Popma

Venster uit de Canon van Nederland: ‘De versnelling’. Met een stoomtrein, 
belangrijk symbool van de transportrevolutie van de 19e eeuw, zoals de 
‘Haven van Rotterdam’, eveneens uit de Canon, een venster is op de mobili-
teitsexplosie van de 20e eeuw (foto: Kees Wielemaker). 
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De basis van het Plein wordt gevormd door het centrale 
archief met alle objecten die we tot ons nationale mobiel 
erfgoed rekenen mét alle daaraan gerelateerde informatie. 
Dit digitale archief – de contentlaag uit het drielagenmodel 
– zal ten eerste bestaan uit alle objecten die zijn opgeno-
men in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME), inclu-
sief objectbeschrijvingen en culturele waarderingen. De vier 
sectorale koepelorganisaties voor water, rail, weg en lucht 
hebben zich in een convenant verplicht dit NRME gezamen-
lijk te onderhouden; voor alle sectoren is ook een minimaal 
kwaliteitsniveau benoemd en vastgelegd. Voor een goed 
werkend en representatief Mobiel Erfgoed Plein is het 
essentieel dat het overgrote deel van het mobiel erfgoed in 
de Collectie Nederland ook in dit archief is opgenomen.
 
Verhalen 
Ten tweede bevat het archief alle bijbehorende verhalen 
over het mobiel erfgoed, verhalen waarvan MCN het  
essentieel vindt dat ze verteld en doorgegeven worden.  

Ze vormen de context waarbinnen het mobiel erfgoed pas 
echt goed tot zijn recht komt. Dit zijn de verhalen over de 
mobiliteit en de geschiedenis daarvan, zoals die nu nog  
verspreid zijn over het Virtueel Mobiliteitsmuseum en de 
website Toonbeelden van Mobiel Erfgoed en verhalen die 
elders (nog) niet te vinden zijn. 

Voor bepaalde projecten waaraan MCN meewerkt in het 
kader van de fysieke zichtbaarheid van het mobiel erfgoed 
worden speciale verhalen geschreven. Bijvoorbeeld voor de 
Open Monumentendag Specials over de rol van de mobili-
teit bij de historische ontwikkeling van de textielindustrie in 
Twente en over militair mobiel erfgoed bij de Generaal De 
Bonskazerne in Grave. 
En voor het evenement ‘Volgende Halte: Openluchtmuseum!’ 
bracht MCN het mobiel erfgoed van stad en streek in beeld, 
zowel fysiek als digitaal. Op verzoek van het Nederlands 
Openluchtmuseum werd een aantal ‘verhalen achter de ver-
voermiddelen’ geproduceerd die in het Virtueel Mobiliteits-

In de sector water is onder andere de Hasselteraak Annigje van het Maritiem 
Museum opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME),  
een goede representant van de snelgroeiende, kleinschalige wilde vaart  
eind 19e en begin 20e eeuw (foto: Anton van Daal).

Wegvoertuigen zijn relatief (nog) ondervertegenwoordigd, maar gelukkig is 
deze Lancia Fulvia van een particuliere eigenaar wel van de partij in het Nati-
onaal Register Mobiel Erfgoed. Minister Jet Bussemaker kan toch niet mee in 
een ongeregistreerde klassieke automobiel! (foto: Herman Steendam)

In het Nationaal Register Mobiel Erfgoed is vooral industriespoor goed 
vertegenwoordigd, met onder andere deze DIEMA diesellocomotief van de 
Stoomtrein Katwijk - Leiden. De dragline en de excavateur maken dit plaatje 
‘af’, maar zijn nog niet in het register opgenomen (foto: Kees Wielemaker).

Voorbeelden Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME)

Door diverse partijen in de sector lucht is een groot aantal historische 
vliegtuigen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed opgenomen. Inmiddels 
is een grootscheepse aanvulling gaande, waarbij ook deze Starfighter van 
het Nationaal Militair Museum aan de beurt is (foto: Anton van Daal).
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museum worden opgenomen en aan het centrale archief 
zullen worden toegevoegd. Zowel bij de Open Monumenten-
dag Specials als in het Openluchtmuseum werd getoond hoe 
fysiek en digitaal elkaar aanvullen en versterken en werden 
relaties met het Nationaal Register Mobiel Erfgoed gelegd 
(zie de overige thema-artikelen in dit magazine). 

Verbinding 
Het Mobiel Erfgoed Plein maakt het dus mogelijk om reeds 
bij MCN aanwezige content toegankelijk te maken en om 
nieuwe content te creëren waar MCN dat noodzakelijk acht. 
Maar verbinding, het koppelen met collecties van archieven, 
bibliotheken en musea – de Digitale Collectie Nederland – 
staat eveneens hoog op de agenda. Speciale aandacht gaat 
uit naar de nieuwe presentatie van de Canon van Nederland 
in het Nederlands Openluchtmuseum én naar de bijbeho-
rende gerevitaliseerde website www.entoen.nu. Dergelijke 
presentaties zijn zowel fysiek als digitaal gericht op het 
brede publiek dat MCN voor ogen heeft.  

Met het vergroten van de zichtbaarheid via het Mobiel Erf-
goed Plein geeft de stichting MCN invulling aan haar maat-
schappelijke taak om de mobiliteitsgeschiedenis levend te 
houden en wordt het besef in de samenleving van de cultu-
rele waarde van het mobiel erfgoed versterkt. En daarmee 
wordt tevens een stabiel maatschappelijk en politiek draag-
vlak gecreëerd voor het behoud van dat mobiel erfgoed én 
wordt de belangenbehartiging voor de sector ondersteund.  

Ben Boortman is voorzitter van het bestuur van de stichting Mobiele  
Collectie Nederland en Max Popma is adviseur van de stichting MCN.

Het ss Rotterdam: Toonbeeld van het intercontinentale reizigersvervoer, 
zoals dat met name in de 20e eeuw een explosieve groei doormaakte,  
waarbij de scheepvaart uiteindelijk door het vliegtuig werd verdrongen  
(foto: Anton van Daal).

De Fokker Friendship als Toonbeeld van de Nederlandse vliegtuigindustrie. 
Dit ‘meest succesvolle turbopropvliegtuig’ en ‘beste Nederlandse ontwerp 
aller tijden landt straks eveneens op het Mobiel Erfgoedplein en mag zeker 
gezien worden (collectie Aviodrome, foto Willem Honders).

Straks ook op het Mobiel Erfgoed Plein te zien: Deze Mack NR-10 van een 
particuliere eigenaar, één van de symbolen van de naoorlogse ontwikkeling 
van Nederlandse wegtransporteurs als de nieuwe vrachtvaarders van Europa 
(foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum).

Nationaal Register en Mobiel Erfgoed Plein maken ook objecten zichtbaar 
die tot nu toe voor het brede publiek ‘verstopt’ bleven. Ze vertegenwoordigen 
in potentie een hoge cultuurhistorische waarde, zoals voertuigen die in de 
wegenbouw zijn gebruikt (foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum).

Meer informatie vindt u op de websites: 
www.mobiel-erfgoed.nl 
www.mobielecollectienederland.nl 
www.toonbeelden.com
www.entoen.nu
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• Gietijzeren ramen 
• Stalen ramen 
• Voordeurroosters 
• Muurankers 
• Trapspijlen 
• Ventilatieroosters 
• Smeedijzeren  
  (hekwerk)onderdelen  
• Restauratie

Berkdijk 13A, 5271 SR Sint-Michelsgestel
Tel: 073-551 34 71 
Openingstijden:
Ma t/m Vr: 9.00 - 17.00u. Za: op afspraak.
www.gersjesbv.nl
info@gersjesbv.nl

GERSJES
GIETIJZEREN RAMEN B.V.

STALEN RAMEN OP MAAT GEMAAKT

monumenten-van ijken 130319.indd   1 21-03-13   11:59

Conservering en restauratie
/ schilderijen op doek en paneel
/ polychrome beelden en beschilderde objecten 
/ schilderingen in historische interieurs
/ goudleer en beschilderde wandbespanningen
/ moderne en hedendaagse kunst

Advies en Opleiding
/ conservering en restauratie
/ preventieve conservering
/ onderhoud van collecties (musea, kerken, privé- en  
 bedrijfscollecties)
/ conditie inventarisatie
/ internationale trainingen en bijscholing

Onderzoek
/ analyse van verfmonsters en materialen (microscopie,  
 SEM/EDX, FTIR)
/ röntgenonderzoek
/ infrarood reflectografie
/ thermografie
/ kleurhistorisch onderzoek aan monumenten

SRAL is partner in de Opleiding Conservering &  
Restauratie van Cultureel Erfgoed van de Universiteit  
van Amsterdam

Stichting Restauratie  
Atelier Limburg
Avenue Céramique 224
NL 6221 KX Maastricht
T  043 321 84 44
info@sral.nl
www.sral.nl
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Column

Ooit werden enthousiastelingen die hun historische 
vaartuig, auto, trein of vliegtuig in beweging wilden 
houden – en dan ook nog zo authentiek mogelijk – in de 
‘erfgoedbijt’ als vreemde eend gezien. Mede door de 
inspanning van de stichting Mobiele Collectie Nederland 
(MCN) heeft het mobiel erfgoed de afgelopen vijftien à 
twintig jaar wel degelijk zijn weg gevonden, ook binnen 
de offi ciële erfgoedwereld. Zozeer zelfs, dat het mobiel 
erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
in 2015 tot nieuwste loot aan de erfgoedstam werd 
gebombardeerd.

De erfgoedwereld heeft daarmee een vette vis binnen-
gehaald. Volgens de meest recente gegevens uit de 
Erfgoedmonitor beschikt ons land over meer dan 
910.000 historische wegvoertuigen (inclusief fi etsen, 
karren en het ‘hippomobiele erfgoed’), 6.000 schepen, 
2.000 railvoertuigen en 1.000 vliegtuigen. Kortom, een 
pittig deel van de Collectie Nederland.
 
Toch ziet  MCN zelf die enorme collectie van bijna één 
miljoen stukken niet als het belangrijkste punt. Deze 
objecten zijn allemaal onderdeel van een groter verhaal, 
het verhaal van de vooruitgang. Die heeft alles met onze 
mobiliteitsgeschiedenis te maken. Denk aan het vervoer 
over water en de Rotterdamse haven, het railvervoer dat 
ons land tot één geheel maakte, de betekenis van de 
massamobiliteit voor onze samenleving en de internati-
onale contacten die de luchtvaart biedt. Stuk voor stuk 
voorbeelden van de enorme betekenis die mobiliteit 
had en heeft. En het zijn juist de verhalen over de mobi-
liteit, die we levend willen houden door het inzetten van 
al onze prachtige historische vervoermiddelen. 

Een prima manier om deze verhalen aan het brede 
publiek te vertellen is de koppeling van het mobiel 

erfgoed aan de andere vormen van erfgoed die ons land 
rijk is. Monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuur-
landschap, historische infrastructuur, de talloze grote en 
kleine musea in ons land en niet te vergeten het imma-
terieel erfgoed. Mobiel erfgoed met inhoud, dáár gaat 
MCN voor. Vandaar ook onze overtuiging waarmee we 
relaties zijn aangegaan met belangrijke partijen als 
het Projectbureau Open Monumentendag en het 
Nederlands Openluchtmuseum. U leest daar elders in 
dit magazine meer over. 

Mobiel erfgoed is natuurlijk ook een fl inke publieks-
trekker. Mensen vinden rijdende stoomtreinen en 
varende zeilschepen prachtig en willen graag mee in 
die klassieke pruttelende auto of dat spannende histori-
sche vliegtuig daar hoog in de lucht. 

Is al het mobiel erfgoed ook ‘mobiel’ dan? Nee, en dat 
hoeft ook niet. Er zijn historische vervoermiddelen, met 
name in musea, die netjes achter een touwtje staan en 
daar vooral ook moeten blijven. Maar een groot deel 
kan wel degelijk bewegen. Afhankelijk van de sector 
rijdt, vaart of vliegt tussen de 60 - 80% nog of (na res-
tauratie) weer. Dat deel van het mobiel erfgoed zorgt 
voor beleving en dat maakt dit erfgoed zo aantrekkelijk. 
En kan dat ook zo blijven? Ooit stond het nu zo gekoes-
terde mobiel erfgoed voor vooruitgang, maar ironisch 
genoeg maakt diezelfde vooruitgang, met alle wet- en 
regelgeving, het steeds lastiger ook mobiel te blijven. 
Dreigt ons erfgoed straks immobiel te worden? 

Voor het mobiel-erfgoedveld is dit de komende jaren 
een fl inke uitdaging, die de stichting MCN mede in het 
kader van het RCE-programma Erfgoed Telt graag aan-
gaat. Zodat het ons zal lukken om de noodzakelijke voor-
uitgang te combineren met respect voor ons verleden.

Mobiel erfgoed: 

een vette vis 
voor de 
erfgoedwereld

Ben Boortman
voorzitter van de stichting Mobiele Collectie Nederland 

en bestuurslid van de Federatie Historische Automobiel- 
en Motorfi etsclubs (FEHAC).
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Monumenten en mobiel erfgoed zullen misschien nog 
niet door iedereen direct met elkaar in verband worden 
gebracht. Ten onrechte, zo vinden de BankGiro Loterij 
Open Monumentendag en de stichting Mobiele Collectie 
Nederland (MCN). Er bestaat immers een logische relatie 
tussen de onroerende monumenten enerzijds en onze 
varende, rijdende en vliegende monumenten anderzijds. 
Dat zal ook tijdens de 2017-editie, met als thema 
‘Boeren, burgers en buitenlui’ weer blijken. 

Een gelukkige combinatie

Het gaat immers in alle gevallen om erfgoed en dat is waar 
de verschillende partijen in onze wereld elkaar in de toe-
komst steeds vaker gaan vinden. Samenwerking tussen 
organisaties uit de diverse sectoren in het erfgoedveld is 
een voorwaarde om het erfgoed ook in de toekomst daad-
werkelijk zijn belangrijke rol in de samenleving te laten 
vervullen. Het mobiel erfgoed wordt in dat veld een steeds 
belangrijkere speler. 

‘Op reis’
Concrete samenwerking tussen Open Monumentendag en 
de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) begon goed 
vorm te krijgen toen in 2014, samenhangend met het ‘Jaar 

Tekst: Edith den Hartigh

Een gelukkige combinatie

Tekst: Edith den Hartigh

Open monumentendag 
en mobiel erfgoed
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Links Museum RTM 
Ouddorp en rechts 
Het Spoorwegmu-
seum (bron: Virtueel 
Mobiliteitsmuseum).

Mobiel erfgoed

Het Spoorwegmuseum vestigde de aandacht op zijn belang-
wekkende en representatieve collectie treinen, terwijl op 
het voorplein een groot aantal historische auto’s bewon-
derd kon worden. Op de Maliebaan werden demonstraties 
met historische fi etsen verzorgd, ook met de legendarische 
‘Hoge Bi’. 

Nieuwe ontwikkelingen
Inmiddels hebben bij de organisatie van Open Monumen-
tendag enkele veranderingen plaatsgevonden, die ook de 
positie van het mobiel erfgoed kunnen versterken. De 
belangrijkste ontwikkeling is wel, dat de BankGiro Loterij 
zich als nieuwe hoofdpartner aan Open Monumentendag 

van mobiliteit en mobiel erfgoed’, Open Monumentendag 
als thema ‘Op reis’ koos. MCN speelde een ondersteunende 
en adviserende rol en maakte het mede mogelijk dat de 
bijbehorende OMD-publicatie van dat jaar ‘Op reis’ gereali-
seerd kon worden.

De landelijke opening in 2014 vond plaats in Lelystad, waar 
op de Bataviawerf en bij de scheepsarcheologische collectie 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de scheep-
vaart, en in het Luchtvaart-Themapark Aviodrome de lucht-
vaart centraal stonden. 
In Utrecht werden twee dagen later de twee andere secto-
ren van onze mobiliteitsgeschiedenis in het zonnetje gezet. 

In Maassluis, hoofdstad van de sleepvaart in 
ons land, kan tijdens Open Monumentendag 
de ‘Furie’ worden bewonderd, de laatste 
zeegaande stoomsleepboot van Nederland 
(foto: Stichting Hollands Glorie).
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heeft verbonden. Begin 2016 maakte ‘de cultuurloterij van 
Nederland’ bekend 1,7 miljoen euro bij te dragen aan Open 
Monumentendag. Daarmee is de BankGiro Loterij voor een 
periode van vijf jaar hoofdpartner van het evenement. 
Verder is Open Monumentendag als projectbureau onder-
deel geworden van de Stichting Nederland Monumenten-
land, waarmee het bureau is ingebed in een breed scala 
van sterke erfgoedorganisaties, zoals de FIM, BOEi en het 
Nationaal Restauratiefonds. 

Een andere belangrijke ontwikkeling werd al aangekondigd 
in de ‘Agenda voor de Toekomst’ van Open Monumentendag 
en betreft de mogelijkheid om vaker per jaar een of meer 
monumenten te bezoeken. Die mogelijkheid wordt vanaf 
2016 geboden onder de titel ‘Open Monumentendag Speci-
als’. Deze specials vormen regionale edities van de lande-
lijke BankGiro Loterij Open Monumentendag en vinden door 
het hele jaar heen plaats. Iedere Open Monumentendag 
Special heeft een eigen thema en programma, waarmee een 
unieke kans geboden wordt om de bijzondere monumenten 
in een specifieke regio met een bijbehorend specifiek ver-
haal te bezoeken.

Verrijking van de beleving
In 2016 en ‘17 hebben al drie van deze ‘Specials’ plaatsge-
vonden en MCN heeft daarin enthousiast geparticipeerd. In 
september werd met autobussen een historische lijndienst 
gereden langs ‘Juweeltjes aan de Angstel’ en in december 
stond de textielindustrie in Twente centraal. Mobiliteit heeft 
een doorslaggevende rol gespeeld bij de ontwikkeling van 
deze industrie en die rol kon hier goed geïllustreerd worden 
met historische schepen, autobussen en lokaalspoormateri-
eel; mobiel erfgoed dat daadwerkelijk tijdens de bloei- 
periode van de textiel heeft dienst gedaan! 

Afgelopen mei was MCN present tijdens de ‘Special’ in 
Grave, georganiseerd door het projectbureau Open Monu-
mentendag in samenwerking met de Erfgoedfair. Daar stond 
onder andere de Generaal De Bons Kazerne centraal, die in 
1995 haar militaire functie verloor en waar nu door BOEi 
herbestemmingsplannen voor worden ontwikkeld. De 
BRAVO-compagnie, een behoudsorganisatie voor militaire 
voertuigen uit de periode van de Koude Oorlog, verzorgde 
op verzoek van MCN met een aantal legervoertuigen voor 
een wel zeer passende aanvulling uit de periode waarin de 
kazerne haar militaire functie heeft vervuld! 

Verbindingen leggen
Voor Open Monumentendag 2017 is als thema gekozen  
‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk 
op mensen en op hun onderlinge economische en culturele 
relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelands-
bewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en 
het verbindt uiteenlopende historische perioden met het 
heden. En wie ‘verbinden’ zegt, zegt ‘mobiliteit’; ongetwijfeld 
zal tijdens het tweede weekend in september ook in 2017 
weer op tal van plaatsen het nodige mobiel erfgoed te 
bewonderen zijn. 

Open Monumentendag is blij met de bijdragen vanuit het 
mobiel erfgoed en hoopt op een toenemende inzet tijdens 
het tweede weekend in september en de genoemde speci-
als. Die inzet strekt beide partijen tot voordeel. Voor Open 
Monumentendag kan het rijdend, rollend, varend en vlie-
gend erfgoed dynamiek en beleving brengen bij het meer 
statisch onroerend erfgoed. Mobiel erfgoed is bovendien 
een uitstekende aanjager, waarmee nieuwe doelgroepen 
kunnen worden aangeboord. 

Er zijn in Nederland 300 plaatselijke OMD-comités. En naar 
verluidt zijn er zo’n 80.000 eigenaren van mobiel erfgoed 
(museaal en particulier) met alles bij elkaar meer dan 
900.000 historische vervoermiddelen (cijfers afkomstig  
van de Erfgoedmonitor). Dat wordt een steeds gelukkiger  
combinatie en een prima belofte voor de toekomst! 

Edith den Hartigh is projectdirecteur Open Monumentendag.  
De BankGiro Loterij Open Monumentendag wordt georganiseerd door 
Stichting Nederland Monumentenland.  

Op tal van plaatsen 
kunnen tijdens Open 
Monumentendag van 
oudsher ritten met 
historische autobus-
sen worden gemaakt 
(foto: Virtueel Mobili-
teitsmuseum).

Tijdens de Open 
Monumentendag 
Special bij de Gene-
raal De Bonskazerne 
waren militaire voer-
tuigen uit de periode 
van de Koude Oorlog 
paraat (foto: Virtueel 
Mobiliteitsmuseum).
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Meer informatie is te vinden op de volgende 
websites: 
www.openmonumentendag.nl 
www.mobiel-erfgoed.nl/vmm/home.htm
www.sva-museumbussen.nl
www.museumbuurtspoorweg.nl
www.bravocie.nl
www.erfgoedfair.nl

Voor Open Monumentendag 2017 is het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Ongetwijfeld zal 
weer het nodige mobiel erfgoed te bewonderen zijn, agrarisch mobiel erfgoed bijvoorbeeld  
(foto: Herman Steendam).

In Utrecht werd in 2014 tijdens Open Monumentendag het rijdend erfgoed in het zonnetje gezet; 
veel klassiekers te zien (foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum)!

Historische fietsen tijdens Open Monumentendag 2014 op de Maliebaan in Utrecht, waaronder ook 
de ‘Hoge Bi’ (foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum).

In 2014 koos Open Monumentendag als thema ‘Op reis’, het eerste resul-
taat van de samenwerking (foto: Citymarketing Lelystad, Jasper Pluim).

Vanaf 2016 organiseert de BankGiro Loterij Open Monumentendag  
‘Specials’ rond een specifieke plek-met-thema, zoals hier in Twente 
(foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum).

Ook historische bromfietsen mogen als rijdende monumenten gezien 
worden! (foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum)
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Mobiel erfgoed

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni jl. vond in het Nederlands 

Openluchtmuseum in Arnhem voor de derde keer het 

evenement ‘Volgende Halte: Openluchtmuseum!’ plaats, 

een evenement rond het erfgoed van het stads- en streek-

vervoer in Nederland. Na het succes van twee voorgaande 

edities in 2015 en 2016 besloot het museum dit evenement 

in 2017 op verschillende manieren uit te breiden. 

Historisch vervoer 
en de cultuur van 
het dagelijks leven

Mobiel erfgoed van stad en streek

In 1996 is een tramlijn in het museum aangelegd van bijna 
2 km lengte. Behalve het tracé is ook een remise nagebouwd, 
die in gebruik is als stalling en werkplaats voor onderhoud 
van de trams en die toegankelijk is voor bezoekers. Het 
museum beschikt over historische trams uit Rotterdam, 
Amsterdam en Den Haag en over een replica van een voor-
oorlogse Arnhemse tram. De tram diende in de eerste 
plaats voor een betere ontsluiting van het almaar uitdij-
ende museumpark en werd ‘en passant’ één van de popu-
lairste attracties van het museum. Maar de tram heeft 
natuurlijk ook een interessant inhoudelijk verhaal te vertel-

Tekst: Suzi Varga
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len, een verhaal over de Nederlandse mobiliteitsgeschiede-
nis. Als museum dat ‘de cultuur van het dagelijks leven’ tot 
onderwerp heeft, was het een al langer gekoesterde wens 
om dit verhaal door middel van een evenement ook daad-
werkelijk op het publiek over te brengen. 

Ritje rondom het museum
Die wens kon in vervulling gaan toen in 2015 het 20-jarig 
bestaan van de tramlijn gevierd werd. Gekozen werd voor 
het thema ‘historisch stads- en streekvervoer’; een thema 
dat ruimte biedt om naast trams ook historische bussen te 

programmeren. En zo geschiedde. Stadsbussen uit Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag en Arnhem en streekbussen uit 
Noord- en Zuid-Holland, Gelderland en Twente kwamen 
naar het museum. Passagiers konden met rijdende exem-
plaren een rit rondom het museum maken. 
In 2017 voelde het museum behoefte voor uitbreiding en 
verdieping van het evenement. Bedoeling was een breder 
en meer divers publiek te bereiken, meer mobiel erfgoed te 
tonen, aandacht te schenken aan de verhalen achter de 
vervoermiddelen én het mobiel erfgoed te koppelen aan de 
historische context, zoals die in het museumpark in de vorm 

De tram in het Neder-
lands Openluchtmu-
seum dient voor een 
betere ontsluiting 
van het museumpark 
en werd één van de 
populairste attracties 
(foto: Nederlands 
Openluchtmuseum).

Het museum beschikt 
onder meer over een 
replica van een voor-
oorlogse Arnhemse 
tram (foto: Bert Pronk 
Expertise).

Bij het 20-jarig 
bestaan van de tram-
lijn kwamen ook bus-
sen naar het museum, 
zoals de Gelderse 
streekbus uit de jaren 
vijftig en zestig (foto: 
Nederlands Open-
luchtmuseum).
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van de verschillende historische gebouwen en objecten 
aanwezig is. Mobiel erfgoed, onroerend en roerend erfgoed 
én immaterieel erfgoed worden in het museum aan elkaar 
gerelateerd en versterken elkaar! 

Samenwerking met MCN
De kennis en expertise met betrekking tot mobiel erfgoed, 
gekoppeld aan de geschiedenis van de mobiliteit in Neder-
land, is aanwezig bij de stichting Mobiele Collectie Neder-
land (MCN). Vanwege hun expertise heeft het Nederlands 
Openluchtmuseum met succes de samenwerking met deze 
koepelorganisatie gezocht. Naast kennis bracht de stichting 
MCN een netwerk mee. Diverse partijen in het mobiel-erf-
goedveld, ook uit de particuliere wereld, zijn benaderd om 
tijdens het evenement hun bijzondere historische vervoer-
middelen aan het publiek te tonen en hun verhalen te  
vertellen. Op deze wijze kon het publiek het mobiel erfgoed 
van stad en streek in brede zin beleven. Het Mondriaan 
Fonds was eveneens overtuigd van het versterkende effect 
en heeft deze samenwerking financieel mogelijk gemaakt.

IJzeren hond
Zo werd naast de Stoomzuivelfabriek Freia door Zuivel-
museum ‘De Melkmaten’ het historisch transport rond de 
zuivelproductie getoond en toegelicht. Daar reed de melk-
boer, die vroeger  vrijwel dagelijks ‘bij de mensen thuis’ 
kwam! Eerst met handkar, bakfiets, paard-en-wagen of met 
de ‘hondenkar’, later steeds vaker gemotoriseerd. Een drie-
wielige wagen met op het voorwiel gemonteerde benzine-
motor verving de in 1963 uiteindelijk bij wet verboden  
hondenkar. Deze opvolger werd dan ook toepasselijk ‘IJzeren 
hond’ genoemd. Tijdens het evenement reden twee van 
dergelijke “IJzeren honden’ hun rondjes door het museum-
park en ze hadden veel bekijks!
Bij het Groene Kruisgebouw in het museum staat altijd 
een pop van een wijkverpleegkundige naast haar Solex. 
Deze wijkzusters moesten immers mobiel zijn en de Solex 

bood in de jaren vijftig en zestig uitkomst. De pop werd 
tijdens het evenement tot leven gewekt door een inspire-
rende museummedewerkster, die daadwerkelijk op haar 
historische Solex OTO door het park reed om naar ‘het 
welzijn van de museumbezoekers te informeren’. Hier en 
daar werd zij ook door bezoekers aangeschoten met de 
vraag of de bevalling goed was gegaan en of het een  
jongen of een meisje was geworden. 

Recht op mobiliteit
Vrije tijd kregen we in de 20e eeuw steeds meer en de 
groeiende welvaart maakte het mogelijk van deze tijd ook 
actief of passief te genieten. Het historische Rietveldhuisje 
uit een bungalowpark van de jaren vijftig vormde daarom 
het uitgangpunt voor een presentatie van de sportvliegerij 
als aspect van vrije tijd en recreatie. Nog een typisch 
20e-eeuws fenomeen werd getoond bij de arbeidershuisjes 
uit Tilburg, waar bromfietsen, motorfietsen en  ‘volksauto’s’ 
lieten zien hoe niet alleen de elite, maar iederéén het recht 
kreeg op gemotoriseerde mobiliteit, ook de arbeider. 
Verder speelde het mobiel erfgoed van het openbaar stads- 
en streekvervoer natuurlijk nog steeds een centrale rol. Een 
uitgelezen collectie historische trams en bussen was speci-
aal voor het evenement in het museum te gast. Daaronder 
de forensentram die vroeger van Den Haag via Wassenaar 
naar Leiden reed en de iconische standaardbus uit de  
zestiger jaren, vormgegeven door niemand minder dan  
Wim Rietveld; inderdaad, de zoon van.  
Door tijdens het evenement niet alleen mooie historische 
vervoermiddelen te tonen, maar ook een historische context 
voor die vervoermiddelen te schetsen én door de verhalen 
achter die vervoermiddelen te vertellen, heeft het Neder-
lands Openluchtmuseum weer meer invulling kunnen geven 
aan zijn nieuwe missie: ‘dichter bij de geschiedenis dan ooit’. 
En eveneens meer dan ooit, heeft het mobiel erfgoed in dit 
kader aangetoond voor verdieping, verbreding en beleving  
te kunnen zorgen.

Suzi Varga is hoofd presentaties van het Nederlands Openluchtmuseum 
in Arnhem.

Vroeger kwam de melkboer met zijn ‘IJzeren hond’ vrijwel dagelijks bij de 
mensen thuis (foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum).

De forensentram die 
vroeger tussen Den 
Haag en Wassenaar 
reed (foto: Virtueel 
Mobiliteitsmuseum).
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www.openluchtmuseum.nl
www.mobiel-erfgoed.nl

foto linksboven
De revolutionaire Solex bleek in de jaren 
vijftig en zestig dé uitkomst voor de 
mobiele wijkzuster (foto: Nederlands 
Openluchtmuseum).

foto rechtsboven
De iconische standaardstadsbus uit de 
jaren zestig, vormgegeven door Wim Riet-
veld (foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum).

foto midden
Bromfi etsen, motorfi etsen en auto’s: in de 
jaren 1950 en ‘60 kreeg iederéén het recht 
op gemotoriseerde mobiliteit 
(foto: Virtueel Mobiliteitsmuseum).

foto linksonder
De sportvliegerij werd mogelijk gemaakt 
door de toegenomen vrije tijd en groei-
ende welvaart in de 20e eeuw (foto: Bert 
Pronk Expertise).
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De bewaker 
met rammelende 
sleutelbos 
loopt er nog rond
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De rijksmonumentale Blokhuispoort in Leeuwarden 
wordt in vliegende vaart getransformeerd tot cultureel 
bedrijvencentrum. Een geweldige uitdaging voor de 
restauratie-aannemer.

Tekst: Agnes 
van Alphen
Beeld: BOEi / 
Jan van Dalen 
Fotografi e, 
Agnes van 
Alphen

Fluitend naar het werk
“Het is belangrijk dat onze medewerkers fl uitend op de 
bouwplaats rondlopen”, zo vertelt Anthony de Graaf, hoofd 
Afdeling Restauratie bij Bouwgroep Dijkstra Draisma. Hij 
bedoelt eigenlijk te zeggen dat zijn mensen beseffen hoe 
bijzonder het is om op dit project te werken. Aan het einde 
van de middag zien we dat een groep van zo’n 30 Dijkstra 
Draisma-medewerkers wordt rondgeleid door een oud-
bewaker van het gevangeniscomplex. In zijn oude tenue, 
mét rammelende sleutelbos, vertelt hij geanimeerd over zijn 
belevenissen. De vakmannen hangen aan zijn lippen. 

Grootste restauratie van Nederland
Samen met Evert-Jan Bos, restauratiedeskundige bij BOEi, 
legt De Graaf uit dat de transformatie van het Blokhuis-
poort-complex momenteel het grootste restauratieproject 
van ons land is. Er worden vijf grote gebouwdelen aange-
pakt. Bovendien valt dit project binnen de pilot ‘Verduur-
zamen van Monumenten’ van OCW en RCE. Er bevinden zich 
zo’n 100 huurders in de gebouwen, terwijl er dagelijks ook 
tussen de 30 en 60 bouwvakkers aan het werk zijn. Commu-
nicatie, innovatie en ambachtelijk vakmanschap zijn hier de 
hoofdthema’s.

Erkend Restauratie Bedrijf
“De opdrachtgever had een sterke voorkeur voor een Erkend 
Restauratie Bouwbedrijf, dat is aangesloten bij de Vakgroep 
Restauratie. We zijn er trots op dat we onze kwalifi caties 
hier in praktijk kunnen brengen”, aldus De Graaf. “In maart 
2016 zijn we gestart met het gevangenisgebouw. De indeling 
en inrichting zijn hetzelfde gebleven, maar de 72 cellen zijn 
nu de slaapkamers van een hostel. De toiletten en douches 
zijn bereikbaar via de gangen. We hebben hier het metsel- 
en voegwerk hersteld, verder zijn luchtbehandelings- en 
elektrische installaties aangebracht. Onzichtbaar wegge-
werkt uiteraard. Dit deelproject is inmiddels opgeleverd”.

Van gesloten naar transparant
De bibliotheek van Leeuwarden wilde graag verhuizen naar 
de Blokhuispoort, maar deze publieksgerichte organisatie 
wilde niet onzichtbaar achter de dikke gevangenismuren 
weggestopt zitten. “Vanaf september 2016 tot eind 2017 zijn 
we bezig met het transformeren van drie bouwdelen voor 
de bibliotheek. In overleg met de RCE en de gemeente 

Projectinformatie
Eigenaar/opdrachtgever: BOEi, Restaureren 
en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed
Architect: TWA Architecten, Burdaard
Installaties: ITBB, Heerenveen en Pranger 
Rosier Installaties Dokkum
Hoofdaannemer: Bouwgroep Dijkstra 
Draisma, Bolsward/Dokkum

Medewerkers van 
Bouwgroep Dijkstra 
Draisma worden 
bijgepraat over het 
gevangenisverleden 
door een voormalige 
bewaker.
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Leeuwarden is een deel van het oude gebouw weggehaald 
om transparantie te creëren. Er wordt veel glas toegepast, 
tevens komt er een uitnodigende patio omheen. In het 
monumentale deel, dat ook als bibliotheek wordt gebruikt, 
zijn veel cellen geschakeld door tussenwanden te verwijde-
ren”, aldus Bos. De Graaf vult aan: “het metsel- en voegwerk 
is hier in redelijke staat. Wij hebben vooral veel inboetwerk, 
doordat gecorrodeerd traliewerk schade heeft veroorzaakt. 
De goten van Belgisch hardsteen zijn versleten en worden 

vervangen. Het zandsteen rond de kozijnen is door corrosie 
van het traliewerk en weersinvloeden beschadigd en moet 
worden aangepakt. Ook het smeedwerk krijgt de nodige 
aandacht. Rozetten zijn verdwenen, ankers, veren en schie-
ters zijn gecorrodeerd. Wij zorgen dat deze netjes worden 
gerestaureerd. De authentieke tegelvloeren van Alfred 
Regout uit Maastricht zijn tevoorschijn gekomen, nadat een 
gietvloer met hamer en beitel is verwijderd. De tegels zijn 
helaas opgeruwd om de gietvloer goed te laten hechten, 
maar zijn nog altijd erg mooi. Oude tegels, afkomstig uit het 
afgebroken bouwdeel, worden hergebruikt om de reste-
rende vloer te restaureren”.

Hoge monumentale waarde
Het Alkoven-gebouw heeft een hoge monumentale waarde, 
omdat er slaapkooien te vinden waren. Dit is uniek in ons 

land. In het gebouw worden isolatiebeglazing, een nieuwe 
lift en brandwerend schilderwerk aan het gietijzer en de 
constructie aangebracht. Met behulp van een ‘overlast-ther-
mometer’ en een ‘roulatiecarrousel’ lukt het goed om, met 
aanwezigheid van de huurders in dit bouwdeel, de ingrij-
pende werkzaamheden uit te voeren. Bos legt uit dat in dit 
bouwdeel een unieke combinatie van onderwijsinstellingen 
en bedrijven is gevestigd. Deze partijen werken graag samen.

Terras aan het water
De gesloten stadscitadel wordt niet alleen bij de bibliotheek 
geopend. Ook het restaurant, dat zich gaat vestigen aan de 
zijde van de Zuiderstadsgracht, vraagt om transparantie. Er 
komt een 13 meter brede doorbraak, die resulteert in een 
toegang naar een terras aan het water en steigers waar 
sloepen kunnen aanleggen. De Graaf legt uit: “de doorbraak 
is constructief niet eenvoudig. Het uitgangspunt is om op de 
bestaande fundering te werken, maar boven de doorbraak 
zit nog een muur, een verdieping en een kap. Bovendien is 
de muur 35 cm dik. Er worden hamerstukken in de oude 
fundering geplaatst met daarop stalen liggers. Ook worden 
twee kolommen met een profiel erop toegevoegd. In dit 
bouwdeel werd overigens een natuurstenen trap gevonden, 
die nu via een glazen plaat zichtbaar zal blijven”, vertelt 
Bos. “Er is trouwens ook nog een trap in de toekomstige 
bibliotheek aangetroffen, ook die blijft gewoon zichtbaar. 
We noemen hem de Stairway to Heaven”.

Veel werk in korte tijd
Bos en De Graaf zijn het erover eens, dit grote project slaagt 
alleen als alle partijen heel intensief met elkaar samenwer-
ken. Iedere discipline is even belangrijk, van sloper tot 
schilder. Ook de samenstelling van het bouwteam is een 
punt. Er moet met aandacht worden gewerkt, passie voor dit 
bijzondere monument is onmisbaar. Een rondleiding door 
een oud-bewaker levert daar een bijdrage aan!

Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Bolsward/Dokkum is aangesloten bij de 
Vakgroep Restauratie, de landelijke branchevereniging van erkende res-
tauratiebouwbedrijven. Dit is het 42e artikel van een serie, waarin grote 
en kleine Vakgroep-leden vertellen over de bijzondere facetten van hun 
restauratie, onderhouds- en herbetsemmingswerk aan monumentale 
panden. Meer info: www. vakgroeprestauratie.nl.

‘De opdrachtgever had een sterke voorkeur  
voor een Erkend Restauratie Bouwbedrijf’

Schade aan 
zandsteen rond de 
kozijnen door gecor-
rodeerde tralies. 
De tralies worden 
tijdelijk weggehaald 
en hersteld, het zand-
steen wordt eveneens 
hersteld.

Beschadigde hard-
stenen goten worden 
hersteld. Oude repa-
raties in cementvoeg 
worden vervangen 
door de oorspronke-
lijke kalkvoeg. 

foto rechts
Installatiewerk 

rondom de markant 
blauwe celdeuren.
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‘Communicatie, innovatie en 
ambachtelijk vakmanschap zijn hier de 
hoofdthema’s. Iedere discipline is even 

belangrijk, van sloper tot schilder’

Geschiedenis Blokhuispoort
In opdracht van Willebrord van Schaumburg, Stadhouder van de 
Hertog van Saksen, werd in 1499 gestart met de bouw van het 
Leeuwarder Blokhuis. Een stadscitadel ofwel dwangburcht, waarin 
mannen en vrouwen gevangen werden gezet. Het blokhuis 
bestond uit een verzameling gebouwen op een vierkant terrein, 
dat omsloten werd door grachten. Op het middenterrein werd een 
kerk geplaatst. In de loop der jaren werden veel gebouwen afge-
broken en vervangen door nieuwe. De bestemming bleef echter 
altijd strafgevangenis.
De huidige gevangenisgebouwen dateren uit de laatste periode van 
de 19e eeuw. Ingegeven door een spectaculaire ontvluchting van zes 
gevangenen in 1868 werd een nieuwe strafgevangenis in eclectische 
stijl ontworpen door J.F. Metzelaar en zijn zoon W.C. Metzelaar. Daarbij 
werd het oude grondplan gevolgd.
Het rijksmonumentale complex kwam in 2008 leeg te staan, 
nadat in 2007 de laatste gevangene was vertrokken. De gemeente 
Leeuwarden kocht de Blokhuispoort en verkocht het in 2014 door 
aan BOEi. Het complex wordt momenteel getransformeerd tot 
cultureel bedrijvencentrum.

Dakramen worden op panmaat gemaakt, 
de mooie zolders worden hierdoor bruikbaar.

Cellen zijn doorgebroken om ruimte 
voor de bibliotheek te creëren.
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Kijkt u gerust om: 
dat is volkomen 
 natuurlijk!
Original tubagTrass: 
De natuurlijkste zaak van de wereld, wanneer 
het gaat om hoogwaardig gerestaureerde gebouwen.
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         restauratie
    woning- en utiliteitsbouw
onderhoud en renovatie 

Restauratie en herbestemming ‘t Kornhuys te Dussen  



De handen ineen slaan om het religieus erfgoed in 
Nederland de aandacht te geven die het verdient. Dat 
was het uitgangspunt van Museum Catharijneconvent 
en 13 religieuze gebouwen in Nederland. Het resultaat? 
Het Grootste Museum van Nederland, dat op 6 juli de 
deuren opende. Een inspirerend project om aan te 
werken, omdat co-creatie centraal staat. 

Het Grootste Museum 
van Nederland 

In het buitenland vinden we het heel normaal om een grote 
kathedraal of een kleine dorpskerk te bezoeken. In eigen 
land doen we dat veel minder. En dat is zonde, want de 
kerken in Nederland doen op geen enkele manier onder 
voor die in het buitenland. Het museum nam daarom het 

voortouw om, voortbordurend op het succes van het boek 
‘Kerkinterieurs in Nederland’, een aantal bijzondere gebeds
huizen voor het grote publiek open te stellen. 

Van synagoge tot basiliek
In de selectie van deze permanent opengestelde gebeds
huizen is rekening gehouden met spreiding door Nederland, 
van Groningen tot Maastricht; diversiteit in bouwperiode en 
religie; afwisseling in omvang, van kleine dorpskerk tot grote 
stadsbasiliek; en zeker niet in de laatste plaats enthousiasme 
voor het project. Het was niet makkelijk om tot de keuze te 
komen, wat des te meer onderstreept hoe rijk Nederland is 
aan erfgoed op wereldniveau en hoe groot de bereidheid is 
om dit met een groot publiek te delen. 
Doel van dit project is om mensen die normaal niet in de 
kerk komen toch over de streep te trekken en hen te verras
sen met de rijkdam van dit erfgoed. Dit zorgt voor meer 

Tekst: 
Boukje Schaap

De audiotour begeleidt bezoekers tijdens hun bezoek, 
hier in de Utrechtse Domkerk (foto: Kris van Veen).
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hun deuren sluiten. Het verlies van de functies van de 
gebouwen vormt een grote bedreiging voor het behoud en 
beheer van erfgoed. Het in gebruik blijven van de kerken is 
dan ook van essentieel belang. ‘Veranderen kerken dan 
langzaam in musea?’. Deze vraag hebben we gedurende het 
project vaak gehoord. Interessant in dit vraagstuk is je 
invulling van het woord museum. Vaak voelde ik een senti
ment dat museaal gebruik lijnrecht tegenover de religieuze 
functie zou staan, omdat het stempel museum iets tot een 
relict uit het verleden maakt. Voor Museum Catharijne
convent staan deze twee functies echter allesbehalve lijn
recht tegenover elkaar. Een museum is geen plek van het 
verleden, maar een ruimte voor reflectie en is altijd in 
beweging. Dit zorgt ervoor dat het Grootste Museum van 
Nederland zelfs een streepje voor heeft op ‘reguliere’ musea. 
De meerwaarde van de locaties is dat de kunstwerken die je 
daar ziet op de plaats staan waar ze voor gemaakt zijn. De 
context die je in een museum moet scheppen is hier dus al 
aanwezig. Je voelt de historie in de stenen en kunstwerken 
die deze geschiedenis hebben doorgemaakt.

Leren van elkaar
Als je me vraagt of het een uitdaging is geweest om een 
balans te vinden tussen de religieuze en museale functies is 
het antwoord ja. Het moge duidelijk zijn dat een kerk open
stellen voor een groot publiek geen sinecure is. Denk alleen 
al aan praktische zaken als publieksbegeleiding ontwikkelen, 
een ontvangstbalie plaatsen en vrijwilligers en gidsen  
werven en opleiden om de bezoekers gastvrij te ontvangen. 
En hier ligt de kracht van samenwerking, want het is een uit
daging die de locaties samen met Museum Catharijne
convent vol enthousiasme zijn aangegaan en waarbij we 
volop van elkaars ervaringen hebben geleerd. Wat mij betreft 
is dit het ultieme voorbeeld van succesvolle cocreatie. 

Dankzij de bijdragen van de BankGiro Loterij en het Mondriaan 
Fonds loopt het project minimaal drie jaar. Door verkoop van 
de audiotour en de mogelijkheid om geoormerkt mee te  
spelen met de BankGiro Loterij voor de diverse locaties hopen 
we het project na drie jaar duurzaam in stand te houden. En 
wat zou het mooi zijn om in de toekomst de samenwerking en 
daarmee de zalen van het 
Grootste Museum van 
Nederland te kunnen uit
breiden, zodat de deuren 
tot het museum nog hon
derden jaren open blijven 
voor iedereen: van jong tot 
oud, van expert tot leek, 
van toerist tot omwo
nende.

Boukje Schaap is projectleider 
van het Grootste Museum  
van Nederland bij Museum 
Catharijneconvent in Utrecht.

draagvlak voor het religieuze erfgoed onder een brede laag 
van de bevolking en voor meer inkomsten voor behoud en 
beheer.

Volle gastenboeken
Letterlijk je deuren openzetten en mensen uitnodigen om 
naar binnen te gaan, is stap één. Hoe groot alleen al dit 
effect is, toont de Cenakelkerk in Heilig Landstichting ons. 
Voordat de kerk deelnam aan het project was het 
20eeeuwse totaalkunstwerk slechts een paar uur per week 
open. Nu is deze kerk vier dagen per week te bezoeken. De 
openingstijden verruimen en het kleurrijke interieur onder 
de aandacht brengen hadden als resultaat dat in een paar 
maanden tijd al duizenden mensen deze verborgen parel 
vlakbij Nijmegen hebben ontdekt. En ook op de andere 
locaties stromen de gastenboeken vol met reacties van vele 
bezoekers. Maar het Grootste Museum van Nederland gaat 
verder dan het openzetten van de deuren alleen. Wanneer 
mensen zijn binnengestapt en de eerste indrukken hebben 
opgedaan, begint de beleving pas echt. Elk kunstobject  
herbergt verhalen, verhalen die vanaf nu voor iedereen toe
gankelijk zijn met behulp van een museale audiotour. Het 
vertellen van deze verhalen is nodig, want kennis is niet 
meer vanzelfsprekend. 

Voelbare historie
Museum Catharijneconvent koestert en beheert als rijks
museum voor christelijke kunst en cultuur het religieuze 
erfgoed in Nederland. Hierbij kijkt het museum ook buiten 
de eigen muren, want een groot deel van de schatten 
bevindt zich in de kerken en kloosters door heel Nederland. 
Dit erfgoed staat onder druk, omdat kerken noodgedwongen 

Domkerk in Utrecht, 
fragment (foto: Arjan 
Bronkhorst).
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foto linksboven
Het bijzondere interieur van de 
Cenakelkerk in Heiliglandstich-
ting (foto: Arjan Bronkhorst).
foto linksonder
Grafmonument in de Adelskerk 
te Midwolde (foto: Arjan 
Bronkhorst).

foto rechtsboven
Retabel van het Sacrament van 
Niervaert in de Grote Kerk te 
Breda (foto: Arjan Bronkhorst).
foto rechtsonder
Het interieur in de Synagoge 
van Enschede (foto: Arjan 
Bronkhorst).
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DE HOUTSPECIALIST VOOR DE 
RESTAURATEUR!

• BALKHOUT 
 (ZOALS EIKEN, OREGON PINE EN PITCH PINE)
• KOZIJNHOUT (TOT 155 MM DIK)
• VLOERHOUT (IN BREEDTES TOT 45 CM)

CA. 75 
HOUTSOORTEN 

RUIM OP 
VOORRAAD!
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T  0182 - 615 933  |  E  INFO@HOUTEX.NL
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BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE!

koninklijkewoudenberg.nl 

Ameide 0183 - 60 66 00 

Maastricht 088 - 355 96 90

info@koninklijkewoudenberg.nl

“We zijn erg blij dat 
in de huidige plannen 
de restauratie van het 
Fort Sint Michiel en de 
grachten zo’n belangrijke 
plaats inneemt. Dat we 
straks om het Fort heen 
kunnen wandelen en de 
geschiedenis ter plekke 
kunnen beleven!” 
John Schlooz, 
Stichting Red ons Fort

RECONSTRUCTIE EN RESTAURATIE VAN 

HET FORT SINT MICHIEL IN VENLO 

De Spanjaarden begonnen met de bouw in 1641. Voor de 

reconstructie worden stenen met dezelfde kleisamenstelling als 

toen gebakken. Meer dan 100.000 stenen zijn er nodig voor de 

restauratie op het kazerneterrein in Blerick (Venlo). Daar wordt tot 

november 400 meter muur van het voormalige Fort Sint Michiel 

hersteld of gereconstrueerd. Een uniek project waarbij erfgoed 

wordt gecombineerd met planontwikkeling.
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Kamp start restauratie-programma 
wiebelende monumenten

Buitenplaatsen op de Utrechtse Heuvelrug
Een uitgave in samen-
werking met Gemeente 
Utrechtse Heuvelrug 
De gemeente Utrechtse 
Heuvelrug telt maar 
liefst 44 historische bui-

tenplaatsen en landgoederen, elk met hun 
eigen geschiedenis en identiteit. Gezamenlijk 
beslaan ze een groot deel van het grond-
gebied van deze gemeente. Deze beeldbepa-
lende buitenplaatsen vormen een prachtige 
historische toevoeging aan de groene omge-
ving van de Utrechtse Heuvelrug. De statige 
huizen staan niet op zichzelf maar worden 
omgeven door zorgvuldig aangelegde tuinen 
of parken en bijgebouwen zoals een koets-

huis, oranjerie of duiventoren. Vanaf de 
zeventiende eeuw, maar met name in de 
negentiende eeuw, lieten veel rijke stedelin-
gen hun oog vallen op de Utrechtse Heuvel-
rug voor hun verblijf buiten de stad en  
schoten buiten plaatsen als paddenstoelen 
uit de grond. Deze concentratie van buiten-
verblijven vormde de Stichtse Lustwarande, 
een strook van buitenplaatsen tussen De Bilt 
en Rhenen. Hier liggen bijzondere buitens als 
Sparrendaal in Driebergen-Rijsenburg met 
een voornaam achttiende-eeuws buitenhuis 
en Broekhuizen in Leersum met een groots 
park in Engelse landschapsstijl. 

Uitgeverij Matrijs, ISBN: 978-90-5345-527-2,  
prijs € 19.95

Aanvragen herbestem-
mingssubsidie vanaf  
1 oktober 2017 
Eigenaren en belanghebbenden van monu-
menten of gebouwen met cultuurhistorische 
waarde kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag 
indienen voor de Subsidieregeling stimulering 
herbestemming monumenten. De regeling 
omvat 2 soorten subsidie: voor onderzoek 
naar de mogelijkheden van herbestemming 
van een pand en voor het wind- en waterdicht 
maken in geval van leegstand van het gebouw.
De Subsidieregeling stimulering herbestemming 
monumenten bevordert een duurzaam gebruik 
van monumenten en gebouwen met cultuurhis-
torische waarde. De regeling voorkomt dat 
monumenten die hun functie hebben verloren, 
langere tijd leeg staan en daardoor snel achter-
uitgaan. De regeling geldt voor gebouwen waar-
voor niet makkelijk een nieuwe bestemming te 
vinden is, zoals kerken, industriegebouwen en 
scholen. Zowel gemeentelijke, provinciale en 
rijksmonumenten als gebouwen met cultuur-
historische waarde (door de gemeente erkend) 
komen in aanmerking voor subsidie.
Jaarlijks reserveert het Ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap 2,4 miljoen euro 
voor de herbestemmingsregeling. Hiervan 
gaat 1,7 miljoen euro naar onderzoek en  
0,7 miljoen naar maatregelen voor het wind- 
en waterdicht maken van panden.
Meer informatie vindt u op  
www.monumenten.nl/subsidie-aanvragen. 

Leidschendam-Voorburg zet brugleuningen op 
monumentenlijst
Leidschendam-Voorburg wil haar gemeentelijke monumenten met ruim vijftig uitbreiden. Dat zou 
onder meer de uitstraling van de gemeente vergroten en het voorkomt dat oude panden te snel 
worden gesloopt. Op de lijst van ‘kandidaat-monumenten’ staan ook een aantal ophaalbruggen 
van woningen in Stompwijk en brugleuningen van de uit 1891 stammende Wijkerbrug in Voorburg. 
Leidschendam-Voorburg had aan het eind van 2012 nog ‘slechts’ 175 gemeentelijke monumen-
ten. Dat aantal is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Met de nu voorgestelde kandidaten 
zou het rond de 500 komen.

Hoe kun je beschadigde monumenten in 
het Groningse aardbevingsgebied slim en 
duurzaam restaureren en bouwkundig  
versterken? Met een speciaal erfgoedteam, 
een afwegingskader en ruim 3 miljoen euro 
voor een financieringspilot start minister 
Kamp een plan van aanpak voor deze 
‘ ingrijpende opgave’. 
Wat is de toestand van monumenten en wat 
gaat deze restauratie-operatie ongeveer kos-
ten? Kamp wil antwoorden op deze vragen 
en stelt ruim 3 miljoen euro beschikbaar 
voor een pilot om samen met twaalf 
gemeenten, de provincie Groningen en de 
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans 
Alders en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed ervaring op te doen met de financie-
ring van onderhoud voor (rijks)monumenten 
in de aardbevingsregio. “Daarnaast komt er 

een erfgoedloket, een erf-
goedadviesteam en een 
afwegingskader dat kan worden bij het  
versterken van erfgoed”, aldus Kamp.
In de brief aan de Tweede Kamer geeft Kamp 
het belang aan van Cultureel Erfgoed:  
“Cultureel erfgoed speelt een belangrijke rol 
bij het gevoel dat mensen hebben bij hun 
woongebied. Het gaat daarbij om de cultuur 
en de geschiedenis, om datgene dat wordt 
doorgegeven aan volgende generaties. Het 
is een bepalende factor voor de identiteit 
en de leefbaarheid van een gebied. Juist in 
de context van de aardbevingenproblema-
tiek in Groningen acht ik het essentieel dat 
in de regio het gebouwde erfgoed, en  
daarmee een belangrijk onderdeel van de 
kwaliteit van de leefomgeving in Groningen, 
wordt zeker gesteld.”

Wijkerbrug (foto:  S.J. de Waard 
via Wikimedia).
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Geef historie toekomst. 

Beschermd 
door de verf 

van nu.

De historische 
uitstraling 
van toen.

Een historisch huis heeft extra bescherming nodig. Slechte ventilatie en enkele beglazing kunnen 

het krimp- en zwelgedrag van houtwerk beïnvloeden. Dankzij een unieke bindmiddelcombinatie 

hebben Boonstoppel-buitenlakken een hoge elasticiteit. De laklaag beweegt dus mee met de 

werking van het hout. Dat voorkomt scheurtjes. Bovendien verfraaien Boonstoppel-lakken als 

geen andere lak. Ze staan bekend om hun hoge bolle glans en hun lange glans- en kleurbehoud. 

Betere bescherming en verfraaiing zijn nauwelijks mogelijk. Laat u inspireren op boonstoppel.nl.

Een historisch huis vraagt extra bescherming. 
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verzekert 
vertrouwd 

sinds 1852

www.donatus.nl   tel. 073 - 5221700

Donatus Monumenten worden met veel zorg omgeven door eigenaren en be-

heerders. Dat is belangrijk en nodig. Net als het kiezen van de juiste 

verzekering. Al sinds 1852 heeft Donatus ervaring in het verzekeren 

van monumentale kerken en gebouwen. Als onderlinge maatschappij 

werken wij zonder winstoogmerk. Wij hebben dan ook geen klanten, 

maar leden. Maak vrijblijvend kennis met Donatus. Onze expertise 

zal u verbazen en verrassen, evenals onze jaarlijkse premierestitutie. 

“In de middeleeuwen had Eymerick een 
verdedigingsfunctie als centrum van 

de vrije heerlijkheid Heeze, Leende en 
Zesgehuchten. Nu is het middeleeuwse slot 

onderdeel van kasteel Heeze.  

Sinds 1760 is de naam van onze familie 
hieraan verbonden. Zelf ben ik hier drie 

tot vier dagen per week aanwezig om van 
alles te regelen. Er is veel te doen. Een 

deel wordt bewoond door mijn vader, de 
museale stijlkamers zijn toegankelijk voor 

publiek en het slot en het koetshuis worden 
verhuurd voor evenementen. Gelukkig 
wordt de stichting bijgestaan door veel 

vrijwilligers. 

Heeze is een van de weinige kastelen in 
Brabant die nog authentiek zijn ingericht. 
Mijzelf spreekt het geheel van het complex 

aan. De gebouwen, de inrichting,  
de omgeving met grachten en landerijen,  

de geschiedenis, ze vormen een uniek 
samenhangend geheel.” 

S.E. baron van Tuyll van Serooskerken 
bestuurslid van de Stichting 

Kasteel Heeze
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