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Inleiding
Met de Arfgoodbeurs op 2 november 2015 is de samenwarking van
de dree gemeenten op ‘t gebied van Arfgood begonnen. De beurs en
völle gesprekken met monumenteneigenaarn, arfgoodcomissies,
historische verenegingen en andere weerdevolle partners, leidden
töt de Arfgoodnota Wi-j doet ’t samen 2017-2020.

De samenwarking löt zeen dat völle hande lech wark
könt maken, maor ok dat gezameleke krachten töt
grotere resultaten leidt.
‘t Onderzeuk naor historische interieurs, de
energiescans veur monumenteneigenaarn en de start
van de karkenvisie Oost Achterhook, bunt veurbeelden
van projecten dee’w as individuele gemeente neet zo
groots op hadden können pakken. Maor daorovver
wieterop in disse nota meer. Dat der al völle in gang
was ezat en ok ‘t neudege erealiseerd, bleek tiedens
unze eigen tussentiedse evaluatie ende 2018.
Op den Arfgooddag in februari 2020 in het Koptisch
Orthodox Klooster in Levelde bleek nog ‘s dudelek hoo
uns Arfgood laeft. Daor wodden deur ’t grote antal
anwezegen op ne mooie menaere uns eigen geveul
bevestegd, da’w met mekare good te gange bunt.

Tiedens den Arfgooddag bunt de neudege ideeën anelevverd veur activiteiten in de ni-je beleidsperiode.
Een ovverzicht van disse activiteiten vin i-j in
‘t activiteitenprogramma 2021-2024. Naost de
gezameleke projecten van de dree gemeenten he’w ok
andach veur lokale projecten. Elke gemeente leg hierin
zien eigen accenten dee past bi-j de identiteit van de
specefieke plaatse. Ok kleinschalege projecten könt töt
resultaten leiden umme trots op te waen.

Arfgoodnota
2021 - 2024

Wi-j gaot enthousiast wieter met unze samenwarking.
Wi-j geft ‘n vervolg an lopende projecten, pakt ni-je
thema’s op, legt verbindingen en häökt an, waor zich
kansen en ontwikkelingen veurdoot. Dat doo’w samen
met unze partners en unze börgers, zooda’w nog meer
betekenis könt gevven an ‘t arfgood in den
Oost Achterhook.

Deur projecten met mekare te doon kregen disse ‘n
bovvenlokaal karakter en ‘n groter belang. Hierdeur
konne wi-j gebroek maken van provinciale en landeleke
subsidies en regelingen. Met ‘t beschikbaore geld van
de gemeenten kon zo meer wodden bereikt. Ok veur
externe parti-jen bleek ’t interessant umme met dree
samenwarkende gemeenten in zee te gaon.
Zo wodden wi-j deur organisaties as klankbord
gebroekt umme eure beleidsplannen te bespraeken en
umme te heurn welke wensen en behoeftes der bi-j
de gemeenten laeven.
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Wi-j doet ’t samen!
Uns cultureel arfgood is belangriek veur uns historische besef.
’t Dreg bi-j an de ecenemie en unze gezameleke identiteit.
’t Levvert ne belangrieke bi-jdraege an de ecenemie, de
samenlaeving en ’t toerisme. ’t Mek dat bedrieve en bewonners
hier geerne bunt en blieft.

Arfgood is te verdeeln in materieel en immaterieel
arfgood. Onder materieel arfgood verstao’w historisch
landschap, archeologie, geologie, historische (stede)
bouw, musea en archieven. Bi-j immaterieel arfgood
kö’j denken an geschiedenis, verhaaln, gewoontes
en gebroeken. In disse beleidsnota he’w ’t ovver de
verschillende vormen van arfgood in unze gemeenten.
Veur de onderdeeln archeologie, geologie, musea en
landschap bunt aparte beleidsnota’s en oetvoeringsprogramma’s. De verschillende nota’s vormt met
mekare ‘n breed arfgoodbeleid.

01_NE KOTTEN BLIK TERUGGE EN VEURAL
VEUROET…
A’w terugge kiekt bu’w tevraene ovver de gezameleke
arfgoodnota “Wi-j doet ’t samen”. De ambities staot
nog altied ovverende; “hergebroek geet veur verni-jen”. Wi-j gaot samen met unze partners vol vertrouwen wieter op de ingeslagen weg.

02_DOEL NOTA
’t vaste stellen van ambities veur de instandholding en
ontwikkeling van arfgood zodat dit:
• op ne goeje menaere deur egovven kan wodden an
de volgende generatie;
• ne inspiratiebronne en motor kan waen veur ni-je
ontwikkelingen;
• ne verbinding tussen diverse beleidsterreinen,
organisaties en de dree gemeenten
• de identiteit onderstreept en verstarkt.

6 | Arfgoodnota

03_AMBITIES
Oet de inbreng van volle samenwarkingspartners bunt
in 2017 veer ambities vaste –steld. Disse ambities bliekt
bi-j de evaluatie maor ok tiedens den Arfgooddag 2020
good an te sloeten bi-j de wensen van völle eigenaarn,
gebroekers en partners. Ze geft holvaste en ’t merendeel van unze projecten geft invulling an verschillende
van unze ambities.

Met mekare warken an en
met Arfgood
Duurzame instandholding
Arfgood
Identiteit gebroeken veur de
belaeving van Arfgood
Kennes vergroten en deeln,
inspiratie veur jong en old

Onbegrensd arfgood
Met disse nota bouwe wi-j as dree OostAchterhookse gemeenten wieter an uns
arfgoodbeleid. De samenwarking bevölt
good, is succesvol. Allene gao’j misschien
gauwer, maor samen kom i-j wieter. Dat hef
de afgelopen periode ok bewezzen, deur
de samenwarking ko’w grotere projecten
oppakken en deelden wi-j unze kennes.
Wi-j bouwt wieter maor legt hier en daor
ni-je accenten of accentueert sommege
thema’s starker dan veurhen.
Veur miene foto he’k ne locatie ekozzen den oetleg
neudeg hef. Ik stao namelek net ovver de grenze in
Duutsland, bi-j Wasserburg Anholt. Een prachteg
kasteel met ne mooie kunstcollectie, zelfs ne
Rembrandt, en ‘n oetgebreid archief. Töt 1612 was
disse burcht ok de plaatse waor de Heer van Brevoort
ezeteld was. De Vrouwe van Brevoort had tiedens den
opstand teggen de Spaanse ovverheersers eweigerd
de kante van Willem van Oranje te kiezen en dat kwam
eur duur te staon. De Staten-Generaal ontnam eur
eure rechten en gaf de Heerlijkheid an Prins Maurits
den in 1597 Brevoort veroverd had. Ik wil maor zeggen,
de Heerlijkheid van Brevoort, dat nog altied Aalten,
Brevoort, Dinxper en Wenters umvat, had zo maor
an de Duutse kante van de grenze können liggen.
Dee grenze is ok pas in 1765 vaste-legd en was dus
eeuwenlang ondudelek en betwist.

Tiedens disse beleidsperiode gedenke wi-j dat
Brevoort twee kere wodden veroverd in de beginjaorn
van ‘n opstand. In 1572 kwam ‘n opstand pas echt
op gang en dus zo’j 1572 ook wal ‘t geboortejaor van
uns land können neumen. Wi-j kiekt hoo’w samen
met unze bewonners en in samenwarking met andere
parti-jen, landelek en provinciaal, hier andach an könt
gevven. De geboorte ging neet zonder slag of stoot,
de weeën deen zeer. Vri-jheid en tolerantie sprakken
neet veur zich en wodden zwaor bevochten met
wederziedse wreedheden en vervolging. ‘n Achterhook
lag jaorenlang in de frontlinie en leed enorm.
Daarnaost viert in 2022 Bocholt 800 jaor stadsrechten.
Op tal van menaern is unze geschiedenis met den van
Bocholt verwaeven. Wi-j onderzeukt of en hoo’w könt
aanhäöken bi-j de feestelekheden bi-j de naobers.
Beide veurbeelden maakt dudelek dat unze
geschiedenis en dus uns arfgood niet los te zeen
was en is van unze Duutse naobers. Ik hoppe dus,
ok as portefeuilleholder grensoverschriedende
samenwarking, da’w in disse periode ‘n extra accent
könt leggen bi-j de samenwarking met unze buurn
ovver de grenze. Die Zusammenarbeit is gut aber
kann noch viel besser!
Anton Stapelkamp
Burgemeister gemeente Aalten
Portefeuillehouder cultuur en immaterieel arfgoed
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Wat zegt
unze
partners?
Wi-j könt neet zonder samenwarking met unze partners
op ’t gebied van arfgood. Wi-j bunt afhankelek van mekare
en komt allene met mekare wieter a’w invulling wilt gevven
an unze ambities en unze doelen wilt bereiken.
‘t Beleid van unze partners vormt de kaders veur uns beleid
en ’t oetvoeringsprogamma. Ansloeting bi-j eure prioriteiten
en oetgangspunten beedt kansen veur unze gemeenten,
organisaties en börgers. Daorumme beginne wi-j unze
nota met de achtergronden waorbinnen uns beleid töt
stand is ekommen.
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01_RIEK

Arfgood telt

‘t Kabinet hef oge veur de weerde van arfgood en
investeert der ok dufteg in. In den breef ‘Cultuur in
een open samenleving’ hef ‘t kabinet de plannen oet
‘t regeerakkoord oet-ewarkt. Den beleidsbreef Arfgood
Telt oet 2018 geet specefieker in op ‘t arfgoodbeleid.
De naodruk lig hierbi-j op instandholding en herbe
stemming, de laefumgevving en de verbindende kracht
van arfgood.

Samenwarking binnen projecten

In de afgelopen tied he’w in de volnde projecten de
samenwarking evonne met de RCE en de provincie
Gelderland:
• Waeke Arfgood en Ruumte (WEER) samen met
11 Achterhookse gemeenten. Tiedens disse waeke
bunt diverse workshops/symposiums/educatieprojecten deur den helen Achterhook egovven;
• As vervolg op WEER is ‘t project ‘Een ni-je tied,
wederopbouw in de Achterhook’ estart. Dit opni-j
met 11 gemeenten met mekare. Een ni-je tied is één
van de eerste projecten, waor ‘t riek een zogeheten
‘Arfgooddeal’ met eslotten hef. Een resultaat umme
greuts op te waen;
• Historische interieurs;
• Karkenvisie Oost Achterhook.

Anvullend beleid

In april 2020 is deur de RCE anvullend beleid
eprissenteerd veur de arfgoodthema’s archeologie,
militair arfgood, herinneringsarfgood en arfgood van
nao 1965 (Post 65). Naost ‘t gericht anwiezen van
monumenten en de bescharming van arfgood via
de ruumteleke ordening, lig de naodruk noo ok op
10 | Arfgoodnota

‘t bescharmen van arfgood deur betekenis gevven:
“Inzetten op ‘t verteln van verhaaln van, veur en deur
de samenlaeving beschouw ik as ‘n anvullend middel
umme arfgood te bescharmen. Wee de verhaaln achter
‘t arfgood kent, wil ‘t geerne deurgevven.” Veur alle
thema’s geldt dat de minister meer ruumte wil been
veur ‘t perspectief van vri-jwilligers en betrokken
börgers.
ARFGOOD EN LAEFUMGEVVING
‘t Feit dat arfgood veur ‘n belangriek deel ‘t karakter
en de kwaliteit van unze laefumgevving bepaolt,
is anleiding um bi-j de belangrieke planologische
processen ’t arfgood good in beeld te holn.
Veur dee gebiedsgerichte arfgoodzorg geet ‘t op dit
moment onder andere um de ni-je Umgevvingswet,
de Nationale Umgevvingsvisie(NOVI) en enkele
andere riekstrajecten. Op ‘t gebied van arfgood en
laefumgevving zöch de RCE de samenwarking met
gemeenten en provincies, zeker in ‘t kader van de
implementatie van de Umgevvingswet.
KENNESONTWIKKELING EN SAMENWARKING
Oet verkenningen blik, dat op ‘n antal vlakken
meer kennesontwikkeling neudeg is. Veural
naor ‘t arfgood oet de tied den dichte bi-j uns
steet: Post 65 en de Kolde Oorlog. Der kump een
platform ovver archeologisch onderzeuk naor de
Tweede Wereldoorlog en een kenneskader ovver
conflictarcheologie.
Waor ’t kan zeuke wi-j as (Oost) Achterhook de
samenwarking op met ‘t Riek. Wi-j onderholt
’t netwark dat de afgelopen tied is op-ebouwd.

02_PROVINCIE GELDERLAND
Beleaef ’t met!

De provincie Gelderland zit in ’t leste jaor van
‘t beleidsprogramma 2017 - 2020 ‘Cultuur en Erfgoed;
Beleef het mee! ‘ speerpunt in dit programma is
dat cultuur en arfgood toogankelek bunt veur de
inwonners van Gelderland. Zodat iederene der van
kan genieten.
De belangriekste arfgood accenten in dit programma:
• Wi-j zeukt de balans tussen de ecenomische,
maatschappeleke en intrinsieke weerde van
cultuur en arfgood. Cultureel ondernemmerschap
is belangriek en dat vinne wi-j terugge in de
ecenomische weerde.
• Wi-j gaot oet van de maatschappeleke opgaven en
legt bewust verbindingen met andere sectoorn en
provinciale kerntaken.
• Wi-j kiest veur ne stevvegen Geldersen basis
den continuïteit waarborgt. Daornaost is der
ruumte veur ni-je initiatieven binnen de flexibele
programmeerruumte.
• Functioneel gebroek van uns arfgood krig andach:
Arfgood dat good gebroekt wodt, kump optimaal töt
zien rech.
• Wi-j warkt an ni-je menaern van samenwarking,
waordeur de oetvoeringskwaliteit van restauraties
en archeologie wodt vergroot.
• Museumbeleid krig andach en meer middeln.
Musea bunt neet allene belangriek veur de identiteit
en laefbaorheid van de Gelderse regio’s maor ok as
ecenomische en toeristische factor.
• Wi-j stimuleert cultuureducatie en participatie,
waorbi-j wi-j bi-jzundere andach geft an educatie
van basisschoolleerlingen.
11

Ni-je periode (2021-2024)

In april 2020 hebt de Gedeputeerde Staten van
Gelderland met ne breef an Provinciale Staten anegovven hoo zee restauratie, herbestemming en
verduurzaming van Gelders monumentaal arfgood
vanaf noo wilt gaon ondersteunen. Binnen de ni-je
warkwieze (2021-2024) is neet subsidie, maor de
restauratie, herbestemming of verduurzaming van
‘t monument ‘t oetgangspunt. Naost subsidie wodt
een breed palet van instrumenten an-ebaone, zoas
inholdeleke advisering ovver verduurzaming of een
lening van ‘t Nationaal Restauratiefonds.
Um ‘t Gelderse arfgood in stand te holn,
richt de provincie zich op dree aspecten.
• Restauratie. Ne goeje bouwkundege staat is
de basis van een monument. Restauraties deur
gekwalificeerde annemmers, zorgt der veur dat de
gebouwen met behold van historische weerden in
stand wod eholne
• Herbestemming. Läögstand van monumenten
kump steeds vaker veur. Dit göldt in belangrieke
mate veur karken, maor ok veur arfgood met ne
maatschappeleke functie zoas scholen. Läögstand
betekent verval: veur ‘t monument zelf maor ok veur
de umgevving. Provincie wil (dreigende) läögstand
van monumenten anpakken deur gemeenten en
eigenaarn te helpen met ‘t vinnen van ne passende
bestemming;
• Energieanpak. ‘t Verduurzamen van de
gebouwde umgevving is één van de belangriekste
maatschappeleke opgaven van de kommende tied.
De energieanpak van monumenten vormt ne extra
oetdaging vanwaege de complexiteit deet historische
gebouwen met zich metbrengt. Gelukkeg beseft
steeds meer eigenaarn dat der völle verschillende
duurzaamheidsmaatregelen möggelek bunt.

12 | Arfgoodnota

Samenwarking Oost Achterhook
met Provincie Gelderland

03_BELEID REGIO ACHTERHOOK

De afgelopen beleidsperiode he’w intensief samenewarkt met de provincie Gelderland. Hierdeur he’w
unze gezameleke beleidsdoelen umme können zetten
in concrete oetvoeringsprojecten. Projecten dee’w
oetvoert as dree gemeenten, maor dee’w ok samen
oetvoert met meer Achterhookse gemeenten. Der bunt
ok individuele gemeenteleke projecten oet-evoerd in
samenwarking met de provincie.

De visie van Regio Achterhook luudt: “Unze ambitie
is umme te ‘greujen, maor dan in kwaliteit’.
Daor heurt een ander verdeenmodel bi-j.
Wi-j wilt samen met ‘t Riek en de provincie töt dit
ni-je verdeenmodel kommen. Smart living en Smart
economy bunt hierbi-j unze leidende principes.”
Eén van de doelen van de Regio 8terhook in de
Achterhook Visie 2030 is “De leefbaorheid blif op peil
deur ‘n integralen anpak met aspecten as cultuur,
veurzieningen en sociale cohesie”.

Regionale oetvoeringsprojecten dee’w samen met
de provincie hebt edaone bunt o.a.:
• Waeke Arfgood en Ruumte in ‘n Achterhook;
• Cultuur- en Arfgoodpact Achterhook;
• Een ni-je tied, wederopbouw in ‘n Achterhook;
• Historische interieurs;
• Energiescans veur monumenten;
• KaDEr project samen met de TU Delft.

Een van de ‘Oetgangspunten veur wonnen en vastgood
in den Achterhook’, binnen ‘t onderdeel Smart Living is:
Laefbaorheid is meer as wonnen en daorumme wodt
ezoch naor verbindingen dee de laefbaorheid verstarkt
(bi- jveurbeeld cultuur, veurzieningen en initiatieven
dee de sociale cohesie verstarkt).

De samenwarking bleek zeer weerdevol en daor
wille wi-j de kommende beleidsperiode geerne
met deurgaon.

“Wee de verhaaln
achter ‘t arfgood
kent, wil ‘t geerne
deurgevven”

DE REGIO DEAL
De Regio Deal Achterhook 2019-2022 is ne ovvereenkomst tussen ’t Riek (zes ministeries) en
‘n Achterhook (provincie Gelderland en de Achterhook Board). Zee wilt met ne samenhangenden anpak de brede welvaart van inwonners en bedrieve in
‘n Achterhook vergroten. De Regio Deal Achterhook
is een veerjäöreg investeringsprogramma (2019–
2022) van minimaol € 40 miljoen en dreg bi-j an
diverse opgaven oet ‘t Regeerakkoord “Vertrouwen
in de toekomst” van kabinet Rutte III en an nationale
beleidsdoelstellingen.

enommen um de läögstand an te pakken.
Behold van arfgood deur ‘n passende ni-je bestemming
slut an bi-j dissen anpak. Een eerste veurbeeld is
kennisoetwisseling. ’t Kennisplatform Transformatie
van vastgood spölt in op thema’s dee ok in disse
arfgoodnota bunt beneumd. Binnen de Regio Deal is
specialen andach veur ‘t vitale boetengebied.

Vitaal boetengebied

“Der dreigt verpaupering van ‘t boetengebied en
verrommeling van ‘t landschap deur läögstaonde
boerderi-jen, schuren en stallen. Hoo blif de
Achterhookse landeleke umgevving vitaal en
laefbaor?”, zo stelt de Regio Deal.
Met een strak plan veur ‘t boetengebied, wil men
‘t tij keren:
• de ontwikkeling van ‘t boetengebied steet in ‘t teken
van gezond en veileg wonnen: läöge stallen kriegt ne
herbestemming of wodt op-eruumd en asbestdaken
wodt esaneerd;
• der komt ni-je ecenomische activiteiten.
Ondermiening hef gin voedingsbaom meer;
• circulaire landbouw verbund de agrarische sector
starker met de umgevving en zorgt veur meer
biodiversiteit en behold van natuur en landschap.
Behold en herbestemming van arfgood kan ne
bi-jdraege levvern an disse opgave en ne ecenomische
bi-jdraege levvern an ‘t boetengebied.

Transitie läögstaond vastgood

De Achterhook Visie 2030 vormt de basis veur de Regio
Deal. Läögstaonde bebouwing vormt een andachspunt
binnen de Regiodeal. Der is ne oetgebreide anpak op13

04_VRI-JETIEDSAGENDA
ACHTERHOOK 2020-2030
In juli 2020 hebt 8 colleges van B&W in ‘n Achterhook,
waoronder de colleges van Aalten, Oost Gelre en
Wenterswiek, de Vri-jetiedsagenda 2020-2030
vaste-steld. Hierin wodt ambitie, oetgangspunten
en speerpunten vaste-steld as basis veur wietere
investering in de vri-jetiedsector. An de agenda wodt
een oetvoeringsprogramma t/m 2023 ekoppeld,
met daorin concrete acties per speerpunt.
Eén van de oetgangspunten is da’w de vri-jetiedssector
wilt laoten greujen, maor tegeliekertied balans zeukt
tussen ecenomisch rendement en ne angename
laefumgevving met andach veur behold van unze
natuur, identiteit, cultuur en arfgood. Cultuur en
arfgood bunt daornaost belangrieke pielers an de
vraogkante, de ‘reason-to-travel’. Wi-j wilt zowal
oetbreiding van anbod as verbaeterde ontsluting /
belaeving van verhaaln (storytelling) stimuleern. In de
agenda wodt dan ok de realisatie van cross sectorale
initiatieven, waoronder met/vanoet ‘t beleidsterrein

“Identiteit benutten
veur de belaeving van
arfgood’ ”

arfgood ondersteund. Dit slut naodloos an op de
ambitie ‘Identiteit benutten veur de belaeving van
arfgood’ in ‘t arfgoodbeleid.
Concreet hebt de volgende speerpunten en acties in de
Vri-jetiedsagenda raakvlak met (cultureel) arfgood:

“Anbod ontwikkeln; de belaefbaorheid van
‘n Achterhook vergroten”:
• onderzeuk naor de vitaliteit van dagrecreatie;
wi-j gaot onderzeuken hoo vitaal de
dagrecreatiesector in den Achterhook op dit
moment is en waor ruumte is veur ni-je- of een
deurontwikkeling van bestaonde initiatieven.
• stimuleern en ondersteunen van beeldbepaolnde
initiatieven; dit betröf gemeente- en
bedriefsovverstijgende initiatieven maor ok lokale
initiatieven waor ‘n helen Achterhook van kan
profiteern; de ‘reasons to travel’, denk daorbi-j
an o.a. bezeukerscentra, elk-weer-veurzieningen,
waterbelaeving, Silo art route.

“Gastvri-jheid in de regio bevordern”:
• Storytelling; wi-j gaot bi-jdraegen an ontsluting
van locaties en verhaaln deur middel van digitale
toopassingen (denk an industrieverleden,
80-jäörege oorlog).
“Positie VE-sector binnen ‘n Achterhook verstarken,
verbinding met andere sectoren intensiveern”
• actie stimuleern en ondersteunen van cross-sectorale
initiatieven (edach wodt an elk jaor een thema,
bi-jv. arfgood).
Bi-j de oetwarking van geneumde acties wodt actief
de samenwarking ezoch met parti-jen oet ‘t cultuur/
arfgoodveld. Daornaost blif de andach veur de
premotie via thematische campagnes, bi-jveurbeeld
de museumcampagne van St. Achterhook Toerisme,
en zette wi-j in op kennesontwikkeling en kennesdeling.

05_EUROPESE SUBSIDIEPROGRAMMA’S
‘n Achterhook hef sinds 2016 de laederstatus. Leader
Achterhook hef subsidie beschikbaor veur lokale
initiatieven en goeje ideeën dee de laefbaorheid op
‘t platteland verbaetert. Veur de periode 20162022 is ‘n bedrag van 7 miljoen beschikbaor veur
cofinanciering van projecten. Hiervan is in de periode
2016-2018 bienao 3 miljoen bestaed.
LEADER is veur iederene. Inwonners, verenegingen,
buurtbestuurn, bedrieve en maatschappeleke
organisaties oet de zövven deelnemmende gemeenten,
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könt zowal individueel as in groepsverband ne
subsidieanvraoge indenen.
LEADER projecten mot voldoon an een of meerdere
van de volnde doelstellingen:
• ‘t Project verstarkt de saamheuregheid, de sociale
cohesie. ‘t Levvert ne bi-jdraege an vitale darpen en
kleine kernen op sociaal en ecenomisch gebied;
• ‘t Project göf ne impuls an de circulaire ecenomie,
‘t verstarkt hergebroek van materialen en
grondstoffen;
• ‘t Project verbaetert de kwaliteit van de recreatie en
‘t toerisme in ‘n Achterhook;
• ‘t Project hef te maken met (h)eerleke
streekproducten en levvert ne bi-jdraege an de
Heerlijckheid Achterhook;
• Samenwarking met andere projecten binnen
‘n Achterhook;
• ‘t Is n grensovverschriedend project waorbi-j
der samenwarking is met LEADER gebieden ovver
de grenze.
Met disse doelstellingen bödt LEADER kansen veur
arfgoodprojecten in ‘n Oost-Achterhook. Een van de
arfgoodinitiatieven dee gebroek maakt van LEADER is
de Boerderi-jenstichting Achterhook.
15

06_GRENSOVVERSCHRIEDENDE
SAMENWARKING
Den andach veur de samenwarking met Duutsland
is de afgelopen jaoren fors egreujd. Al in 1958
wodden de EUREGIO op-ericht, as eerste Europese
grensovverschriedende organisatie waorin lokale
en regionale ovverheden met mekare samenwarkt.
Sinds 2016 is ‘t zelfs ne formele Duuts-Nederlandse
gemeenschappeleke regeling, met eur kantoor in
Gronau. De EUREGIO zet zich in veur ‘t wegnemmen
van grens gerelateerde barrières en ondersteunt
gemeenten, “grensbörgers”, bedrieve en organisaties
umme te profiteern van de kansen dee de
grenssituatie bödt.

Immer besser

Interreg

De EUREGIO hef tevens ‘t management van ‘t
INTERREG IV A-programma ‘Deutschland-Nederland’
op zich enommen. Het programmamanagement
adviseert gemeenten, ovverheidsinstellingen en
organisaties ovver de subsidiemöggelekheden veur
de grensovverschriedende samenwarking. Der bunt
bi-jveurbeeld subsidiemöggelekheden töt € 1.000
veur grensovverschriedende ontmoetingen en veur
intensievere en langdurege grensovverschriedende
projecten bunt subsidies töt € 25.000,-- beschikbaor.
Meer info via euregio.eu/nl/subsidie

Samenwarking

De Stichting Culturele Grenscontacten AchterhookWest Münsterland besteet inmiddels 59 jaor en zee
organiseert culturele activiteiten an beide kanten
van de grenze, waorbi-j de deelnemmers ok altied
van beide kanten van de grenze komt. De gemeenten
in ‘n Oost Achterhook bunt alle dree drekt elaegen
an de grenze en der wodt grote weerde hecht an
de grensovverschriedende samenwarking. Ok op
Achterhooks niveau wodt der samen-ewarkt met de
gemeenten ovver de grenze, bi-jveurbeeld binnen
‘t project 75 jaor vri-jheid.
Belangriek veur ‘t grens-ovverschriedende netwark van
unze regio bunt de Grenzhoppers.

Grenshoppers

Grenzhoppers is een vri-jwilleg samenwarkingsverband
van Nederlandse en Duutse gemeenten, bedrieve
en sociaal-culturele organisaties in de grensregio
Achterhook-Borken. Begin 2020 kennen ‘t netwark
400 deelnemmers. ’t Bödt een regionaal platform
veur kennesdeling. Daornaost faciliteert ‘t de
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“Oetbouwen van de
grensovverschriedende
samenwarking op
’t gebied van cultuur”
oetvoering van oeteenlopende grensovverschriedende
projecten en activiteiten. Der bunt periodieke
thematische warkgroepen en grootschalege jaorlekse
netwarkevenementen. Hierbi-j wodt intensief samenewarkt met zowal lokale as regionale partners.

Memorandum

Veur de samenwarking tussen Oost Nederland en
Münsterland is ‘n memorandum op-esteld. ‘t Is ‘n
convenant waorin een antal thema’s is vaste legd, waor
parti-jen zich de kommende periode op wilt focussen.
‘t Memorandum is met ondertekend deur de Provincie
Gelderland en Regio Achterhook.
Een van de zaken deet ze op grond van ‘t convenant
wieter wilt oetbouwen, is de grensovverschriedende
samenwarking op ‘t gebied van cultuurtoerisme.

De gemeenten in ‘n Oost Achterhook wilt ne bijdraege levvern an grensovverschriedende lokale en
regionale projecten. Binnen ‘t beleidsterrein toerisme
wodt völle andach eschonken an de samenwarking
met Duutsland en an initiatieven umme de Duutse
gast met ‘n anspraekend cultuurhistorisch anbod
naor unze grenzestreek te trekken. Der bunt
initiatieven umme ‘t onderwies te verbinne met ‘t
grensovverschriedende culturele anbod, bi-jveurbeeld
deur modules an te been. Wi-j wilt de laefbaorheid
en toekomstbestendegheid van de (kleine) kernen
an de grenze bevordern deur grensovverschriedende
samenwarking tussen verenegingen, vri-jwillegers
en belanghebbenden an te jagen en waor neudeg/
möggelek te faciliteern via unze beleidsadviseurs
grensovverschriedende samenwarking.
Een mooi veurbeeld van grensovverschriedende
samenwarking, waorbi-j onderwies wodt verbonne
met ‘t grensovverschriedende culturele anbod,
vormt de onlangs ontwikkelde modules ˶Museen im
Grenzraum erleben”.
Ulrike Schwarz, van de Bezirksregierung Münster, zeg
‘t volnde ovver dit initiatief:
˶Entlang der deutsch-niederländischen Grenze
befinden sich eine Reihe von Museen, dee sich
Themen widmen, dee häufig relevant sind für dee
Bevölkerung deesseits und jenseits der Grenze.
Deese Themen werden aus unterschiedlichen
Perspektiven wahrgenummemen und bearbeitet.
Dee verschiedenen Deutungsmuster machen dann
auch dee kulturellen Unterschiede aus, dee durch
dee andere Sozialisation erworben wurden und
handlungsleitend sind.
In deesem Sinne haben wir uns auseinandergesetzt
mit dem Nationaal Onderduikmuseum in Aalten,
mit dem Leben an der Grenze in Dinxperlo (NL) und
Suderwick (D), mit dem Museum Villa Mondrian in
Wenterswiek und mit dem Rijksmuseum Twenthe
in Enschede. Weitere Museen werden folgen.

Dee in den Museen vorgefundenen Exponate und
deren Aufbereitung lassen sich im schulischen
Zusammenhang gut unterschiedlichen Fächern
wie Geschichte, Erdkunde, Kunst oder auch Musik
zuordnen. Ein Blick in dee jeweiligen Lehrpläne
der verschiedenen Schulformen und Schulstufen
legt nahe, unterrichtliche Auseinandersetzungen
auf unter-schiedlichen Niveaus und Schulstufen zu
ermöglichen.”
Meer informatie ovver de modules:
bezreg-muenster.de/de/schule_und_bildung/
begegnung-nl/museumsmodule/index.html

07_VAKBERAOD CULTUURHISTORIE
ACHTERHOOK
Veer keer per jaor komt de vakspecialisten op ‘t gebied
van arfgood van de gemeenten in de regio Achterhook
bi-j mekare. De gemeenten Lochem, Zutphen en
Doesburg sloet noo al ’n paar jaor an. Ok de Provincie
Gelderland is ne vasten partner in ‘t vakberaod.
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Bi-j twee van de vakberaon schoeft naost de
gemeenten en Provincie ok andere partners oet
‘t veld an. Dit bunt bi-jveurbeeld de Rieksdienst veur
‘t Cultureel Arfgood, de Monumentenwacht en
‘t Gelders Genootschap. Disse twee vakberaon
wodt deur ‘t samenwarkingsverband Cultuurhistorie
Gelderland organiseerd.
Tiedens ‘t vakberaod spölt oetwisseling van kennes
ne grote rolle en lere wi-j van mekares ervaringen.
Het vakberaod krig allengs meer vaste vorm, waordeur
der noo op vakberaod-niveau ok gemeenschappeleke
doelen wodt oet-ewarkt töt projecten. ‘t Project
‘Een Ni-je tied, wederopbouw in ‘n Achterhook’, is daor
een veurbeeld van. De kommende jaoren wi’w disse
samenwarking blieven ondersteunen.
Deur samenwarking kö’w bi-jzundere projecten
realiseern, wao’w in wilt investeern.

08_PARTNERS OET UNZE
GEMEENTEN
Tiedens ‘n Arfgooddag op 13 februari 2020 bu’w
in gesprek egaone met de samenwarkingspartners
(eigenaarn historische verenegingen, oetvoerende
bedrieve etc.) oet unze gemeenten. In bi-jlage 2 is een
ovverzicht van de wensen en andachspunten veur de
kommende beleidsperiode.
In ‘t kort is de vraoge richt op de volgende Thema’s:
• Communicatie, zichtbaorheid, participatie
Meer promotie en kennesdeling ovver bi-jveurbeeld
bestaonde regelingen en technische kennes, maor ok
ovver arfgoodweerden en verhaaln. Waorbi-j marketing van arfgood ok as dudeleke kans wodt ezene.
• Andach veur specefieke vormen van arfgood
Denk an streektaal maor ok an ambachten en funerair arfgood.
• Arfgood en Ruumtelijke Ordening
Eigenaarn wenst ne pro-actieve holding en denkt in
möggelekheden as ’t geet umme (her)bestemmingen
van monumenten. Ruumte in beleid veur ecenomische draegers in arfgood.
• Kennes en educatie
Kennes oet onderzeuken, database informatie deeln
maor ok kennes van verhaaln en ambachten
• Duurzaamheid
Verduurzamen van monumenten (energie), vormen
van collectieven maor ok toekomstbestendegheid
van arfgood.
• Subsidies
Wens veur behold bestaonde subsidieregelingen veur
monumenteneigenaarn.
• Digitalisering.
Gedrukte stukken oet ‘t recente verleden (± de leste
150 jaor) digitaliseern zodat ok de mobiel – generatie
dee der an zit te kommen vlug ( en op eure menere)
historische informatie kan vinnen

Opni-j
d’r an
An de hand van verschillende projecten en activiteiten kieke
wi-j terugge op de periode 2017-2020. Wat he’w van disse
projecten eleerd en hoo ontwikkele wij dit wieter deur in de
periode 2021-2024.

De wensen en andachspunten sloet an bi-j unze ambities en bunt vertaald in dit oetvoeringsprogramma.
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“Energiescans bunt
nutteg en geft flink
wat inzicht”

01_ENERGIETRANSITIE EN ARFGOOD
Wat he’w de afgelopen periode
edaone:

MONUMENTEN

Arfgood

ENERGIEONDERZOEK

Ene van de speerpunten in unze eerste beleidsperiode
is ‘t thema duurzaamheid en energietransitie.
“ne meer duurzame umgang met energie is ‘n
belangriek maatschappelijk speerpunt en dat steet
hoge op de poletieke agenda van riek, provincie
en gemeente. Dit zal veur ‘n tooname van ‘t antal
zunnepaneeln, windturbines en andere vormen
van duurzame energieopwekking zorgen.
Völle historische gebouwen hebt specefieke
anpassingen neudeg veur het bespaorn en opwekken
van energie en het verbaetern van comfort. Maor waor
lig de balans tussen energiemaotregeln en ‘t behold
van cultuurhistorische weerde? Met ’t stimuleern
van duurzaamheidsscans wille wi-j tiedeg kennes an
monumenteigenaarn been.”
Bron: Arfgoodnota Wij- doet ’t samen! 2017-2020

‘t Woord zeg ‘t al. Zaken en/of goederen dee’w ‘arft’
oet achter uns gelaegen tieden. Neet altied ezene en
begreppen, maor vake zeer de möjte weerd umme
te bewaarn en te koestern. Maor i-j mot ‘t wal effen
zeen! In de praktijk betekent dat vake da’w der op
ewezzene mot wodden. Hoo vake lope wi-j neet
langs een gebouw zonder te beseffen dat ‘t een
tiedsbeeld neerzet oet ne bepaolde periode. En a’j
dan de möjte nemt umme ’t is good te bekieken,
en de historie, ‘t verhaal derachter heurt dat ’t ow
dan inens interesseert. En dat dat verhaal absoluut
de möjte weerd is umme te wodden (deur)verteld!
Uns culturele en immateriële arfgood is van groot
belang veur uns historisch besef en unze gezameleke
identiteit. Oet verschillende onderzeuken blik dat
cultuur en arfgood ne belangrieke bi-jdraege levvert
an de ecenemie en de maatschappi-je. Arfgood is
van belang veur toerisme en veur een antrekkelek
vestegingsklimaat veur bedrieve en bewonners.
Dat verhaal wi’k geerne vertellen. En dat alles mek
‘t nog belangrieker umme zuneg umme te springen
met arfgood. Want eenmaol weg kump ‘t nooit
weerumme en is ‘t verhaal neet meer te verteln.
Henk Jan Tannemaat
Wetholder Arfgood Wenters
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Doel van het onderzoek
•

•

•

Eigenaren op weg helpen bij de
verduurzaming van hun monument.
Onderzoeken energiebesparende
maatregelen mogelijk zijn met
behoud van monumentale waarden.
Kennis verkrijgen over verduurzaming
van erfgoed

77
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monumenten onderverdeeld in
boerderijen

3

Maatschappelijke gebouwen

7

horeca- en recreatiegebouwen

7

kerken

1

onderwijsinstelling

40

woningen

möggelek bi-j ‘t proces betrokken wodden. Zo wodt
plannen baeter en is der meer draegvlak. De gemeente
Wenterswiek stelt ne goeje ruumteleke inpassing as
veurwaarde bi-j realisatie van ‘n zunnepark.
‘t Cultuurhistorisch landschap is daorbi-j leidend;
‘t zunnepark schikt zich naor ‘t landschap en neet
andersumme.
De gemeenten Aalten en Oost Gelre könt de
handleiding, den veur Wenterswiek is ontwikkeld, naor
wens betrekken bi-j de wietere beleidsontwikkeling van
zunneparken en velden.

Onderzochte onderdelen
•
•
•
•
•
•
•

Monumentale waarden
Huidige verbruik en labels
Energielekken met infraroodfotografie
Noodzaak maatregelen
Meest efficiënte maatregelen en
bijpassende labels
Mogelijkheid voor gasloos
Collectieve maatregelen

“Om ons erfgoed door te geven aan volgende generaties, is verduurzaming noodzakelijk.”

Hier de link naor het document >
14 monumenten
33 monumenten
Links vóór en rechts na verbetering. Bijna 90% van de onderzochte monumenten kan label A of B krijgen.

30 monumenten

Conclusie

Verrassende resultaten! Bijna 90% van de onderzochte panden kan label A of B te
krijgen, mét behoud van de monumentale waarden mét realistische
terugverdientijden. Monumenten verduurzamen is dus heel goed mogelijk!

Hoe nu verder

Uitgevoerd in opdracht van:

Eigenaren motiveren om vervolgstappen te zetten door:
•

Eigenaren informeren over regelingen en innovaties

•

Periodiek uitbrengen van een nieuwsbrief

•

Eigenaren uitnodigen voor een monumentenspreekuur

•

Monitoring van verduurzamingmaatregelen

•

Keukentafelgesprekken en huisbezoeken aanbieden

•

Beleid actualiseren op de nieuwste visies en ontwikkelingen

•

Voorbeeldprojecten lanceren

•

Workshops organiseren

In samenwerking met

Onderzoek is uitgevoerd door:

Energiescans bi-j monumenten

De afgelopen periode he’w in samenwarking met de
provincie Gelderland meer as 75 energiescans oetevoerd bi-j monumenten. De kennes dee is op-edaone
met ‘t oevoeren van de scans is op ‘n Arfgooddag van
13 februari 2020 eprissenteerd.
HANDREIKING ZUNNEPARKEN EN ZUNNEVELDEN
In samenwarking met de Rieksdienst veur Cultureel

Arfgood is der in participatievorm ne handreiking
op-esteld veur zunneparken en zunnevelden. In disse
handreiking wodt dudelek an welke veurwaarden
voldaon mot wodden umme ne goeje ruumteleke en
sociale inpassing te kriegen. De handreiking is specefiek
ericht op ‘t oetwarken van de onderdeeln inspiratie
en participatie. Initiatieven mot ne ‘maatschappeleke
meerweerde’ hemmen. Hoo kö’w bi-j ‘t ontwarpen
van zunneparken good raekening holn met de
landschappeleke kwaliteiten? Hoo kö’w leu dee
der dichte bi-j wont ’t beste betrekken in ‘t proces:
metdenken en metdoon?
‘t Boetengebied van Wenterswiek besteet oet
weerdevol cultuurhistorisch landschap en is beneumd
as Nationaal Landschap. Ok deeln van Aalten en Oost
Gelre ligt in dit Nationaal Landschap. Ni-je ruumteleke
ontwikkelingen zoas zunneparken mot dan ok op ne
goeje menaere zorgvuldeg in-epast wodden en waor
möggelek ‘t landschap zelfs verstarken. Bewonners en
belanghebbenden mot in elk geval zo vrog en good

VERVOLG NI-JE PERIODE:

Stimulering energietransitie
monumenten

Umme vanoet arfgood ok uns steentjen bi-j te draegen
an de ambitie Achterhook energieneutraal 2030 wi’w
uns in de volnde beleidsperiode richten op de volnde
punten:

Subsidie energiescans en gekoppelde
maotregeln

As gemeenten he’w ne subsidieregeling veur de instandholding van gemeenteleke monumenten. An disse
regeling wi’w ‘t opsteln van ne energiescan monumenten toovogen. Net as energiebespaorende maotregeln
at disse koppeld bunt an de geplande onderholdswarkzaamheden.
De toopassing van de energiescans gao’w monitoorn en
evalueern. Wi-j kiekt hierbi-j naor ‘t effect van enommen maotregeln op energieverbroek en tevraenegheid
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van bewonners.
Op ‘n Arfgooddag gavven eigenaarn van monumenten
an: “Energiescans bunt nutteg en geft flink wat inzicht.
Gef der meer bekendheid an richting de inwonners en
gef extra oetleg ovver ‘t rapport.”

Een loket waor eigenaarn terechte
könt

Bi-j ‘t opsteln van de energiescans bi-j monumenten
he’w völle eleerd. Eigenaarn hebt völle vraogen
ovver duurzaamheid bi-j monumenten. Tiedens de
teruggekoppeling op ‘n Arfgooddag in 2020 bleek naost
behoefte an ‘n technisch rapport ok völle behoefte
an oetleg ovver het proces, behoefte an technische
veurbeelden en oetleg ovver stimuleringsregelingen.
Eigenaarn könt disse informatie noo bi-j verschillende
loketten haaln, wat neet algemeen bekend is. In de
volnde beleidsperiode gao’w onderzeuken hoo’w
specefieke arfgood/monumenten kennes könt
implementeren in bestaonde energieloketten. Zodat
eigenaarn bi-j één loket terechte könt veur oetleg ovver
de rapportage (denk an spraekuurn, bezeuk op locatie,
informatiefolders, ‘n adviesloket digitaal en fysiek).
Maor ok ovver de financieringsvraogen dee zich hierbi-j
könt veurdoon.

Collectieven

Umme ok veur monumenten de stap naor
energieneutraal te zetten is der ‘t vraogstuk van
‘t opwekken van energie. Hoo en waor kan dit bi-j
monumenten? Der is völle belangstelling veur pv
paneeln. Oet onderzeuk blik dat veur monumenten
in bebouwd gebied ‘t ansloeten bi-j ‘n collectief meer
rendabel is dan paneeln plaatsen op eigen dak.
‘t Anbod umme deel te nemmen in zunnevelden of
zunnedaken in oost Achterhook is anwezeg, allene wet
neet iederene dit te vinnen. Of der is ondudelekheid
ovver veurwaarden, kosten, processen etc. De drempel
umme met te doon an ‘n collectief is nog te hoge.
In de kommende periode wi’w den drempel verlegen
deur monumenteigenaarn te informeern ovver
de aspecten van collectieven in zunnevelden/
zunnedaken. Naost collectieven in zunne-energie
wi’w ok onderzeuken wat de möggelekheden bunt in
andere collectieven (denk an gezameleke inkoop veur
isoleern). Een ander veurbeeld is ‘t vensterproject,
initiatief van de Achterhookse boerderi-jstichting.
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Beleidsliene energietransitie
monumenten

Dus: energieneutraal maken van monumenten met
behold van cultuurhistorische weerde.
Hoo doo’w dat?
• Optimaal isoleern van monumenten, zonder de
cultuurhistorische weerde an te tasten. Kennes deeln
met eigenaarn deur o.a. energiescan monumenten
op maote en ‘n loket (fysiek/digitaal) wao’j terechte
könt veur vraogen.
• Toopassen van duurzame opwek waorin ‘t beeld van
‘t monument neet wodt verstoord. Veur ‘t toopassen
van PV-paneeln betekent dit oet ‘t zicht vanaf de
openbaore ruumte of via ‘n collectief.
• Eigenaarn stimuleern umme deel te nemmen
an collectieven.

02_NE TOEKOMST VEUR
HISTORISCHE INTERIEURS IN
DE OOST ACHTERHOOK
Wat he’w edaone:

Der is ‘n onderzeuk estart naor historische interieurs
binnen unze gemeenten. Op grote schaal wodt
interieurs bezoch en in beeld ebrach. ’t Interieur
geet neet allene umme meubels, maor ok umme
plattegronden en structuurn; de menaere waorop
leu zich deur ‘n pand hen bewaegt; hoo ne ruumte

wodden ebroekt en wat veur vloer-, wand- en
plafondafwarkingen wodden too-epast umme de
functie van ‘t vertrek töt zien rech te laoten kommen.
Een interieur vertelt uns daorumme völle ovver hoo
unze veurolders wonnen, warken en laeven.
Met ‘t project vraoge wi-j andach veur de schat an
interieurs, dee zich nog in de regio bevindt en de
verhaaln dee ze vertelt.

Verbinding deur herinnering
en herkenning

‘t Interieurproject in ‘n Oost Achterhook hef uns eleerd
dat historische interieurs leu op verschillende menaern
met mekare verbindt. An de ene kante geet ‘t umme
deeln van verhaaln, van ervaringen en herinneringen
an interieurs. Wi-j herinnert uns bi-jveurbeeld vake
‘t interieur van de legere schole nog good of van ne
kroeg, of de pronkkamer wao’w eigelek nooit zatten
in ’t hoes van oppa en omma. ‘t Bunt verhaaln dee
‘t weerd bunt umme te koestern en deur te verteln
an volnde generaties. Eigenaarn wet vake völle ovver
de verhaaln dee zich hebt af-espöld in eur hoes; zee
hebt vake ‘n bouwdossier an-elegd met raekeningen,
bouwtekeningen en andere documenten en hebt de
bouwgeschiedenis nao-ezoch. Anderzieds könt de
interieurelementen zelf ok veur verbinding zorgen,
bi-jveurbeeld deur gemeenschappeleke vraogstukken

umtrent onderhold of de context waorin ‘t interieur
is ontstaon (bi-jveurbeeld deurdat ‘t deur denzelfden
ambachtsman of architect is ebouwd of ontworpen).

VERVOLG NI-JE PERIODE:

‘T interieur as onderdeel
van de regionale identiteit

‘t Is unze ambitie umme in fase 2 van ‘t interieurproject
nog meer verhaaln op te haaln ovver de won-,
laef- en warkcultuur in ‘n Achterhook, bi-jveurbeeld
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deur ne rondreizende tentoonstelling (o.a. in
verzorgingstehuze) en/of speciale themabijeenkomsten te organiseren. De verhaaln draegt bi-j
an de zichbaorheid van arfgood in de regio en könt
wodden ebroekt veur allerlei utingen, zoas wandel- en
fietsroutes en ‘n publicatie.
Lokale ambachten maakt ‘n belangriek onderdeel oet
van de regionale en lokale identiteit. In fase 1 van
‘t interieurproject bunt workshops organiseerd waorin
disse lokale ambachten ne belangrieke plaatse kriegt.
Denk hierbi-j an schildertechnieken zoas holt-, marmer
en behangimitatie; de zorg veur keitjesvloern en
terrazzovloern. De traditionele ambachten komt ok
weerumme in fase 2 en gaot naodrukkelek onderdeel
oetmaken van de verhaaln dee wodt op-etekend.
Op disse menaere brenge wi-j ‘t thema historische
interieurs – en de ambachten dee hierbi-j heurt- bi-j
een breed publiek onder de andach. Deur andach
an ‘t thema en de ambachten te bestaen zölt de
kwaliteiten van monumenten naor bovven gaon, greujt
‘t geveul van trots onder eigenaarn en daormet ok de
verantwoordelekheid umme zorgvuldeg met
‘n interieur umme te gaon.

Ondersteuning bi-j beheer,
behold en ontwikkeling

de cultuurhistorische weerden van ‘n interieur en
de behoefte van ‘n eigenaar umme ‘t interieur an te
passen an de wensen van de teggenwoordege tied?
Hierveur is ne goeje samenwarking neudeg tussen
eigenaarn, gemeenten en professionals. Goeje zorg
veur ‘n historisch interieur raakt namelek neet ellene
eigenaarn, maor ok gemeenten en professionals.
Wi-j hebt mekare neudeg. De gemeente spölt hierin ne
belangrieke rolle bi-j ‘t faciliteern van veurlichting en
het optraen as vraogebaak.
Fase 1 van ‘t project hef völle kennes op-elevverd
ovver de interieurs en interieurelementen dee
in de dree gemeenten bewaard bunt eblevven.
De gemeenten spraekt de ambitie oet umme de
opgedaone kennes te borgen en in ‘t vervolg hierop
eigenaarn te ondersteunen in behold en ontwikkeling van historische interieurs deur middel van
‘n ‘interieurloket’. Eigenaarn könt met vraogen bi-j
de gemeenten terechte; zee könt disse zelf beantwoorden of de vraogen deurspöln naor kundege
parti-jen zoas ‘t Gelders Genootschap of Monumentenwacht Gelderland. Daornaost zölt de verhaaln, maor ok de technische kante van behold en
ontwikkeling van historische interieurs, regelmaotig
weerkommen in veurlichtingsbi-jeenkomsten.

De oetdaging veur de kommende tied lig veural
in t toekomstbestendeg maken van ‘n historisch
interieur. Hoo vin i-j de balans tussen ‘t behold van
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03_KARKENVISIE OOST
ACHTERHOOK
De Minister van Onderwies, Cultuur en Wetenschap
(OCW) stelt middeln beschikbaor veur ‘t opsteln
van karkenvisies. ‘t Primaire doel van OCW is
‘t behold van (rieks)monumentale karkgebouwen.
Umme dat doel te bereiken is ‘t noodzakelek umme
álle karkgebouwen in samenhang te bezeen: van
alle tieden, van alle geleuven, monumentaal en
neet-monumentaal. De belangen van alle betrokken
parti-jen (eigenaarn, karkgenootschappen, gemeenten, börgers en arfgoodorganisaties) wodt daorbi-j
onderling eheurd en ewaogen. In gezamelekheid
wodt zo ‘n duurzaam toekomstperspectief ontwikkeld veur de karkgebouwen: de Karkenvisie.

Financiering

De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek
hebt nao ‘t openstellen van de rieksregeling dreks ne
decentralisatie-oetkering an-evraogd veur ‘t opstellen
van ne Karkenvisie. De oetkering is ebaseerd op
‘t antal karken per gemeente en bedreg veur de
dree gemeenten elk € 25.000,--. In totaal is daormet
€ 75.000,-- beschikbaor veur de oetvoering van de
Karkenvisie Oost Achterhook. De visie besteet oet
verschillende onderdeeln, namelek cultuurhistorisch
onderzeuk, gesprekken met de karkeigenaarn en ne
kansenkaarte veur de karken.

Cultuurhistorisch onderzeuk
‘t Cultuurhistorisch onderzeuk besteet oet:
• inventarisatie, zowal op basis van bronnenonderzeuk
as locatiebezeuk;
• cultuurhistorische quickscan per gebouw;
• waardering van de religieuze gebouwen.
Per karkgebouw wodt ‘n karkenpaspoort op-esteld.
De karkenpaspoorten vormt samen ‘n catelogus van
’t religieuze arfgood in ‘n Oost Achterhook.

Gesprekken

In eerste instantie wodt der gesprekken evoerd met
de eigenaarn van de karkgebouwen. Zee bepaolt
oetendeleke wat der gebeurd met eur gebouw.
De bedoeling was umme ne bustocht te organiseern
langs inspirerende veurbeelden in Gelderland.
In verband met de coronamaotregeln mot bekekken
wodden of dit haalbaor is, of dat der veur ‘n alternatief
wodt ekozzen.

Kansenkaarte veur de karken

Wi-j warkt samen met de TU Delft. De TU stelt ne
Kansenkaarte veur de karken op. De methodiek kan
ezene wodden as ‘n stappenplan, dat deurlopen
wodt umme meer inzicht te gevven in of ne karke
nog as karke ebroekt kan wodden, of (tiedelek)
etransformeerd kan wodden, of in ‘t uterste geval
kan wodden esloopt. De samenwarking met de TU
Delft wodt möggelek emaakt dankzi-j ondersteuning
van de provincie Gelderland via het KaDEr project
(Karakteristiek Duurzaam Arfgood).
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Vervolg op de karkenvisie

Naor verwachting komt oet de Karkenvisie ok verdepingsvraogen naor veurn, dee in ‘n vervolgstadium
op-epakt könt wodden. Bi-jveurbeeld in de vorm van
‘n haalbaorheidsonderzeuk, waorveur bi-j ‘t riek
jaorleks van 1 oktober töt en met 30 november
subsidie kan wodden an-evraogd.

Kennes en ervaringen
Oost Achterhook deeln met andern

‘t Plan van Anpak zoas dat met parti-jen is op-esteld
veur ‘n Oost Achterhook, blik een veurbeeld te
wezzen veur andere gemeenten. Arfgoodvereneging
Heemschut hef uns oetgebreid bevraogd ovver unzen
anpak, met name veur wat betreft de participatie
binnen uns project. Participatie blik veur völle
gemeenten een onderdeel binnen ‘t proces van de
Karkenvisie, waorbi-j ze wal advies könt gebroeken.
‘t Gelders Genootschap voert namens de Rieksdienst
Cultureel Arfgood ‘n onderzeuk oet naor ‘t proces van
waardering en transformatie van karkegebouwen.
De Rieksdienst is beni-jd naor hoo in de praktijk de
weerde van karkgebouwen wodt bepaold en hoo
an de hand daorvan de transformatieruumte (veur
herbestemming of naevenfuncties) wodt edefinieerd.
Umme meer inzich te kriegen in dit proces, bunt der
verschillende deelvraogen eformuleerd, zoas:
Welke oetgangspunten hanteert men in dit proces?
Hoo is de samenwarking tussen de verschillende
betrokken parti-jen en welke rollen vervult zee?
Hoo wodden cultuurhistorische weerdenstellingen
ïnterpreteerd bi-j de zeuktocht naor ruumte veur
ni-je möggelekheden veur ‘t gebouw? Wat bunt
veurbeelden waor ‘t good ging en wat wazzen daorbi-j
de succesfactoren? Waor ging ‘t minder good en
wat völt daorvan te leern? Met disse vraogen as
leidraod bu’w bevraogd ovver de keuzes dee in ‘n Oost
Achterhook op dit gebied bunt emaakt.
Op verzeuk van de Rieksdienst Cultureel Arfgood
he’w ‘n webinar verzorgd ovver de anpak in ‘n Oost
Achterhook. Dit hef töt mailtjes en telefoontjes eleid
oet ‘t hele land, met ‘t vezeuk umme unze kennes en
ervaringen töt noo te deeln.
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“Samen anpakken”
Open Monumentendagen

De Open Monumentendagen 2019 hebt veur völle
zichbaorheid van ‘t project ezorgd. In ‘n helen
Achterhook ston naost ‘t landeleke thema ok
wederopbouw in de schienwarpers. Panden oet
de Wederopbouwperiode wodden op -esteld en
der wodden speciale activiteiten rond ‘t thema
organiseerd, b.v. exposities, rondleidingen en kotte
films. In iedere lokale editie van ‘t Achterhook Nieuws
stond ne spread ovver de wederopbouwactiviteiten.
Neet allene met de commités OMD is samenewarkt, ok met ‘t Arfgoodcentrum Achterhook en
Liemers (ECAL) en het Cultuur- en arfgoodpact bunt
wederopbouwactiviteiten ontwikkeld.

04_EEN NI-JE TIED. WEDEROPBOUW IN ‘N ACHTERHOOK.
In ‘t veurjaar van 2019 is ‘t project Een ni-je tied!
Wederopbouw in den Achterhook estart met de
oetvoering. De provincie Gelderland gaf ne subsidie
van € 100.000 euro. Tegeliekertied kwam ‘t project ok
in Den Haag onder de andach.
Een ni-je tied! moch pitchen tiedens de ondertekening
van ‘n Arfgooddeal, in anwezegheid van minister van
Engelshoven.

Verbinden

Belangriek in ‘t project was ‘samen anpakken’.
Daorumme wodden der zovölle möggelek verbinding
ezoch in de regio. Deur ‘t voern van gesprekken
verbonden allengs meer parti-jen zich an Een ni-je tied!
Stakeholders van de 8erhook ambassadeurs, AGEM,
Zlimthuis en corporaties bunt hier veurbeelden van.
De gesprekken met disse relevante parti-jen mossen
dudelek maken waor de oetdagingen bi-j veurnamelijk
wonhuze oet de wederopbouwjaorn ligt en waor
verbinding kon wodden emaakt. De eerste gesprekken
met stakeholders in de regio, beedt goeje inbreng veur
‘t deelproject Lessen oet de wederopbouw dat in de
kommende periode ‘n vervolg zal kriegen.
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gemeente, parti-jen en bewonners ok daadwarkelek
kan gebeurn.

Canon van de Wederopbouw

Schrijfster Annegreet van Bergen hef zich
as ambassadeur an ‘t project Een ni-je tied
verbonne. As bestseller auteur van beuke ovver
de wederopbouwjaorn, is Annegreet van Bergen
de angewezen persoon umme de Canon van de
wederopbouw te schrieven. Disse canon besteet oet
thema’s dee bunt vaste-steld en verhaaln dee bunt opehaald tiedens Stemmen van ‘n ni-je tied.
De canon verschint in de vorm van ‘n plakplaatjesbook
in lokale supermarkten en krig ok ’n plaatse in de SRVWagen.

SRV-wagen

In de SRV-wagen komt de verschillende deelprojecten
bi-j mekare. De wagen geet in de vorm van ne riedende
ontmoetingsplaatse deur ‘n Achterhook toern.
Kennesdeling en dialoog zölt hierbi-j centraal staon.
In de SRV-wagen zal an de hand van de Canon, Ruwe
diamanten en Lessen oet de wederopbouw ‘t verhaal
van de wederopbouw verteld en in-ezat wodden veur
hedendaagse opgaven. Draegvlak, duurzaamheid en
wiekanpak komt hier bi-j mekare. De SRV-wagen is
de plaatse waor de kennesdeling en dialoog tussen

“Der wodt ne
staalkaarte maakt
van de Achterhookse
Ruwe Diamanten
oet de Wederopbouw”
Ruwe diamanten

Der wodt ne staalkaarte maakt van de Achterhookse
Ruwe Diamanten oet de Wederopbouw.
’t Is de bedoeling dat disse staalkaarte verschint in de
vorm van bouwplaten. Alle bouwplaten met mekare
vormt ‘n darp met belangriek wederopbouwarfgood
oet ‘n Achterhook. De Ruwe Diamanten bunt ok in de
SRV-Wagen te zeen en geft anleiding töt dialoog ovver
de toekomst van dit jonge arfgood.

Lessen van de wederopbouw

Der verschint ne oetgave ovver ‘t verleden en de
toekomst van de wederopbouwwiek. Hoo kwammen ze
töt stand en wat kö’w der noo nog met? Wat kö’w leern
van de gedachten en plannen achter disse wieken?
An de hand van ‘t verleden en goeje veurbeelden van
noo wodt der een toekomstbeeld veur disse wieken
verbeeld. Diverse corporaties en andere parti-jen kriegt
hierin ruumte umme eure kennes en ervaringen te
deeln. Disse verzameling vormt ‘t begin van excursies
waorin ruumte is veur de dialoog ovver wederopbouw
en grote transformatieopgaven.

Arfgooddeal

Een ni-je tied! Wederopbouw in ‘n Achterhook is
een van de zövven projecten dee bunt egönd in de
eerste ronde van den Arfgooddeal. Vanoet dit ni-je
programma van de rieksovverheid is in 2020 ne bijdraege too-ezeg van € 230.000,- veur ‘t project.
De provincie hef een ni-je subsidie van € 57.000,- tooezeg vanoet de subsidie Middelgrote- en Grote musea.
De Achterhookse gemeenten (Doesburg, Zutphen
en Lochem doot ok met) hebt veur de kommende
fase € 1.000,- per gemeente bi-j-edraegen, umme de
cofinanciering van provincie en vanoet de Arfgooddeal
te können realiseern.
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Kunst, onroerend arfgood en
toerisme

05_CULTUUR- EN ARFGOODPACT
Veur de periode 2021-2024 hef de Cultuurcoalitie
Achterhook, samen met de Achterhookse gemeenten,
een ni-j programma samen-esteld. Het pact hef as
hoofddoel: ‘t verstarken en zichbaor maken van de
culturele identiteit en laefbaorheid van
‘n Achterhook, met as draegers cultuur, arfgood en
amateurkunst. De Cultuurcoalitie Achterhook wil de
kommende pactperiode de gemeenschappelekheid
binnen ‘n Achterhook meer naodruk gevven met
grootse projecten in alle gemeenten, maor ok deur
kleine parels dee de kracht van de intimiteit en uns
naoberschap laot zeen.

Wat dut ’t pact in
de periode 2021-2024?

• Jaorleks wodt der een bovvenlokaal en anspraekend
kunstproject organiseerd en in de markt ezat, umme
daormet de verbinding tussen de gemeenten te
laoten zeen.
• Vri-jetiedsecenomie en toerisme wodt verbonne met
cultureel arfgood; activiteiten en events dee in de
regio organiseerd wodt zichbaor emaakt.
• Jaorleks wodt kleinschalege ontmoetingen én
grootschalege events organiseerd dee ericht
op cultuureducatie, cultuurparticipatie en
intergenerationele verbinding.
• Lokale culturele parti-jen in ‘n Achterhook wodt
bi-j mekare brach, zodat ze mekare (baeter) leert
kennen en verbindingen könt leggen, umme zo de
Achterhookse culturele infrastructuur te helpen
verstarken.
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• Veur wat betreft de kunst steet, in naovolging van ‘t
Stillaeven-project (2019-2020) van kunstenaar Louise
te Poele, en Raken met Smaken (2019-2020) van
fooddesigner Katja Gruijters, veur 2021 de Silo-ArtTour Achterhook op de planning.
• In de ni-je pactperiode gao’w naodrukkelek en
meer andach gevven an onroerend arfgood,
specefiek gebouwen, binnen alle themalienen. Dat
könt läögstaonde karken, silo’s, boerderi-jen of
fabriekspanden wezzen, maor ok kasteeltuinen of
bruggen.
• Vanoet Toerisme wodt de Cultuuragenda Achterhook
en de campagne Cultuur en Arfgood Achterhook
vorm egovven. ‘t Hele jaor rond wodt de culturele
pareltjes in ‘n Achterhook in de etalage ezat en
wodt de culturele component van de verschillende
evenementen extra belöcht.
• ‘t Thema participatie is onderdeel van ‘t bredere
programma Lang Laeve Kunst & Naoberschap waor
ok zorgpartners, fondsen en gemeenten vanoet
‘t sociaal domien an bi-jdraegt. Daordeur is ‘t
programma flexibel en kan in-espöld wodden op
vraogen dee in de verschillende gemeenten laeft.

“Meer naodruk op de
gemeenschappelekheid
binnen den
Achterhook”

Arfgood en
ruumteleke
ordening
In de ankommende beleidsperiode geet der nogal wat verandern.
Op dit moment is ‘t in de Wet ruumtelijke ordening (Wro)
eregeld dat ovverheden in hun ruumtelijk beleid de relevante
belangen mot metwaegen. Ok de zorg veur uns cultuurhistorisch
arfgood heurt daorbi-j. ‘t Besloet ruumtelijke ordening (Bro)
verplicht gemeenten sinds 2012 umme bi-j het actualiseern of het
opsteln van ’n ni-jbestemmingsplan cultuurhistorische weerden
en de in de grond anwezege of te verwachten archeologische
monumenten op te nemmen. Daornaost he’w de Arfgoodwet.
Hierin bunt sinds 2016 verschillende wetten op ‘t gebied van
Cultuurhistorie, zoas bi-jveurbeeld de Monumentenwet 1988,
Wet op behold van cultuurbezit en Regeling materieel beheer
museale veurwarpen, samen-evoegd.
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De duurzame instandholding van unze historische
karkgebouwen is ne beheurleke oetdaging.
Deur met de karkeigenaarn en andere betrokkenen in
gesprek te gaon, wille wi-j eur ondersteunen bi-j de
instandholding van disse bakens in unze darpen en
stadjes. Met ne religieuze functie, multifunctioneel
gebroek of juust ne helemaols ni-je functie. Ik bun bli-j
dat de T.U. Delft zich an unze Karkenvisie hef verbonne
en eure kennes wil inzetten veur den Oost Achterhook.

“Van ne ruine naor ne
plaatse met betekenis
veur ’t darp”

Duurzame instandholding
van arfgood

Veur unze monumenten en karakteristieke panden
is ‘t belangriek dat ze good bewaard en onderhollen
wodt. Neet allene van boeten, maor ok van binnen.
Met ‘t project Historische interieurs ondersteune wi-j
eigenaarn met kennes ovver eur interieur en hölpe
bi-j ‘t onderhold dervan. Met dank an ‘t Gelders
Genootschap en de studenten van de Randboud
Universiteit Nijmegen bunt der al völle pareltjes in
beeld ebrach. Dee brenge wi-j in de kommende periode
wieter veur ‘t lechte, ok richting ‘t grote publiek.
Met de proef rondumme energiescans veur
monumenten he’w eigenaarn van advies veurzeen
ovver hoo zee eur monument könt verduurzamen.
Oet de scans kump dudelek naor veurn dat der ok
bi-j monumenten völle winst te behaaln völt op
‘t gebied van energiebespaoring. De möjte van ‘t
investeern weerd!
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As een historisch pand, karkgebouw, een agrarisch of
industrieel complex veur langere tied läög kump te
staon dreigt der verval. Ik bun bli-j da’w in de afgelopen
jaoren veur verschillende locaties ne ni-je passende
bestemming hebt können vinnen. Dit varieert van ne
supermarkt met patiowonningen in de veurmalege
kneupefabriek DBW, ne vri-jplaatse veur kunst en
cultuur in de Koppelkarke en hotel met horeca in
het veurmaleg verzorgingshoes St. Bernardus, alle
in Brevoort. In Dinxper hebt twee gebouwen van
de Tretford-tapijtfabriek ne maatschappeleke en
ontvangstfunctie ekreggene en in ‘t olde gemeentehoes
Dinxper wodt een gezondheidscentrum erealiseerd.
Ik hebbe der alle vertrouwen in dat de ni-je eigenaarn
van boerderi-je De Welsker in De Heurne ‘t complex
zien olde glorie terugge gaot gevven. ‘t Meest wies
bun’k zelf met de herbestemming van de textielfabriek
an de Hofstraote in Aalten. Dit complex is van ne
ruïne weer ne plaatse met betekenis ewonne veur
de inwonners van ‘t darp. Ik hoppe dat der ok in de
kommende periode weer bi-jzundere ni-je functies in
arfgood erealiseerd könt wodden, waordeur wi-j
‘t karakter van unze streek könt behollen.
Ted Kok
Wetholder monumentenzorg
en archeologie gemeente Aalten

01_WAT STEET DER IN
DE ARFGOODWET?
In de Arfgoodwet steet, wat cultureel arfgood is, hoo
Nederland umme geet met roerend cultureel arfgood
(zoas schilderi-jen), wee welke verantwoordelekheden
hef en hoo Nederland daor toozich op hölt.
De Arfgoodwet geet ovver de bescharming van uns
cultureel arfgood.
Op 1 januari 2022 tredt de Umgevvingswet in warking.
In de Umgevvingswet wodt onder meer de volnde
zaken onder-ebracht:
• vergunning (archeologische) rieksmonumenten;
• (anwiezen) stads- en darpsgezichten;
• anstellen van ne monumentencommissie;
• opnemmen van cultureel arfgood bi-j ‘n
umgevvingsplan;
• het anwiezen van provinciale en gemeenteleke
monumenten.

02_UMGEVVINGSWET VERSUS
ARFGOODWET
Naost de Arfgoodwet regelt ok de Umgevvingswet
bescharming van uns cultureel arfgood. Voestregel
veur de verdeling tussen de Arfgoodwet en de ni-je
Umgevvingswet is:
• De umgang met ‘t cultureel arfgood in de fysieke
laefumgevving is eregeld in de Umgevvingswet
• De duding van cultureel arfgood en de zorg veur
cultuurgoederen in ovverheidsbezit staot in de
Arfgoodwet.

Veur ne goeje integratie in de ruumtelijke
belangenafwaeging is ‘t noodzakelek de arfgoodzorg
zo vrog möggelek op te nemmen in ‘t (ruumtelijk)
beleid. Naost Bestemming-/Umgevvings-plannen is
disse arfgoodnota een instrument umme ‘t beleid te
verankern. Umme an de juridische eisen te voldoon
van de umgevvingswet is gedegen cultuurhistorisch
onderzeuk noodzakelek. Daormet brenge wi-j alle
arfgoodweerden in kaart. Vanaf 2012 is dit deels
al oetgevoerd. Zo bunt er in de gemeenten Aalten
en Wenterswiek veur diverse bestemmingsplannen
de karakteristieke panden en landschapselementen
inventariseerd en ewaardeerd. Veur Oost Gelre
lig der ne cultuurhistorische gebiedsbeschrieving
met ne inventarisatie van gebieden maor mist de
objectgerichte inventarisatie.

‘T umgevvingsplan

Uterlek 2029 mot elke gemeente een umgevvingsplan
hebben en mo’w unze kennes ovver de
arfgoodweerden op peil hebben. Bi-j ‘t bescharmen
van cultureel arfgood in ‘t umgevvingsplan mot
de gemeente raekening hollen met bepaalde
oetgangspunten. Der mot raekening wodden ehollen
met ‘t behold van cultureel arfgood en wereldarfgood.
Ok stelt de gemeente in ‘t belang van archeologische
monumentenzorg regels ovver archeologisch
onderzeuk.
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Bescharmen cultureel arfgood

De gemeente mot een tooreikend bescharmingsregime
opnemmen in ‘t umgevvingsplan.
Bi-j ‘t bescharmen van cultureel arfgood in ‘t
umgevvingsplan mot de gemeente raekening holn met
bepaolde oetgangspunten.
Disse gaot onder andere ovver:
• ontsiering, beschadeging of sloop van bescharmde
monumenten of archeologische monumenten;
• verplaatsing van bescharmde monumenten;
• gebroek van monumenten ter veurkomming van
läögstand;
• antasting van de umgevving van een beschermd
monument;
• antasting van karakteristieke stads- en darpsgezichten
en cultuurlandschappen;
• conserveren en in stand holn van archeologische
monumenten;
Wanneer monumentale panden langere tied läögstaot,
of neet onderholn wodt, lig verval op de loer. De
gemeenten gaot in dat geval in gesprek met de
eigenaar. In verschillende gevallen is ondersteuning
ebaone middels een haalbaorheidsonderzeuk, naor ne
passende herbestemming veur ‘t betreffende pand.
Vake zet ‘n dargelek onderzeuk, esubsidieerd deur riek
of provincie, ne ontwikkeling in gang.
At gesprekken neet (meer) helpt wodt der in ‘t uterste
geval op incidentele basis een handhavingstraject
estart, umme ‘t pand tenminste wind- en waterdichte
te holn.

Oetgevoerde activiteiten

Bi-j herzieningen van bestemmingsplannen is de wetteleke verplichting arfgoodweerden op te nemmen.

Veur völle gebieden bunt inmiddels inventarisaties
emaakt van bi-jveurbeeld karakteristieke panden
en landschapsweerden. Disse bunt op-enommen in
bestemmingsplannen. Nog neet alle bestemmingsplannen bunt herzeen en der bunt nog gebieden dee nader
ïnventariseerd mot wodden. Hier gao’w de kommende
periode met wieter.

Archeologie

De gemeenten Wenterswiek en Oost Gelre hebt
de archeologische beleidskaders evalueerd, an-epast
en deur de raod laoten
vaste stellen.
Ok bunt daorbi-j de
vri-jstellingsgrenzen per
verwachtingsgebied
op-enommen. Daormet is
‘t archeologiebeleid actueel en kan inbreng wezzen
veur ni-je bestemmingsplannen of ‘t umgevvingsplan.
Veur de gemeente Aalten volsteet ‘t hudege archeologiebeleid, waorbi-j maotregeln en vri-jstellingsgrenzen
ekoppeld bunt an de archeologische verwachtingen per
gebied. ‘t Aaltens archeologiebeleid is inmiddels ok verankerd in ‘t bestemmingsplan veur het landelek gebied,
dat ne grote oppervlakte van de gemeente betröf.
De dree gemeenten huurt specialistische archeologische kennes in bi-j de Umgevvingsdienst Achterhook.
De ODA hef namens de Achterhookse gemeenten op
8 november 2019 veur ‘t eerste ne Achterhooksen
Archeologiedag organiseerd in Levelde. Met laezingen
ovver verschillende archeologische onderzeuken en
opgravingen in de regio en workshops. Den dag was
good bezoch en is veur herhaling vatbaor.

“Hét moment um
de arfgoodspecialist
eerder en breder in
te zetten”
Arfgoodverordening

Gezamelek wodt der ne ni-je basis veur de
arfgoodverordening op-esteld. De arfgoodverordening
mot wodden ovver-ezat naor ‘t Umgevvingsplan,
veur zowiet at ‘t de artikelen ovver gemeenteleke
monumenten betröf, dus anwiezing en bescharming.
Bi-j Könninklek Besloet wodt hierveur nog ne deadline
vaste-steld. As de verordening neet veur den daotum
is ovver-ezat in ‘t Umgevvingsplan, vervölt de
verordening. Veur archeologie geldt dat neet, veur
zowiet at dit beleid noo al is verwarkt in
de bestemmingsplannen.

Warkprocessen

De umgevvingswet dwunk gemeenten eure
warkprocessen ni-js in te richten. Dit is ‘t moment
umme derveur te zorgen dat de arfgoodspecialist neet
allene an taofel zit bi-j wiezegen van ‘n monument,
maor ok bi-j bi-jveurbeeld stedenbouwkundege
ingrepen en herinrichting van de openbaore ruumte.

De umgevving van ‘n monument

De umgevvingswet introduceert ‘t bescharmen
van de umgevving van ‘t monument: een soort
monumentbiotoop artikel 5.72, lid 2 Besloet Kwaliteit
Laefumgevving. Dit instrument kan vanzelf op heel
völle verschillende menaern wodden in-evuld,
afhankelek van plaatse en aard van ‘t monument.
Zo zal ne Scholtenboerderi-je ne heeln andern biotoop
können hebben as ’n ri-jtjeswonning. Wi-j gaot samen
met ‘t ‘veld en partners’ bepaoln wa’w wilt en wat
haalbaor en oetvoerbaor is.
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Ne commissie ruumteleke kwaliteit

Veur 1 januari 2022 mot der ‘n monumentencommissie
in-esteld wezzen, dee ten minste de beoordeling
dut op plannen met betrekking töt bescharmde
rieksmonumenten. Disse commissie wodt beneumd
deur de desbetreffende gemeenteraod. Veur ovverige
arfgoodgerelateerde zaken zoas verbouw van
gemeenteleke monumenten gao’w bezeen hoo’w de
toetsing gaot borgen.

03_VRI-JKOMMENDE (AGRARISCHE)
BEBOUWING
Der is ‘n groot antal trends en ontwikkelin¬gen, dat
zorgt veur verandering in unze gemeenten. Trends
en ontwikkelingen bunt drievende krachten achter
verandering en bunt daorumme zeer relevant.
Wi-j neumt der ‘n paar:
• De bevolking verandert (vergriezing, ont¬greuning en
op termien wodt krimp veur¬speld);
• De wensen van bewonners en bezeukers ver¬andert
(belaeving, luxe, afwisseling, kotte vakanties etc.);
• De ecenomie en de landbouw verandert
(grootschaleger, maor ok ni-je niches in landbouw en
maakindustrie, dienstensec¬tor, wark op afstand);
• Der komt grote opgaven op uns af, dee umme
‘n transitie vraogt (energietransitie, mobiliteit,
internetrevolutie);
• Ni-je technologie mek ni-je ont¬wikkelingen
möggelek en dat leidt töt ni-je wensen;
• Klimaatverandering (dreugte, kottere hae¬vege
bujjen, maor ok langere perioden van dreugte,
hogere temperatuurn, hittestress) vraogt umme
‘n anpassing van ‘t grond¬gebroek.

‘T Boetengebied

Sinds den Tweeden Wereldoorlog is ruum de helfte
van alle boerderi-jen in Nederland verdwenen.
De kommende vieftien jaor zölt nog ens zo’n 20.000
boerderi-jen eure agrarische functie verlezen.
Zonder zinvolle herbestemming dreigt veur historische,
monumentale boerderi-jen den sloophamer.
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04_ARFGOOD INZETTEN BI-J
(RUUMTELEKE) OPGAVEN:
As oethangbord kan arfgood toeristische
bezeukers en soms zelfs ni-je bewonners trekken.
Olde fabrieken, boerderi-jen, historische darpen,
interessante landschappen en ander arfgood
brengt toeristen ‘t gebied in. Naost ne actieve
promotie, heurt hier creatieve menaern bi-j umme
de regio in de markt te zetten.
As voedingsbaom kan arfgood pioniers warven
en zo ni-je activiteiten naor ‘t krimpgebied too
brengen. In ‘t bi-jzunder industrieel arfgood leent
zich daor good veur. Olde fabrieksgebouwen en
pakhuze bliekt ‘n oetstaekende sfeer op te levvern
veur ni-je activiteiten, veural in de creatieve
sector. Arfgoodpanden könt (tiedelek) beschikbaor
wodden esteld veur leu (van boeten) dee in Oost
Achterhook een bedrief wilt beginnen.
Tegeliekertied stao’w veur grote maatschappeleke
opgaven dee wietgaonden invlood hebt op ‘t
landelek gebied. Energietransitie, klimaatadaptatie,
veranderingen in de landbouw, natuurbehold
en regionale bevolkingskrimp zölt ‘t platteland
stark verandern. Agrarisch arfgood zal daorbi-j ne
weerdevolle rolle spöllen deur historische boerderi-jen
en arven ni-je functies te gevven.

De kernen

De eerder eneumde trends hebt ok gevolgen veur de
kernen van unze gemeente. Denk an de veurzieningen
dee onder druk staot (scholen, karken en winkels).
Veur alle gebieden in unze gemeente: kernen,
industriegebieden en boetengebied, wi’w arfgood
actief inzetten bi-j de ruumtelijke opgaven.
Arfgood bödt immers de kernkwaliteiten van ‘n gebied.
In de basis geet behold van arfgood veur ni-jbouw.
Wiezegingsvergunningen veur karakteristieke panden
in bestemmingsplannen beoordele wi-j dus op basis
van concrete plannen. Bi-j verkoop van disse panden
bunt dit de plannen van de ni-je eigenaar. Veur de
drang naor bredere gevvels in ‘t centrum blieve wi-j as
gemeenten kiezen veur de smalle panden (historisch
verkavelingspatroon).
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As totempaol kan arfgood bewonners an hun
umgevving binden. Bewonners ontleent holvaste
en identiteit an arfgood. De gedachte dat ‘t
verleden zich neet zomaor löt oetwissen bödt
inspiratie umme ni-je gebroeksvormen veur
läögstaond arfgood of bi-jzunder landschap
te vinnen. De trots van de bewonners op hun
arfgood, hun umgevving, (ver)bundt eur met
de plaatse en t gebied.

Instand
holding
arfgood

“Bewonners ontleent
holvaste en identiteit
an arfgood”
As ontmoetingsplaatse kan arfgood bewonners
onderling verbinden. De lokale betekenis van ‘t
arfgood wodt dan kracht bi-j ezat deur ‘t letterlek
te benutten as plaatse waor bewonners mekare
könt ontmoeten. Disse functie kump nog baeter
oet de varve, as bewonners ok zelf bi-jdraegt an
‘t herstel en beheer. Ok immaterieel arfgood kan
ne vergeliekbaore functie hebben.
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01_IMMATERIEEL ARFGOOD
Immaterieel arfgood besteet oet “cultuurutingen dee
deur arfgoodgemeenschappen wodt belaefd as arfgood
en eur een geveul van identiteit en continuïteit geft.
Dit immateriële arfgood wodt steeds opni-j vormegovven in samenhang met maatschappeleke veranderingen en in interactie met de sociale umgevving en
van generatie op generatie deur-egovven”, aldus het
Kennescentrum Immaterieel Arfgood Nederland.

Inventaris immaterieel
arfgood Nederland

Het Kennescentrum hölt ne inventaris bi-j van
immaterieel arfgood in Nederland. Beoefenaars of
betrokkenen könt bi-j ‘t Kennescentrum angevven dat
zee eur immaterieel arfgood wilt veurdraegen veur
bi-jschrieving in de Inventaris Immaterieel Arfgood
Nederland. Veurbeelden van immaterieel arfgood in
de Oost Achterhook, dee bunt
bi-j-eschrevven in de landeleke inventaris bunt
‘t Bloemencorso Lechtenvoorde, ‘t Volksfeest in
Wenterswiek en de Grolse Wanten in Grolle.

Netwark immaterieel arfgood
Cultuurhistorie….,

historie gef an dat ‘t umme ‘t verleden geet.
Maor wat vertelt uns ‘t verleden en wat kö’w der
van leern. ‘t Woordenbook Van Dale gef as oetleg
veur ‘t woord leern o.a.: in ‘t geheugen opnemmen:
ne lesse leern.
De gebouwen, archeologische vondsten of ‘t
landschap vertelt uns ‘t verhaal van een gebied,
de streek, uns bestaon. Neet veur niks is ‘t verteln
van ‘t verhaal ne ni-jen vorm van ‘t bescharmen van
arfgood. Met de veurtzetting van ‘t arfgoodbeleid
‘Wi-j doet ’t samen’ gao’w wieter met leern.
‘t Leern van unze geschiedenis. Of ’t noo geet ovver
‘t vestingverleden van Brevoort en Grolle,
de Hoornindustrie van Aalten of de
textielgeschiedenis van Wenters. Wi-j draegt as
gezameleke gemeenten uns arfgood oet, zodat ‘t in
uns geheugen wodt op-enommne. Daormet wodt
arfgood iets van uns allemaole. Want arfgood is
ovveral en op dat Arfgood mö’w greuts waen.
Marieke Frank
Wetholder Arfgood Oost Gelre
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Naost de officiële inventaris löt ‘t Netwark Immaterieel
Arfgood de variëteit an cultuurutingen zeen, dee
groepen of individuen zelf erkent as immaterieel
arfgood. Veur ‘t netwark bunt in unze regio de jaorlekse
autocross in Aalten, de saluutschoten van ‘t Kottense
School en Volksfeest en de Zwarte Cross in Levelde anemeld.
In de kommende periode gao’w organisaties in unze
gemeenten stimuleern umme ‘t immaterieel arfgood
dat ze in stand holt of beoefent an te melden bi-j ‘t
Netwark, zodat unze regio good verteggenwoordegd is
op dit platform.

Fonds veur cultuurparticipatie

Veur stichtingen en verenegingen dee zich inzet veur
immaterieel arfgood en arfgoodbeoefening, bödt ‘t
Fonds veur Cultuurparticipatie subsidiemöggelekheden.
A’j immaterieel arfgood ontwikkelt, deurgeft en
toekomstbestendeg maakt, ligt hier kansen. ’t Fonds
vund ‘t bereiken van ni-je beoefenaars en ‘t vinden van
ni-je toepassingsvormen belangriek.
Naost immaterieel arfgood böd ‘t fonds ok
subsidieregelingen veur archeologieparticipatie,
creatief gebroek van digitaal arfgood en arfgoodvrijwillegers.
cultuurparticipatie.nl

Streektaal

Tiedens ‘t ophalen van de inbreng veur disse
beleidsnota, kwam andach veur de streektaal ‘n antal
keern naor veurn. In unze regio is de Dialectkring
Achterhook en Liemers actief. Zee onderhöld ok
relaties met organisaties as de Stichting Culturele
Grenscontacten Achterhook-Westmünsterland
(CGAW), waor ze jaorleks ne Dialectdag/Tag des Platt
met organiseert. Dissen dag is afwisselend an de
Nederlandse of Duutse kante en kent ‘n programma
met Nederlandse en Duutse inleiders ovver een thema
dat betrekking hef op ‘t grensgebied.
De afgelopen periode he’w via ‘t Cultuur en
Arfgoodpact unze streektaal onder de andach ebrach
deur ‘t educatieprogramma Wiesneus maor ok deur
‘t streektaalfestival Plat Gespöld. Jaorlijks breg ‘t
festival vertellers en musici bi-j mekare met de taal
van ‘n Achterhook en de Liemers.

Wiesneus

‘t Is veur ‘t daarde jaor op riege dat de streektaal les
op scholen in de regio wodt egovven en alle leerlingen
‘t tiedschrift Wiesneus kriegt. ‘t Tiedschrift, met onder
meer “leedjes, ne zeukplate, ne kleurplate en puzzels”
(allemaole in t Achterhooks!) is bedoeld umme kindere
veur dialect te interesseern en ze de rieke schat an
dialectwoorden te laoten zeen.
Met verhaaln en spelletjes in Wiesneus wodt de
streektaal onder de andach van kindere gebracht.
Doel is kindere de streektaal te laoten ervaren as ne
volweerdege taal, net as ‘t standaard Nederlands.
Naost ‘t culturele aspect spölt ok ‘t taalverriekende
ne rolle en böd ‘t ne stimulans an de algemene
taalontwikkeling.

Luusteren

Een mooi ni-j initiatief rond streektaal, dat ontstaon
is tiedens de coronatied, is de webstae luusteren.nl.
Op de webstae staot luusterverhaaln en
luustergedichten in ‘t Achterhooks. De teksten
reflecteert de identiteit van ‘n Achterhook,
verbindt, beed vermaak en geft troost. Ze bunt
gratis te beluustern en de initiatiefnemster hopt de
eenzaamheid der ‘n betken met te verzachten.

Funerair arfgood

De Oost Achterhook kent diverse historische
begraafplaatsen, dee verschillend van karakter bunt.
Van oldsher laggen de begraafplaatsen rond/naobi-j
ne karke, as ‘n karkhof. Vanaf de vrogge neggentiende
eeuw wodden de grotere darpen en staeden verplicht
umme eure dooien boeten de bebouwde kom te
begraven. Der wodden ni-je terreinen an-elegd, waorop
de verschillende gezindten en klassen eure eigen
afdeling kregen. Ok ontstonnen terreinen veur speciale
doelgroepen, zoas de Jödse gemeenten en de Rooms
Katholieken.
Op de begraafplaatsen staot vake gebouwde
constructies as poortgebouwen, aula’s, kapellen, baaren liekenhuuskes, muurn en toogangspoorten en/
of columbaria, ofwal interne urnenbewaarplaatsen.
Völle bouwwarken bunt specefiek veur eure functie
ontworpen en weerspegelt wat bouwstijl betreft de
ten tiede van de bouw heersende streumingen in
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invloedrieke scholteboern. Ok ‘t middeleeuwse
stadjen Brevoort is elaegen in ‘t Nationaal Landschap
Wenterswiek.

de architectuur. Soms levvert dat zwaore, sombere
gebouwen op dee ‘t rouwproces benaodrukt, soms
lechte, frivolere constructies, dee verwiest naor een
ni-j begin. Vake hebt historische begraafplaatsen ne
bi-jzunderen anleg.
De structuur van pae en greun bunt wezelek veur
‘t karakter van de begraafplaatse. Ze vervult ok
ne ecologische functie in eure umgevving. Olde
begraafplaatsen kent völle röstege heukskes, waor
bepaolde diern en planten zich good könt handhaven.
De graven en graftekens geft ‘n good beeld van
de historische funeraire grafcultuur in de Oost
Achterhook. Völle graftekens bezit kunsthistorische
weerde vanwaege type, materiaal, vormgevving,
ornamentiek en symboliek. In sommege gevallen bunt
(plaatselijk) bekende kunstenaars betrokken ewes bi-j
‘t ontwarp.
Völle bekende en onbekende families vonnen
der eure leste rustplaatse, onder eur plaatselek
bekende notabelen, artsen, fabrikanten,
industriëlen, middenstanders en onderne¬mmers,
school¬heufden, predikanten, etc. Sommege graven
bezit ne hoge herinneringsweerde zoas dee van
esneuvelde soldaoten, verzetsstrieders en de Jödse
gemeenschappen. Groot is vanzelfspraekend ‘t antal
onbeken¬de ingezetenen, dee op de diverse terreinen
wodden begraven. De begraafplaatsen hebt dan ok ne
hoge historische weerde as bron van informatie ovver
familie- en gezinssamenstellingen, familiebanden,
herkomst van families, beroepen, laeftieden, etc..
Met name daor waor de gemeenschap neet
meer kan zorgen veur eure begraafplaatse en de
daorop anwezige graven, bi-jveurbeeld umdat de
naobestaonden vervolgd bunt, zoas in ‘t geval van
de Jödse gemeenschap, of de groep steeds kleiner
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wodt, bi-jveurbeeld de katholieken, bunt vri-jwillegers
van groot belang veur de instandholding van de
begraafplaatsen.
Tiedens ‘n Arfgooddag op 13 februari 2020 is der
specefiek evraogd umme meer andach te bestaen an
funerair arfgood. De afgelopen periode he’w veural
vri-jwilligers esteund in ‘t beheer van historische
begraafplaatsen.

“Wi-j bunt trots op de
völle vri-jwillegers dee
zich ovver dit stuksken
arfgood bekommert”
En der is meer dan ‘t onderholn en beheern van
de begraafplaatsen. De geschiedenis van de Oost
Achterhook lig begraven op de olde begraafplaatsen.
De leu dee der begraven ligt. Wee wazzen dat, wat hebt
ze betekend, kortumme welk gezichte en verhaal heurt
bi-j ‘t graf.

Verhaaln- storytelling

Op allerhande plaatsen in unze streek wodt verhaaln
evongne en oral history projecten oet-evoerd.
De combinatie storytelling en arfgood zol ne meer
structurele vorm können kriegen. Dat wi’w in
de kommende periode gaon onderzeuken. Kö’w
verhaallienen vinnen? Hoo kö’w disse bi-j ‘n breed
publiek brengen? Kö’w verhaaln koppeln an fysieke
locaties? Dit häökt drekt an bi-j de ambitie oet de Vrijetiedsagenda van ‘n Achterhook.

Doel:
• Meer kennes ovver unze geschiedenis;
• Draegvlak vergroten;
• Verbinden met fysieke plaatsen umme betekenis te
gevven an plaatsen;
• Verbinden met vri-jetiedsecenemie;
Dit vrög ne samenwarking tussen:
• Historische verenegingen;
• Specialisten/onderzeukers;
• Marketingorganisaties;
• Etc.

02_LANDSCHAP
De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek
maakt met mekare deel oet van ‘t Nationaal Landschap
Wenterswiek. Karakteristiek veur dit landschap bunt de
völle essen en de kleinschalege verkaveling. Vanwaege
disse kenmarken reep de Nederlandse ovverheid ‘t
gebied in 2005 oet töt Nationaal Landschap.
‘t Landschap in dit gebied hef zich können ontwikkeln
deur de relatieve afzondering van de rest van
Nederland, daorvan escheiden deur grote moerassen.
Ok was der ne starke oriëntatie op ‘t Duutse
Münsterland. ‘t Hedendaagse landschap is halfopen
met afwisselend kleine perceeln en grote essen
met daornaost buskes, lanen, holtwaln en af en too
hoogveen. Met deur de essen is ‘t reliëf opvallend.
Ok kenmarkend bunt de meanderende baeken in
smalle dalen.
De bebouwing is vervlochten met ‘t landschap:
olde boerderi-jen, gehuchten en grotere
nederzettingen. Historisch-bouwkundeg belangrieke
landschapselementen bunt de watermöllen, kloosters
en kapeln. Völle boerderi-jen bunt zogenaamde
scholtenhöve, de (vroggere) wonplaatsen van

Ok boeten ’t Nationaal Landschap ligt bezundere
elementen. In Zuwwent en Mariënvelde vinne wi-j
droebels; clusters van ’n paar historische boerderi-jen,
deet ontstaone bunt op ne kamp. De ruilverkavelings
gebieden vertelt de jongere geschiedenis van de
agrarische ontwikkelingen in unze streek.
Der ligt völle verbindingen tussen de beleidsterreinen
Landschap en Arfgood. Meer inholdeleke informatie
is te vinnen in o.a. de Beleidsvisie Landschap
en Biodiversiteit gemeente Wenterswiek, de
Landschapsontwikkelingsplannen van de gemeenten
en de Arfgoodroutebeukskes.
Diverse gebiedsparti-jen zet zich in veur de instand
holding van ‘t landschap in de Oost Achterhook.
Denk hierbi-j an WCL (Weerdevol Cultuurlandschap
Wenterswiek, SAAP (Samenwarkend Actief Aaltens
Platteland) en de stichting Marke Vraogender
Veen. Cultuurhistorie is bi-j disse instandholding ne
wezeleken component. As gemeente ondersteune wi-j
disse gebiedsparti-jen.

Ode an ’t landschap in
den Oost Achterhook

Veur 2021 is ‘t themajaor van t NBTC ‘Ode an ‘t
Landschap’. De vraoge dee ze daorbi-j stelt is: hoo
verbinde wi-j unze natuur en cultuur en op welke
menaern laote wi-j bezeukers op ne andere menaere
naor ‘t Nederlandse landschap kieken? Dit themajaor
is ‘n mooi moment umme de verbinding te leggen
tussen cultuurhistorie en ‘t landschap of te wal ‘t
cultuurlandschap.

Steengroeve

Bi-jzunder in ‘t gebied is de grote, open steengroeve
bi-j Raotem. Bi-jnao nargens in Nederland komt
geologische afzettingen oet ‘t Tertiair zo dichte an de
oppervlakte. ‘t Gesteente is evormd tussen circa 240
- 236 miljoen jaor elaene in ne ondepe zee. Onlangs
wodden in de groeve nog de oldste pissebedde van
Nederland evonne.
De ambitie is umme disse steengroeve baeter op de
kaarte te zetten met onder meer de vesteging van eerst
‘n bezeukerscentrum en op termien ‘n museum (Terra
Temporalis), waorin geschiedenis en karakter van dit
unieke landschap wodt eteund. Disse ontwikkeling mek
gin deel oet van disse nota, maor hef natuurlek völle
raakvlakken met arfgood.
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03_GEMEENTELEKE
MONUMENTEN
Net as in de veurege periode blieve wi-j temeute kommen an de instandholding van onderhold an gemeenteleke monumenten. Naost advies bi-j onderhold en
bouwplannen, is de bi-jdraege ok ericht op ne financiële
bi-jdraege. Dit umdat good vakmanschap en restauratie
met juuste technieken en materialen andach vraogt.
Deurdat de duurzaamheidsscans in 2020 bunt af-erond
is ne eendudege regeling op ‘t gebied van ‘t subsidiëern
van duurzaamheidsmaotregeln nog neet emaakt. Samen
met de provincie Gelderland wodt de warkzaamheden
dee veur subsidie in anmerking komt naoder bekekken.
Ok kieke wi-j bi-j de subsidiëring van grote projecten
naor ‘t behold en ‘t ovverdraegen van ‘t vakmanschap.
Grote projecten wodt as leerlingbouwplaatsen anemarkt. Daor waor möggelek wodt bedrieve vanoet ‘t
deur de provincie Gelderland samen met de Monumentenwacht ontwikkelde kwaliteitsbeleid de “Gelderse
voet” betrokken bi-j de realisatie.
MONUMENTENWACHT
Monumentenwacht is één van unze partners wao’w de
instandholding van ‘t fysieke (monumenten) arfgood
met anpakt.

Wat he’w de afgelopen periode
edaone

De afgelopen periode bu’w meer gaon samenwarken
met de Monumentenwacht Gelderland. Wi-j stimuleert
eigenaarn umme lid te wodden van de monumentenwacht. Dit ondersteune wi-j deur de abonnementskosten te vergoon. De kosten van de inspectie zelf bunt
subsidiabel in unze subsidieregelingen. Disse kosten
bunt ok veur rieksmonumenten subsidiabel in de rieksregelingen.
Umme eigenaarn te helpen in ‘t opdrachtgevverschap
naor (restauratie)bedrieve he’w samen met de Monumentenwacht en ‘t Nationaal Restauratiefonds ne gratis
cursus egovven. Met de kennes oet de cursus bunt
eigenaarn baeter in staot eure monument te beheern.
Tiedens de aovende wodden technische onderwarpen behandeld en bunt der tips en trucs egovven
veur baeter opdrachtgevverschap. Tiedens de cursus
kwammen metsel- en voogwark, glas- en schilderwark,
dak- en gotwark, vochtproblemen en duurzaamheid an
de orde. ‘t Nationaal Restauratiefonds slot de cursus af
met financieringsmöggelekheden.
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Töt slot bu’w ne pilot estart in Wenterswiek umme kennes vanoet de Monumentenwacht en kennes vanoet
de gemeente meer met mekare te deeln. Monumentenwacht beoordeelt subsidieanvraogen van gemeenteleke monumenten en geet met de toozichholder met
op stap umme restauraties en ok herbestemmingen
te controleern. Zo ontsteet der meer oetwisseling van
kennes tussen de diverse disciplines.

Vervolg ni-je periode

Wi-j gebroekt de kommende periode umme wieter te
onderzeuken hoo’w de bovvenstaonde projecten structureel vorm könt gevven. Dit wi’w geerne samen met
de provincie Gelderland verkennen. Zodat dit anslut bi-j
de beleidsliene ‘De Gelderse voet’.
Doel is:
• Meer kennesoetwisseling in de keten van onderhold
en restauratie.
Bi-jveurbeeld tussen eigenaarn, adviseurs, architecten, (restauratie)bedrieve, monumentenwacht,
provincie en gemeente, maor ok met onderwiesinstellingen en onderzeuksbureaus.
• Kwaliteitsverbaetering in de instandholding van
monumenten (van onderhold töt grotere herbestemmingsopgaven).
- Kwaliteit in vakmanschap (Gelderse voet).
- Kwaliteit in processen en samenwarking.

04_ARFGOODLOKET
Vanoet unze dienstverlening as gemeente bu’w eengaal
op zeuk naor hoo’w eigenaarn, verenegingen, bewonners, bezeukers ‘t beste könt helpen.
Wi-j bunt afgelopen periode begonnen met ‘t bouwen
van ne webstae (erfgoedoostachterhoek.nl).
Disse webstae wi’w wieter deur ontwikkeln.

Vri-jwillegers
van groot
belang
De arfgoodsector kan neet bestaon zonder vri-jwillegers.
Enthousiaste leu dee rondleidingen geft, in een museum actief
bunt, arfgood in stand holt deur met ‘n groep te beheern,
neum ‘t maor op. De vri-jwillegers dee warkzaam bunt op de
historische begraafplaatsen bunt al an de orde ewes bi-j ‘t
onderdeel funerair arfgood. Wieter wi’w de volnde categorieën
en organisaties geerne onder de andach brengen in disse nota.

Wieter wi’w de kommende periode in gesprek met
de diverse partners umme te onderzeuken waor eure
behoefte lig. Zo wette wi-j van monumenteigenaarn
vanoet de inbreng op ‘n Arfgooddag al dat der behoefte is an dudelekheid ovver wao’j veur wat mot wezzen
(subsidies, vergunningen, vraogen bestemmingsplannen etc.). Welke regelingen bunt der? Hoo mot ik t pad
bewandeln? Welke kennes he’k daorbi-j neudeg? Waor
mo’k allemaol an denken?
Met meer dudelekheid ovver de behoeften van de
diverse parti-jen kö’w kieken waor de hudege dienstverlening verbaetering neudeg hef. Maor ok wao’w
samenwarkingen baeter in könt zetten (zoas de arfgoodalliantie).
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01_OLDHEIDKUNDEGE
VERENEGINGEN
Bi-j unze inwonners is der ne brede belangstelling
veur dialect en streektaal, genealogie, archeologie en
lokale geschiedenis. Leu veult zich verbonne met ‘n
herkenbaor verleden. Deur informatie te deeln, of juust
gegevens oet ‘t verleden op te zeuken, blif ‘t verleden
bi-j uns. Dit leidt töt ne grotere betrokkenheid. Samen
met de völle vri-jwillegers van unze oldheidkundege en
historische verenegingen gevve wi-j ‘t verleden deur
naor de volnde generatie.

02_ARFGOOD GELDERLAND
Arfgood Gelderland onderschrif ‘t belang van
historische verenegingen veur de geschiedschrieving
en ‘t doon van onderzeuk. Arfgood Gelderland
bödt historische verenegingen daorumme extra
ondersteuning. Van ‘t warven van ni-je bestuursleden
en vri-jwillegers, töt ‘t bereiken van ‘n breder en jonger
publiek en van herpositionering en digitalisering töt
prissentatievormen.
Arfgood Gelderland hef verschillende modules
ontwikkeld dee samen ‘t Handbook Historische
Verenegingen vormt.
‘t Verhaal van Gelderland bödt kansen veur de
geschiedenis van de Oost Achterhook. ‘t Initiatief stelt
Gelderse verhaaln, organisaties en collecties centraal,
umme zo de Gelderse identiteit te ontwikkeln en
verstarken. ‘t Masterplan ‘Verhaal van Gelderland’
besteet oet verschillende deelprojecten, dee met
mekare samenhangt en helpt umme ‘t Verhaal van
Gelderland baeter toogankelek te maken.
‘t Verhaal van Gelderland is ‘n initiatief van Arfgood
Gelderland, de Radboud Universiteit, de Gelderland
Bibliotheek en Umroop Gelderland. ‘t Wodt möggelek
emaakt deur de provincie Gelderland. Meer ovver
Arfgood Gelderland en ‘t Verhaal van Gelderland
via: erfgoedgelderland.nl/handboek-historischeverenigingen

03_MUSEA
Musea hebt vake völle zaken van historische weerden
in hoes. Daornaost bunt ze belangriek veur ‘t
deurgevven van uns immaterieel arfgood; met name de
verhaaln achter de objecten onderstreept eur belang
en wodt herinnerd. Deur samen te warken ontsteet
een podium umme zo ‘t materiële en het immateriële
arfgood bi-j ‘n breed publiek te prissenteern.
De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek kent
‘n breed anbod veur jong en old. Veurbeelden van bi44 | Arfgoodnota

jzundere musea bunt ‘t Nationaal Onderduikmuseum
in Aalten, Museum Villa Mondriaan in Wenterswiek en
‘t Stadsmuseum in Grolle, dat helemaol in ‘t teken steet
van den Tachtegjäöregen Oorlog.
In Dinxper vertelt ‘t Grenslandmuseum ovver ‘t laeven
an de grenze, in ‘t Brouwhoes Bier Experience in
Levelde ontdek i-j met al oewe zintugen hoo bier wodt
ebrouwen en in t naost-elaegen openluchtmuseum
preuf i-j de sfeer van den Achterhook. De
Museumwarkplaatse Transit Oost in Wenterswiek
belecht de geschiedenis van t openbaaor vervoer in
Oost Nederland.
Oet de ZKA monitor veur de vri-jetiedsecenemie kump
naor veurn, dat musea ‘n steeds belangriekere rolle
vervult in ‘t toeristische anbod van unze streek.
Neet allene de grote musea profiteert van ‘n
toogenommen belangstelling, maor ok de kleinern.

Collectiebeheer

De musea in unze gemeenten vervult ne belangrieke
rolle in ‘t beheer van specefieke collecties. Hierbi-j hebt
ze te maken met verschillende ontwikkelingen, zoas de
digitalisering van de collecties en ‘t ontsluten van disse
informatie, het toogenommen gebroek van internet, de
opkomst van ni-je prissentatietechnieken, andach veur
risico’s en kwaliteitszorg en ‘t maken van keuzes ovver
wat wal en neet in de collectie thoesheurt.

Particuliere verzamelingen

Daornaost bunt der tal van grotere en kleinere (particuliere) verzamelingen te vinnen in unze streek, dee vake
met völle leefde bi-j mekare bunt ebrach.
Denk hierbi-j an riedend arfgood (brommers kieken),
emaille, agrarische objecten, memorabilia van den
Tweede Wereldoorlog, aardewarken piepen. De verhaaln van hun eigenaarn maakt ne bezichteging vake
zeer de möjte weerd.

ARFGOODFESTIVAL
‘n Bi-jzunder initiatief, waorbi-j ‘t Grenslandmuseum
in Dinxper en ‘t Stadsmuseum in Grolle betrokken
bunt, is ‘t Arfgoodfestival 2020. Tiedens ‘t Arfgoodfestival verblieft tien kunstenaars ne waeke op ne
bi-jzundere arfgoodlocatie in Gelderland.
Daor laot ze zich inspireern deur ‘t thema van de
Maond van de Geschiedenis: Oost/West. Ok verschillende leden zölt op dit thema anhäöken.
Wi-j volgt de makers in ne grote online campagne
tiedens eur residentie en maakproces. ‘t Arfgoodfestival 2020 slöt daormet ne brugge tussen de
werelden van kunst en arfgood. Tiedens ‘t festival
onderzöch schriever Jaap Robben de grenze in ‘t
Grenslandmuseum en singer-songwriter Marike
Jager reist af naor Stadsmuseum Grolle.
erfgoedgelderland.nl/erfgoedfestival-2020

Ze wodt noo elders op-eslagen en komt straks
weer in ‘t ni-je Integraal Educatief Kind Centrum in
Lechtenvoorde.

Inventarisatie bi-jzundere
cultuurhistorische objecten
in den oost achterhook

In de afgelopen jaorn is der met enege regelmaot
een bi-jzunder cultuurhistorisch weerdevol object
op-edokken, dat vanwaege verbouwing, sloop,
verkoop of anderszins, in ne kelder, op zolder of bi-j
particuliern thoes was beland, of dringend ovvereplaatst mos wodden.
Wi-j hebt met parti-jen ad-hoc naor ne oplossing ezoch
veur ne goeje ni-je locatie en den is meetal ok evonne.
Mozaïeken hebt ne ni-je plaatse ekreggen, glas-in-lood
vensters bunt erestaureerd en herplaatst en meubilair
hef een ni-jen eigenaar evonne.
In de tweede helfte van unze ni-je beleidsperiode
gao’w nao, o’w dit soort objecten in een eerder stadium in ‘t vizier könt kriegen. De oldheidkundege
verenegingen en musea bunt hierbi-j belangrieke lokale
partners. Zee wet vake ‘t beste wat zich waor bevundt.
Wi-j gaot nao o’w hierbi-j ok hölpe vanoet de regio of
de provincie könt kriegen.
HERPLAATSING MOZAÏEKEN
Ger Heesen maken destieds ‘n mozaïek veur ‘t
gebouw in Barlo, waor onder meer ‘t AZC evestigd
was. Umdat ‘t AZC wodden ontmanteld, mos veur dit
bi-jzundere kunstwark ne ni-je locatie evonne wodden. ‘t Mozaïek hef ne ni-je plaatse ekreggene an de
mure van de Museumfabriek in Wenterswiek.
De mozaïekwarken van Joop Kruip an de Ludgerusschool in Lechtenvoorde bunt onlangs weg ehaald.
Zorgvuldeg in-epakt in holten balken, ok afkomsteg
oet de schole, wodden de warken op-etakeld.

04_ARFGOODKLUSBRIGADE
Töt en met ‘t begin van de 20e eeuw wazzen bienao
alle boerenbedrieve kleinschalege gemengde
bedrieve. Veur ‘t boerenbedrief stonnen op ‘t arf of
net daorboeten meerdere gebouwtjes, meespats
met wisselnde bestemmingen. Dat ze ton ebouwd
wodden was umdat ze in dee tied neudeg wazzen.
Teggenswoordeg bunt disse gebouwtjes vake
ovverbodeg bi-j gebrek an ne echte functie.
‘t Herstellen in olde staat is vake duurder as ‘t bouwen
van ne ni-je schure ‘oet de categorie bouwmarkt’.
In Wenterswiek is de stichting Arfgoodklusbrigade
estart met as doel umme diverse maatschappeleke
ambities te verbinne.
Disse ambities bunt o.a.:
• Laefbaorheid vergroten in de buurtschap deur in
‘n brigade samen te warken;
• Behold van kleine arfgood objecten;
• Verbinding leggen met restauratieleerlingen,
leermeister en gezel.
Ze doot dit umdat:
• In de regio Achterhook he’w te maken met
krimp. Hierdeur ontsteet meer läögstand, wat töt
verpaupering kan leiden.
• Ne ni-jen ecenomischen draeger veur ‘t gebied
is toerisme. Umme dit te können verzilvern is
‘t behold van ‘t decor (het nationaal landschap)
ne veurwaarde.
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ecombineerd met lokale of regionale onderwarpen.
Ok is der ne klassendag veur de jeugd.
Open Monumentendag is ne belangrieke menaere
umme draegvlak te genereern veur ‘t arfgoodbeleid.
Deur leu deelgenoot te maken van en eure kennes
te vergroten ovver uns arfgood, kriegt leu meer
waardering veur datgene da’w met zien allen geerne
wilt bewaarn en ovverdraegen an de volnde generatie.

05_BOERDERI-JSTICHTING
ACHTERHOOK

• ‘t Herstelproject van kleine cultuurhistorische
objecten hef in Wenterswiek een good draegvlak opebouwd, dat ze neet verloren wilt laoten gaon. Ze wilt
dit draegvlak innovatief inzetten deur ‘t warken met
ne klusbrigade.
• Deur stimuleringsregelingen zölt de kommende jaorn
völle asbest saneringen wodden edaone. Hierdeur
is der ne grote kans dat kleinere karakteristieke
objecten gin ni-j dak kriegt maor helemaol esloopt
wodt.
• Der dreigt ‘n groot tekort an restauratie vakleu,
umme leerlingen op te leiden veur de restauratie
bunt der oetvoeringsprojecten neudeg. De kleine
karakteristieke bouwwarken beedt leerobjecten.
In de volnde beleidsperiode wi’w verkennen of der in
Oost Gelre en Aalten ok ne Arfgoodklusbrigade estart
kan wodden. De eerste verkennende gesprekken met
vri-jwillegers bunt al estart.
Wieter wi’w kleine objecten onder de andach brengen.
Denk an publieksoetgaven, kansen benutten bi-j
landschappeleke inpassing en financieringskansen.

Open Monumentendag

Elk jaor, in ‘t tweede weekend van september,
doot tiedens Open Monumentendag duzenden
monumenten de deurn los veur publiek. Open
Monumentendag verbundt leu met monumenten
en löt zeen dat de verhaaln en schoonheid van
monumenten ne verrieking bunt veur unze
laefumgevving en veur unszelf.
In Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek zorgt de lokale
commités derveur, dat der elk jaor ‘n bi-jzunder
programma wodt organiseerd tiedens ‘t weekend.
Met open-estelde panden, bi-jzundere activiteiten
en routes langs de monumenten. Elk jaor is der ‘n
ander landelek thema, dat soms wodt an-evuld of
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In ‘t afgelopen jaor is de Achterhookse boerderijenstichting op-ericht. Dit umdat der onder boerderij-eigenaarn, gemeenten en arfgoodorganisaties
ne grote behoefte besteet umme de krachten te
bundeln. De boerderi-jenstichting hef ne functie as
belangenbeharteger, kennesplatform en verbinder van
belanghebbenden.
Samen met LEADER Achterhook en Agrarisch Arfgood
Nederland geet de Boerderi-jenstichting Achterhook op
zeuk naor concrete möggelekheden umme eigenaarn
temeute te kommen in de kosten van ‘t onderhold
van eure boerderi-je. Der wodt ‘n kennesprogramma
op-ezat, onder meer ericht op de geschiedenis van de
ontwikkeling van de boerderi-jen in ‘n Achterhook,
op ‘t toopassen van bouwkundege oplossingen,
op verduurzaming en op arfinrichting. Allemaol
onderwarpen waor boerderi-jbewonners behoefte an
bliekt te hebben.

Informatiebeheer en
-ontsluting

Het warkterrein van de ni-je stichting umvat in principe
den helen Achterhook. ‘t Eerste concrete project dat is
op-epakt deur de stichting is ‘t Vensterproject. Binnen
dit project geet ‘t umme boerderi-jen dee ooit vensters
hadden en waorvan de eigenaarn disse wilt terugge
brengen, of de bestaonde vensters wilt restaureren.
Vanolds wazzen de boerderi-jen in ‘n Achterhook
veurzeen van vensters veur de ramen. Good teggen
inbraak, energiezuneg maor veural ok beeldbepaolend.
Maor vebsters vraogt nogal wat onderhold. Bi-j völle
boerderi-jen bunt daordeur de vensters inmiddels
verdwenen, of verkeert in ne slechten staat van
onderhold. Umme daor wat an te doon hef de stichting
boerderi-j-eigenaarn ezoch, dee zich wilt inzetten veur
‘t behold van vensters an boerderi-jen deur disse te
verni-jen, te restaureren of opni-j an te brengen.
De animo veur ‘t project bleek arg groot. Der wodt
deur de stichting subsidie an-evraogd bi-j Leader en
naor möggeleke andere subsidieverstrekkers ezoch,
umme ‘t project oet te können voern.
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01_ECAL

03_DIGITALISERING

‘t Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers beheert
de archieven van de acht Achterhookse gemeenten,
waoronder Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek.
Daornaost vin i-j der oetgebreide archieven van bijveurbeeld karken, families en verenegingen.
‘t Arfgoodcentrum bewaart de historische informatie
in de vorm van archieven, beeldcollecties, beuke,
documentatie, en stelt disse beschikbaor. Dit gebeurt
via de studiezale en via de webstae van ‘t ECAL,
ecal.nu.

Op 15 juni 2018 is de Stichting Digitalisering Achterhook op-ericht. Doel van de stichting is ‘t digitaliseern
van informatiedraegers met historische informatie en
wal zodäöneg dat ‘t gedigitaliseerde materiaal deurzeukbaor en openbaor is.
De stichting wil de hoes-an-hoes bladen, dee sinds
‘t ende van de neggentiende eeuw in de gemeenten
Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek bunt verschenen
digitaliseern.

‘t Arfgoodcentrum göf ‘t Woordenbook van de
Achterhookse en Liemerse Dialecten (WALD) oet,
organiseert exposities, bookprissentaties, laezingen en
‘t jaorlekse streektaaldictee, hölt stamboomcursussen,
enzovoort, enzovoort.
Ho langer ho meer informatie kump beschikbaor via
de webstae van ‘t ECAL. Dit könt ni-je inventarissen
(archieftoogangen) wezzen, maor ok gedigitaliseerde
bronnen waoronder völle beeldmateriaal.
Alle archieftoogangen (inventarissen) en naodere
toogangen (indexen) bunt ok as ‘open data’
beschikbaor. Daormet wodt proactief invulling egovven
an de Wet Hergebroek van Ovverheidsinformatie
(WHO) ten anzeen van disse informatie.

02_EUREGIONAAL HISTORISCH
DOCUMENTATIECENTRUM

Samen met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag /
Metamorfoze wodt dit project oet-evoerd. Idealiter
is de doelstelling umme alle hoes-an-hoesbladen
dee sinds ‘t ende van de 19e eeuw töt noo too bunt
verschenen in de dree gemeenten te digitaliseern.
Dit betröf ‘n totaal antal van ongeveer 350.000
pagina’s. Op dit moment bunt daorvan ruum 130.000
pagina’s in bewarking deur de organisatie Metamorfoze
van de KB (Koninklijke bibliotheek).

Lokale
projecten

Binnen de stichting warkt de volnde parti-jen samen:
• (Bi-jnao) alle oldheidkundege verenegingen oet de
dree gemeenten, dat bunt der achte in totaal;
• De dree gemeenten Aalten, Oost Gelre en
Wenterswiek;
• ‘t ECAL;
• De eigenaar van de hoes-an-hoes bladen dee op dit
moment in de dree gemeenten verschient;
• Metamorfoze / Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Aalten - Oost Gelre - Wenterswiek

In ‘t Naobershuus in Aalten is ‘t Euregionaal Historisch
Documentatiecentrum evestEgd. Hier BUNT diverse
collecties onder-ebrach, bestaonde oet historisch
materiaal, zoas (streek)beuke, tiedschriften,
krantentranscripties van deup-, trouw- begraaf- en
markebeuke. Ok bunt der beuke oet de Duutse
grensregio en diverse genealogieën te vinnen.
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01_AALTEN
Bi-jzundere lokale projecten in de gemeente Aalten,
dee onlangs töt stand bunt ebrach en wao’w effen
oewen andach op wilt vestegen bunt:
DEN KLOKKENSTOOL
Den Klokkenstool met historische klokke in Dinxper.
Stichting Bewaar ’t Olde hef ‘n old historisch, in Dinxper
egotten karkklöksken oet 1859 weer terugge-haald
naor Dinxper. Het klöksken is destieds egotten deur
Gerardu Theodorus van de Heuvel. Der is ne weerdege
herbestemming evonne veur ‘t klöksken bi-j de olde
begraafplaatse in Dinxper, in ‘n speciaal hierveur
gemaakten hölten klokkenstool.
EXPOSITIES GRENSLANDMUSEUM
EN ONDERDUUKMUSEUM
Exposities Grenslandmuseum en Onderduukmuseum
i.h.k.v. Samen Vri-jheid Viern;
Het Grenslandmuseum in Dinxperlo en ‘t Nationaal
Onderduikmuseum in Aalten hebt beide ne bi-jzundere
expositie ontwikkeld in ‘t kader van Samen Vri-jheid
Viern.
‘Sporen van Vri-jheid’ in ‘t Grenslandmuseum is ne
professionele tentoonstelling, met bi-jzundere verhaaln
ovver de kostbaore vri-jheid. Neggen personen oet de
regio vertelt eur verhaal van ton en noo. De verhaaln
bunt erangschikt onder dree thema’s: verdreet, afstand
en verbroedering. De expositie bevat ok ‘n lokaal
deel, daorin wodt andach bestaed an de situatie in de
gemeente Dinxper tiedens de oorlogsjaorn. Een groot
diorama vormt ‘t sloetstuk van de expositie.
Hierin bunt bi-jzundere veurwarpen op-esteld
oet de plaatseleke verzameling van René en Mark
Westendorp.
In de expositie ‘Kind van de Vri-jheid’ in ‘t Nationaal
Onderduikmuseum wodt persoonleke verhaaln van ton
verbonne met verhaaln van noo. ‘t Bunt de verhaaln
van kindere dee hebt ervaren dat vri-jheid neet
vanzelfspraekend is, umdat zee persoonlek onvr-ijheid
hebt ervaren in eur laeven en daor andern ovver könt
(en wilt) verteln. An de hand van dree thema’s wodt
verhaaln oet Gelderland en de Duutse grensstreek van
ton verbonne met dee van kindere van noo, zodat ‘n
dreeloek ontsteet.
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DE HERBESTEMMING ST. BERNARDUS
BREVOORT
An ’t Zand in Brevoort hef ‘t veurmalege
verzorgingshuis St. Bernardus ‘n transformatie
ondergaon töt een boutiquehotel en Brasserie de
Heerlyckheid. Hiermet hef ‘t gemeenteleke monument
ne passenden ecenomischen draeger ekreggen, met
grote toogevoogde weerde veur ‘t vestingstadjen.
ARFGOODPANEELN
De gemeente Aalten hef veur ‘t eerst in ‘t kader van de
cultuurhistorische arfgoodroutes Aalten-Bredevoort en
Dinxper-Aalten op belangrieke locaties langs dee routes
de zogenaamde arfgoodpaneeln eplaatst. Op vezeuk
van inwonners wodden sindsdien op eselecteerde
plaatsen elders in de gemeente, nog anvullende
paneeln eplaatst. Hiermet bereikt de gemeente dat
disse vorm van informatieveurziening op uniforme
wieze wodt vorm egovven.
De tekst op de paneeln is in ‘t Nederlands en in ‘t
Duuts, vanwaege de völle Duutstalege recreanten en
toeristen in unze streek. Op bepaolde paneeln staot ok
QR codes. Disse leidt naor de webstae erfgoedaalten.
nl, waorop kotte films, foto’s en informatie ovver
arfgoodlocaties in de gemeente Aalten te vinnen bunt.

Projecten in veurbereiding
of oetvoering
VIERING/HERDENKING 1572 IN 2022
In 1572 is ‘t 450 jaor elaene dat Den Briel wodden
veroverd. De Inname van Den Briel vond plaatse op
1 april 1572, waorbi-j de watergeuzen ‘t stadjen Den
Briel, thans Brielle, veroverden op ‘t aldaor elegerde
könninkleke Spaanse garnizoen. ‘t Is een van de
bekendste gebeurtenissen van ‘n Tachtegjäöregen
Oorlog en daormet in de vaderlandse geschiedenis
van Nederland. In 2022 wodt de gebeurtenissen oet
1572 landelek onder de andach ebrach. Tenminste 21
gemeenten doot met an ‘t project, waorvan vere in
de provincie Gelderland. Dit bunt Harderwijk, Elburg,
Zutphen en Aalten. Der wodt landeleke, Gelderse en
lokale activiteiten ontwikkeld rond ‘t thema. Binnen de
gemeente Aalten lig de naodruk op Brevoort, waor
‘t beleg in 1572 duurn van 9 juni töt en met 20 juni.
‘t Beleg van Brevoort was onderdeel van Oranjes
tweede invasie, ‘t offensief van Willem van Oranje
teggen de Spanjaarden. Met de organisaties in Brevoort
wodt ‘n activiteitenprogramma ontwikkeld.
KUNSTWARK DE BEVRI-JDERS
Vanoet de wiek De Bevrijding en de Christelijke
Basisschool Groen van Prinsterer is ‘n project in
veurbereiding, umme andach te bestaen an de
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03_WENTERSWIEK
Naost de gezameleke projecten as dree gemeenten
he’w ok lokale ambities. Veur Wenterswiek bunt dit de
volnde speerpunten:

bevri-jders van de Gemeente Aalten. ‘t Project
behelst ‘n kunstwark in de openbaore ruumte en ‘n
educatieonderdeel veur de schole.
HERBESTEMMINGEN CULTUURHISTORISCH
WEERDEVOLLE OBJECTEN
• De veurmalege Kneupefabriek an de Misterstraote
in Brevoort, de Dutch Button Works, krig ne ni-je
bestemming as supermarkt en patiowonningen.
Op de westgevvel en in ‘t bazenhok wodt
informatieveurziening an-ebrach ovver de bi-jzundere
historie van disse plaatse.
• Veur de Ontmoetingskarke in Dinxper en de
Oosterkarke in Aalten bunt herbestemmingsplannen
in ontwikkeling. Wi-j hopt dat disse en andere vrijkommende karkgebouwen ne mooie toekomst
temeute gaot met ne passende ni-je bestemming.
• Boerderi-jcomplex De Welsker in De Heurne,
bestaonde oet dree rieksmonumenten, hef ne nijen eigenaar ekreggen. De schoppe wodt as eerste
restaureerd, daornao volgt de boerderi-je en de
angebouwde veurmalege varkensschure.
DE HALVE MAONE
Brevoorts Belang hef de gemeente verzoch umme de
cultuurhistorische en landschappeleke weerden in
‘t gebied De Halve Maone te verstarken. Met behold
van de functie as volkstuincomplex en met wieter
andach veur klimaatadaptatie, toerisme en recreatie
en ruumtelijke kwaliteit. De Halve Maone mek deel oet
van de vestingwarken van ‘t middeleeuwse Brevoort en
van oldsher laggen der al greuntehöve in dit gebied.
De eerste verkenningen veur ‘t gebied bunt gebeurd. In
de kommende periode wi’w hier wieter an warken.
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02_OOST GELRE
Naost de gezameleke projecten as dree gemeenten
he’w ok lokale ambities. Veur Oost Gelre bunt dit de
volnde speerpunten:
VERSTARKEN SAMENWARKINGSPROJECTEN
Het verstarken van de goeje relatie tussen de
Oldheidkundege verenegingen waorbi-j ekekken wodt
naor samenwarkingsprojecten. Veurbeeld hiervan is:
Boek Wederopbouw in Oost Gelre. De oldheidkundege
verenegingen oet Zuwwent, Lechtenvoorde en Grolle
bunt bezeg, samen met ‘t Gelders Genootschap en de
gemeente Oost Gelre dit book te produceern dat in
2021 epubliceerd mot wodden.
‘T PROGRAMMA STAD GROLLE EN
‘T AMBITIEDOCUMENT ‘DE SPAANSE WEG’
Het Programma Stad Grolle wil de bedrievegheid
en laevendegheid van Grolle verstarken, zodat
de stad in de toekomst ne plaatse is waor ‘t good
wonnen, warken en recreëren is. De projecten dee
vanoet cultuurhistorie wodden eïnnitieerd bunt
met name afkomsteg vanoet pieler 3: ‘Historische
beeldkwaliteit en Openbaore Ruumte’ en pieler 4: ‘Vrijetiedsecenomie en Cultuurhistorie’.
HET PROGRAMMA GEF LECHTENVOORDE KLEURE
Lechtenvoorde is in 2025 ne kleurrieken “hotspot”
in den Achterhook. Evenementen, greun, water,
bedrievegheid en de typische Lechtveurdse cultuur
en historie (zoas ‘t bloemencorso) bunt zichtbaor en
belaefbaor in ‘t centrum.
VERHALEN ARFGOOD ZICHBAOR
Wat is ’t verhaal van de plaatse wao’j wont, warkt,
recreërt? Dit wi’w meer oetdraegen deur dit ok
zichbaor terugge te laoten kommen op de plaatsen.
Samen met lokale parti-jen bekieke wi-j hoo’w dit
verhaal könt vertellen.

ARFGOODDEAL:
WIEKANPAK DE PAS(POST ’65 WIEK)
De Pas is een 70-80 jaoren wiek, ontworpen vanoet
‘t Bloemkoolwiek principe. Noo in 2020 is disse wiek
an verni-jing too. Gemeente, de Woonplaats en wiek
bewonners hebt daorumme de hande in mekare
slagen umme de wiek toekomstbestendeg te maken.
Ten opzichte van de jaoren 70 is ‘t gebroek van de
openbaore ruumte enorm veranderd. ‘t Systeem
van sociale controle dat neudeg is umme de wiek
laevendeg en veileg te holn is der neet meer.
De samenlaeving is individualistischer, ontwikkelingen
gaot gauwer en de digitalisering zorgt veur ne andere
sociale dynamiek. Ne wonning hef gemiddeld 2,1
parkeerplaatse. Den auto domineert daordeur steeds
meer op straote. ‘t Kronkelege, smalle straotensysteem
van de Pas is hier neet op in-ericht.
‘t Project is ‘n pilotproject veur umgevvingsgericht
warken waorbi-j kennes wodt op-ehaald bi-j- en dialoog
wodt an-egaone met wiekbewonners en ketenpartners.
Met dit project prebeert de gemeente Wenterswiek
in samenwarking met de Woonplaats ne andere
warkwieze (van boeten naor binnen en van binnen
naor boeten) en gedachtengood (Umgevvingswet)
te introduceern veur ambtenaarn. Bi-j bewonners
prebeert de gemeente bewustwording te creëern.
Deur samen te denken en te doon is wiekontwikkeling
gin blauwdruk meer van de ovverheid maor ‘n
interactief proces waor bewonners centraal onderdeel
van oetmaakt.
De kommende jaorn gao’w an de slag met ‘t
verbaetern / herstructureern van de wiek de Pas.
Hier bunt plannen en budget veur. Met behölpe van
den arfgooddeal met ‘t ministerie wi’w een ‘’plus’’
toovogen an dit wark: wi-j wilt onderzeuken hoo’w de
cultuur- en arfgoodweerden van een bloemkoolwiek
könt gebroeken as middel umme de wiek duurzaam,
gezond en toekomstbestendeg te maken.
GEBIEDSONTWIKKELINGEN ARFGOOD INTEGRAAL
Der bunt de kommende jaorn diverse gebieds
ontwikkelingen, denk an: De opgave centrum,
herverkaveling en toekomstbestendeg maken van de
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Communicatie
bedriefsterreinen, wiekanpakken zoas wiek de Pas.
Disse gebiedsontwikkelingen wi’w arfgoodintegraal
anpakken. As onderdeel van ne goeje ruumteleke
ordening en veurbode op de umgevvingswet. Bi-j disse
gebiedsopgaven is arfgood vanaf ‘t begin ne spöller in
t proces.
Wi-j evalueert de processen en benut de ervaringen
veur de oetvoering van de umgevvingswet.

kwaliteitsatlas veur de umgevvingsvisie. Veur ‘t vullen
van disse atlas is anvullend inventarisatie neudeg maor
veural ok de vertaling naor toogankeleke beleidskaders
en inspiratiebeelden.

De gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Wenterswiek onderholt
frequent contact met eure börgers en ondernemmers ovver ‘t
cultuurhistorisch beleid. Hierbinnen is speciale andach veur ‘t
contact met de monumenteneigenaarn. Themabi-jeenkomsten,
ni-jsbreve, de webstae erfgoedoostachterhoek.nl en de
Arfgooddag Oost Achterhook bunt hier veurbeelden van.

In ‘t boetengebied könt ok gebiedsontwikkelingen
wezzen bi-j landgoederen. In de umgevvingsvisie staot
arf en kwaliteit centraal in de beoordeling. In plaatse
van “plek” gebroeke wi-j as kern van de beoordeling
“arf ”. En in plaatse van ovveral geldende doelen,
normen, of regels, gebroeke wi-j de eigenheid, de
kwaliteit van de locatie waorop ‘t initiatief zich richt as
basis veur de beoordeling. Bi-j landgoederen gebroeke
wi-j neet ‘n arf maor ‘t hele landgood as schaole
waorop de optimalisatie en dus ok de beoordeling van
initiatieven mot gebeurn.
KWALITEITSATLAS UMGEVVINGSVISIE
Umme initiatiefnemmers met te nemmen in de
(arfgood)integrale anpak van ruumtelijke vraogstukken
wi’w kennes, beleid en inspiratie deeln met
initiatiefnemmers en professionals. Dit doo’w deur
cultuurhistorische atlas umme te zetten naor de
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4VERHAALN ARFGOOD ZICHBAOR
(IN DE OPENBAORE RUUMTE)
Wat is ‘t verhaal van de plaatse wao’j wont, warkt,
recreëert. Dit wi’w meer oetdraegen deur dit ok
zichbaor terugge te laoten kommen op de plaatsen.
Samen met 100% Wenterswiek wi’w verkennen hoo’w
hier in de openbaore ruumte vorm an könt gevven.
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Doelgroepen

Neet allene de monumenteneigenaarn bunt ne
belangrieke doelgroep veur de gemeente. Ok de leden
van oldheidkundege verenegingen en historische
warkgroepen bunt van groot belang. Disse börgers hebt
interesse in ‘t verleden en kent de geschiedenis van
eure umgevving vake as gin ander.
De gemeenten betrekt disse verbanden en eure leden
actief bi-j (de oetvoering van) t cultuurhistorisch beleid.
Ze beedt eur ondersteuning in de vorm van advies,
soms met subsidies veur specefieke projecten en zeukt
de samenwarking op rond specefieke thema’s.

Oetvoerings
programma
2021-2024

Tenslotte is der nog ne groep opdrachtnemmers den
met cultuurhistorische zorg te maken hef.
Dat bunt de architecten, ontwikkelaars, annemmers;
kortumme, iederene dee plannen mek veur of met
monumenteneigenaarn. Ok eur betrekt de gemeenten
geerne bi-j ‘t beleid.
Wi-j hebt ne basis eleg veur ne gezameleke arfgood
pagina op erfgoedoostachterhoek.nl.

Communicatieplan

Zee bi-jlage 1 veur ‘t volledege communicatieplan.
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Oetvoeringsprogramma 2021-2024
Deur

Samen met

Actief inzetten op
netwarken met diverse
partners, regionaal,
provinciaal en landelek

Gemeenten Oost Achterhook
met oeteenlopende parti-jen.
B.v. kennesdagen Achterhookse
gemeenten.

Gelders Genootschap,
provincie Gelderland,
RCE, lokale en regionale
organisaties

Storytelling samen met
vri-jetiedsecenomie

Verhaalnvangers

Achterhook Toerisme,
100% Wenterswiek

Grensovverschriedend
projecten ondersteunen

Lokale en regionale organisaties
in Oost Achterhook en ovver de
grenze

Grenzhoppers
Euregio
Stadt Bocholt en Stadt
Vreden

Energietransitie en
arfgood

Subsidie Energiescans opnemmen
in regeling instandholdingssubsidie
gemeenteleke monumenten.
Collectieven (energie en inkoop)
stimuleern deur o.a. kennesdeling.

Provincie Gelderland
Energieloket Achterhook,
vakcollega’s duurzaamheid.

Loketfunctie en specialistische
kennes transitie karakteristiek
vastgood baeter inrichten
Fase 2
Interieur as onderdeel regionale
identiteit; ondersteuning in beheer,
behold en ontwikkeling

Genootschap, RCE,
Provincie Gelderland,
Radboud Universiteit
Nijmegen

Karkenvisie

Oetvoern Plan van anpak
Karkenvisie Oost Achterhook en
vervolgacties oet de Karkenvisie

Karkeigenaarn, RCE, Provincie Gld, Coup group,
TU Delft, MAB

Ni-je tied, wederopbouw
in de Achterhook

Canon van de wederopbouw, SRV
wagen, ruwe diamanten, lessen van
de wederopbouw.

Arfgooddeal, provincie
Gelderland, Achterhookse gemeenten, Gelders
Genootschap
Lokale organisaties

Cultuur en Arfgoodpact

Onderschrieven ni-je pactveurstel
2021-2024 en dit ondersteunen
deur deelname.

Cultuuralliantie
(Boogie Woogie,
Gruitpoort, DRU, Ecal,
Achterhook Toerisme)

Arfgood en
umgevvingswet

Vertaaln arfgoodverordening naor
inbreng umgevvingsplan
Commissie ruumteleke kwaliteit
Implementatie van arfgood en de
umgevvingswet in unze gemeenteleke beleidsterreinen.
Ruumte in beleid veur ecenomische
draegers in arfgood.
Wi-j zet in op behold van cultuurhistorische objecten.
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Wat doo’w

Deur

Samen met

Immaterieel Arfgood

Organisatie stimuleern, anmelden
kennescentrum

Historische verenegingen
en organiserende
partijen

Collega’s intern en
initiatiefnemmers

Ambities

Kennes delen, gebroek maken van
regelingen
Funerair Arfgood

Faciliteern vri-jwillegers

Vri-jwillege onderholdsgroepen begraafplaatsen

Verhaaln

Storytelling, verhaallienen ontwikkeln
Wi-j zeukt de verbinding met
vri-jetiedsecenomie via storytelling. Arfgoodverhaaln verbinden an
fysieke plaatsen of umme (verdwenen) arfgood in ne andern vorm te
belaeven.
regionale en plaatseleke geschiedenis gebroeken veur profilering.

Musea, oldheidkundege
verenegingen en
verhaalnvangers

Gemeenteleke
monumenten

Subsidie instandholding monumenten, met ruumte veur duurzaamheid.

Monumenteneigenaarn
en provincie

RCE,
Provincie Gelderland,
Energieloket Achterhook

Historische Interieurs

Arfgood inzetten bi-j
ruumtelijke opgaven

Ambities

Instandholdingssubsidie
(maalveerdege)möllen
vereenvoudigen
Monumentenwacht

Veurtzetten financiering
abonnementskosten
en samenwarking op
kennesoetwisseling in de keten van
onderhold en restauratie.

Monumentenwacht en
eigenaarn monumenten

Arfgoodloket

Webstae erfgoedoostachterhoek.
nl wieter ontwikkeln. Dudelekheid
been waor inwonners/bedrieve
veur wat terechte könt, as ‘n
digitaal arfgoodloket.

Monumenteneigenaarn

Der is ‘n initiatief vanoet een
antal monumenteigenaarn
umme ne denktenk te starten.
In dissen denktenk verenegt zich
monumenteigenaarn dee met
wilt denken in ‘t beleid van de
gemeente of umme activiteiten te
organiseern bi-j monumenten.

>> vervolg Oetvoeringsprogramma 2021-2024

Legenda

Wat doo’w

Met mekare warken an
en met Arfgood
Duurzame instandholding
Arfgood
Identiteit gebroeken veur de
belaeving van Arfgood
Kennes vergroten en deeln,
inspiratie veur jong en old
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Oetvoeringsprogramma 2021-2024
Wat doen we

Door

Samen met

Vri-jwillegers

Faciliteern waor neudeg en
wenselek Arfgoodklusbrigade
Commités Open Monumentendag
faciliteern en subsidiëren (stimuleern regionale samenwarking).

Vrijwilligers en eigenaren
cultuurhistorisch waardevolle panden en erven

Onderzeuken o’w inventarisatieproject könt opzetten umme bi-jzundere, min of meer ‘verborgen’ objecten in unze gemeenten in beeld te
kriegen.

Oldheidkundege
verenegingen en musea

Boerderi-jstichting
Achterhook

Samenwarking angaon, wieter
verkennen rolle stichting as belangenbeharteger, kennesplatform en
verbinder van belanghebbenden

Boerderi-j-eigenaarn

Digitalisering

Bestaonde archieven (Stichting
Digitaliseren Achterhook)
Informatie gemeenten

ECAL, Metamorfoze /
Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag, 8 oldheidkundege verenegingen

Communicatie

Webstae
Arfgooddag 2024

Diverse
arfgoodparti-jen

Inventariseern cultuurhistorisch weerdevolle
objecten

Vakmanschap

Leerlingbouwplaatsen stimuleern
en verplichten bi-j gemeenteleke
projecten.

Annemmers

Anhäöken bi-j landeleke
en provinciale en
regionale thema’s

Gelderland Herdenkt

Provincie, Achterhook en
lokale organisaties.
WCL, SAAP, Stichting
Marke Vragender Veen,
Etc.

Tachtigjäörege Oorlog, Kommer en
kwel in de Achterhook waoronder:
Vieren/herdenken 1572 in 2022
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Inleiding

De gemeenten Aalten, Ooste-Gelre en Wenterswiek
onderholt frequent contact met eure börgers en ondernemmers ovver ‘t cultuurhistorisch beleid. Hierbinnen
is speciale andach veur ‘t contact met de monumenteneigenaarn en eigenaarn van karakteristieke panden.
Themabi-jeenkomsten, ni-jsbreve, de webstae erfgoedoostachterhoek.nl en de Arfgooddag Oost Achterhook bunt hier veurbeelden van.
Neet allene de monumenteneigenaarn bunt ne belangrieke doelgroep veur de gemeente. Ok de leden
van oldheidkundege verenegingen en historische
warkgroepen bunt van groot belang. Disse börgers hebt
interesse in ‘t verleden en kent de geschiedenis van
eure umgevving vake as gin ander.
De gemeenten betrekt disse verbanden en eure leden
actief bi-j (de oetvoering van) ‘t cultuurhistorisch beleid. Ze beedt eur ondersteuning in de vorm van advies,
soms met subsidies veur specefieke projecten en zeukt
de samenwarking op rond specefieke thema’s.

Promotie en kennesdeling ovver
bi-jveurbeeld bestaonde regelingen
en technische kennes, maor ok
ovver arfgoodweerden en verhaaln
richting de bevolking.

Arfgoodbelaeving

COMMUNICATIEPLAN
GEMEENTEN AALTEN, OOST GELRE EN WENTERSWIEK

Publieksoetgaven ontwikkeln
van oetgekommen rapporten en
onderzeuken

Ode an ‘t Nederlandse landschap
2021

Ambities

Samen met landeleke,
provinciale, regionale en
lokale organisaties

Tenslotte is der nog ne groep opdrachtnemmers den
met cultuurhistorische zorg te maken hef. Dat bunt de
architecten, ontwikkelaars, annemmers; kortumme,
iederene den plannen mek veur of met monumenteneigenaarn. Ok dee betrekt de gemeenten geerne bi-j
‘t beleid.

Doelgroepen
INTERNE DOELGROEPEN:
• College
• Raod
• MT
• Metwarkers
• Adviescommissie Arfgood (in- en extern)
EXTERNE DOELGROEPEN:
• Monumenteigenaarn en ovverige arfgood eigenaarn
(b.v. van karakteristieke panden)
• Leden oldheidkundege verenegingen
• Archeologische warkgroepen

• Opdrachtnemmers (architecten, ontwikkelaars)
• Geïnteresseerde börgers
• Arfgoodorganisaties
• Toeristische ondernemmers ericht op arfgood
• Onderwies
• Provincie Gelderland
• Rieksdienst veur ‘t Cultureel Arfgood
• Andere ovverheden
• Pers

Doelen
DOELEN VAN DIT COMMUNICATIEPLAN BUNT:
• Draegvlak behollen en verstarken veur ‘t
arfgoodbeleid.
• Betrokkenheid van börgers bi-j ‘t arfgood vergroten.
• Verschillende doelgroepen betrekken bi-j ‘t arfgood;
van jong töt old.
• Eigenaarn informeern ovver subsidies en regelingen,
umme zo t monumentenbestand op een good
onderholdspeil te hollen en te verduurzamen.
• Benaodrukken dat arfgood ne inspiratiebronne en
motor kan wezzen veur ni-je ontwikkelingen en dit te
illustreern met ‘best practices’.
• Stimuleern van herinvulling in geval van läögstand.
• Informatie ovver ‘t arfgood baeter (digitaal)
ontsloeten.
• ‘t Arfgood baeter belaefbaor maken.
• ‘t Onderstrepen en verstarken van unze identiteit.
• Burgerparticipatie bi-j arfgood stimuleern.
• Laoten zeen wa’w in hoes hebt en zorgen veur ne
goeje arfgoodmarketing.
• Kennes ovver vakmanschap en technische innovaties
deeln met eigenaarn.

“De bosschoppe is:
wi-j doet ’t samen!”
Communicatiestrategie

De communicatiestrategie richt zich op ‘t informeern
en enthousiasmeern van inwonners, eigenaarn van
arfgood en ovverege geïnteresseerden. Dit betekent
dat de subsidiemöggelekheden maor ok de informatie
ovver t anwezege culturele arfgood breder bekend
emaakt wodt.
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Middelen

Middeln dee in-ezat wod bunt:
• Themabi-jeenkomsten (denk an duurzaamheid
en interieurs)
• Jaorleksen ni-jsbreef
• Open Monumentendag
• Facebook
• Instagram
• Artikelen gemeentepagina
• Webstae gemeenten
• Webstae erfgoedoostachterhoek.nl
• Fiets/wandelroutes langs arfgood
• Drekt contact/ovverleg
• Persbericht
• Mailing (post of mail)
• Arfgood evenementen
• Infokanalen Cultuur- en Arfgoodpact
• Infomap
Met informatie veur ni-je en bestaonde eigenaarn.
Verwiezing naor relevante webstaes, wao’j as
eigenaar waorveur terechte könt (rieksdienst,
restauratiefonds, gemeenten, Monumentenwacht,
Depot olde bouwmaterialen, Arfgoodcommissie,
Umgevvingsloket, Gelderse Voet etc.) en allichte ne
folder per organisatie.

Planning 2021-2024
Wat

Doelgroep

Wanneer

Wie

Opmerkingen

Ni-jsbreef ovver ni-j
beleidsplan 2021-2024

Monumenten
Eigenaarn en
historische
verenegingen

Jaorleks
ni-jssbreef

Gemeenten

De samenwarking met
andere (regionale,
provinciale, rieks)
parti-jen ok onder de
andach brengen.

Artikel gemeentepagina

Geïnteresseerden
algemeen

Minimaal
ene keer per
kwartaal

Gemeenten in
samenwarking
met lokale
partners

Open Monumentendag

Geïnteresseerden
algemeen

Tweede
weekend van
september

Commités Open
Monumentendag

Op geschikt
moment, as
project of beleid
derumme vrög.

Gemeenten
samen met
samenwarken-de
partners

Maondeleks
een ni-jsbericht
plaatsen

Gemeenten

Arfgoodbi-jeenkomsten
op thema, b.v. Karkenvisie,
Historische interieurs,
spraekuur verduurzamen
monumenten
Webstae
erfgoedoostachterhoek.nl

Eigenaarn
monumenten
en geïnteresseerden
algemeen

Routebeukskes veur fietsers/
wandelaars langs arfgood
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Achterhook
Toerisme, 100%
Wenters, VVV,
lokale partners

Linked-in

Arfgoodprofessionals

Successen deeln

Gemeenten

Facebook gemeenten

Breed publiek

Bi-jzundere
lokale projecten
onder de
andach brengen

Gemeenten

Is ‘n belangriek middel
umme ‘t arfgood onder
de andach te brengen

Fiets/wandelroute
beuksken met stuksken
geschiedenis
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