
NIEUWSBRIEF 
 

Oktober 2014 
 

 
Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief voor de leden van 
Erfgoedvereniging Heemschut.  

 
Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van 
landelijke ontwikkelingen op monumentengebied, recente 
Heemschut-acties en excursies en andere evenementen van 
onze vereniging. 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Algemene Vergadering van Leden 
 
Op vrijdag 28 november a.s. vindt een extra  
Algemene Vergadering van Leden plaats.  
Twee onderwerpen staan op de agenda:  
herbenoemingen van diverse leven van het Bestuur 
en de afwikkeling van de pensioenkwestie van 
voormalige werknemers. De bijeenkomst vindt 
plaats in het Museum Geelvinck Hinlopen Huis in 
Amsterdam, aanvang 11:00 uur. 
U kunt zich opgeven via de website, per mail via 
kampen@heemschut.nl of telefonisch 020-6225292 
(alleen bereikbaar ma/di/do). U ontvangt op 
verzoek de stukken per post of mail. 
 

 

 

In de middag zal een kennisbijeenkomst voor onze vrijwilligers en leden worden gehouden. Het 
programma hiervoor is nog niet rond maar zal t.z.t op de website bekend worden gemaakt. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Excursie Rotterdam-Katendrecht 15 november 2014 
 
 

 

 
Rotterdam staat vooral bekend als een moderne 
architectuurstad met een indrukwekkende 
skyline en typerende landkenmerken van 
vernieuwende bouwkunst, maar dat wil niet 
zeggen dat historische plekken niet meer te 
ontdekken zijn in Rotterdam.  
 
Graag neemt de commissie Zuid-Holland u 
daarom mee naar de Rotterdamse wijk 
Katendrecht. We verzamelen in het 
Verhalenhuis Belvédère, een pand met een 
roerige geschiedenis. Dit bijzondere pand zal 

ook worden bezichtigd. 
 

Voor nieuwe leden is deze  excursie gratis, gekoppeld aan het Heemschut-lidmaatschap per  
1 januari 2015. U leest hier meer over het programma en de aanmelding. U kunt zich ook 
telefonisch opgeven op 020-6225292 (alleen ma/di/do). 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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25 jarig jubileum Dolly Blok 
 

 

Het was 9 oktober jl. 25 jaar geleden dat Dolly 
Blok bij Heemschut in dienst trad. Dolly verzorgt 
twee dagen in de week de ledenadministratie en 
springt bij waar nodig. Het bestuur en collega’s 
zijn trots dat zij al zoveel jaren bij Heemschut 
werkt want zij is een zeer gewaardeerde en fijne 
collega.  
 

Dolly zal vanaf november één dag in de week 
gaan werken, meestal de dinsdag of de 
donderdag. Wij wensen Dolly nog vele plezierige 
jaren bij Heemschut toe en ook privé wensen wij 
Dolly en haar man Rob natuurlijk alle goeds! 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Zo kan het ook! Bouwen in kwetsbare situaties.  
 
Door Pier P. Bosch 

 
Medio 2014 verrees er op een opvallend en 
daardoor erg kwetsbaar punt midden in het 
dorp Haren (Gr.) een nieuw pand van de 
Makelaardij Dunning. Het is een kantoor met 
op de bovenverdiepingen 2 appartementen. 
Het pand past vooral door de vorm, de 
verhoudingen, de verspringende gevel, het 
ritme van de raampartijen, de 
dakconstructie, het materiaalgebruik en de 
kleuren prima in het dorpse straatbeeld. 
Bovendien is het energieneutraal gebouwd 
(de zonnepanelen worden nog geplaatst). 

 

 

 

 
Het ontwerp is in samenspraak met de opdrachtgever gemaakt door Gerard Schijf van Team 4 
Architecten te Groningen. Het is een sympathiek en geslaagd voorbeeld van, zoals men dat in 
Haren noemt , ’de Harense manier van bouwen‘, die vooral sterk wordt aanbevolen bij bouwen 
in kwetsbare situaties. Concreet betekent dat: pas je aan bij het dorpse of landschappelijke 
karakter.  
 
Dat verdient navolging! 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Facebook 
 

 

Wilt u snel op de hoogte zijn van nieuwe acties van 
Heemschut voor het behoud en beschermen van 
bedreigd erfgoed? Wilt u delen in de successen? Steun 
bieden bij de bedreigingen? Of gewoon interessant 
erfgoednieuws volgen?  
 
Like dan de Heemschutpagina op Facebook. Iedere 

week verschijnen er nieuwe berichten die u kunt 

delen met familie en vrienden. Doen! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Geschiedenis van de Grote en Kleine Rietschuur in Diemen 
 
Door Mathijs Witte en Wiard Krook 

 
Afgelopen zomer bereikte ons het treurige 
bericht dat de kleine Rietschuur van 
architect Frank van Klingeren in Diemen 
gesloopt was. Het diende als bijgebouw 
naast de Grote Rietschuur en is als 
ensemble ontworpen. De kleine rietschuur 
stond leeg en moest van de eigenaar, de 
gemeente Diemen,  vanwege bouwvalligheid 
plaatsmaken voor de nieuwbouw van een 
school. Helaas heeft de gemeente Diemen 
meermaals pleidooien voor behoud 
genegeerd. Bond Heemschut Noord-Holland 
en de Historische Vereniging Diemen zetten 
zich nu in om de Grote Rietschuur wel 
beschermd te krijgen.  
                                                                        

 
 

 
 
Wandschildering Pierre van Soest 

U kunt hier het vervolg van het artikel lezen.    
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Het hevelhuisje op de IJsselmeerdijk bij Lelystad 
 
Door Piet Voermans 
 

 
Foto Maarten Schonk 

Begin oktober is een nieuw hevelhuisje door het 
waterschap Zuiderzeeland onthuld. Het staat op 
de IJsselmeerdijk bij Lelystad op de plaats van 
het oude hevelhuisje. In het oude hevelhuisje 
zorgde een hevelpomp voor verversing van het 
water in het visvijver gebied, dat direct achter 
de dijk lag. Dit kon en mocht niet dòòr de dijk, 
maar het watertransport moest òver de dijk 
plaatsvinden. Daarvoor werd een hevelpomp 
gebruikt. De 65 visvijvers waren daar in 1964 
aangelegd voor de kweek van 15 soorten 
pootvis. Die jonge vis werd dan uitgezet in heel 
Nederland voor de sportvissers. 

 

Dat ging prima tot rond 1990 toen de aalscholvers zich als één kolonie in de Oostvaardersplassen 
vestigden. Tot deze vogels de visvijvers ontdekten en die in enkele dagen helemaal leeg visten. 
Men heeft van alles geprobeerd, maar daar waren geen geoorloofde maatregelen tegen mogelijk 
en het was gedaan met de kweekvijvers. 
 
Toen sloop van het niet meer gebruikte en vervallen hevelhuisje aan de orde kwam, heeft de 
Commissie Flevoland van Heemschut via zijn voorzitter deze oplossing aangedragen. Het oude 
huisje is gesloopt en er is een silhouet van het huisje voor terug gekomen. In het huisje op de 
dijk staat op een bord de informatie om de geschiedenis van de visvijvers te behouden. Met dank 
aan het waterschap Zuiderzeeland die dit realiseerde. 
Het gebied van de visvijvers heeft een andere bestemming gekregen. Maar ook de twee 
dienstwoningen wil men graag behouden door ze een herbestemming te geven. Maar dat staat nu 
door recente bouwactiviteiten erg onder druk. De jonge gemeente Lelystad ziet nog niet 
helemaal, dat je nu al oog moet hebben voor toekomstig erfgoed om daarmee de geschiedenis 
van het gebied te behouden. 
 

Klik hier om naar het dossier op de website van Heemschut te gaan. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Heemschut vraagbaak 
 

Door Mathijs Witte 

 

Een Heemschut-lid vraagt wanneer hij als omwonende belanghebbende is bij een bezwaar tegen 
het besluit voor het verlenen van een vergunning voor het wijzigen/slopen van een gemeentelijk 
monument. 
 
Casus 
De heer Van Dijk geeft aan dat in Tilburg een stuk van 6 
meter van een kloostermuur wordt gesloopt om een 
veilige in- en uitrit te maken voor de nieuwe bewoners 
van een her te ontwikkelen klooster. Het klooster, de tuin 
en de kloostermuur zijn allen gemeentelijk monument. De 
heer Van Dijk vindt dat er geen noodzaak is om de muur 
te slopen. Toekomstige bewoners kunnen al op een andere 
veiligere manier het kloosterterrein verlaten. 

 
 
Bovendien vindt de appellant dat het maken van een gat het vernietigen van een stuk erfgoed 
betekent. Hij is in bezwaar gegaan tegen het besluit maar kreeg van de gemeente Tilburg te 
horen dat hij geen belanghebbende is. Zijn bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard.  
Uit jurisprudentie ten aanzien van het belanghebbende begrip blijkt dat de heer van Dijk 
mogelijk wel als derde belanghebbende bezwaar mag maken. Hij heeft als omwonende een 
rechtstreeks bij het besluit betrokken belang. Wanneer is dat het geval? 
 
Volgens vaste rechtspraak is een bezwaarmaker belanghebbend in de zin van artikel 1:2, lid 1 
van de Algemene wet bestuursrecht als hij een belang heeft dat persoonlijk, actueel en 
objectief bepaalbaar is en dat belang bovendien direct geraakt wordt door het besluit. Bij 
bezwaar tegen een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten betreft het een  
bouwplan met een ruimtelijke uitstraling, die zich uitstrekt tot de omliggende percelen van 
waaruit een direct zicht is op het monument. De heer Van Dijk woont niet binnen een straal van 
100 meter, en heeft ook geen zicht op het te wijzigen/ slopen monument. Hij kan dus niet 
aangemerkt worden als belanghebbende. De gemeente had gelijk. Hij had hier Heemschut voor 
moeten inschakelen. Bij niet voldoende waarneembare invloed kan een bezwaarmaker nog 
belanghebbend zijn in verband met extra verkeers-, lawaai of stankoverlast.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Verslag Discussieavond Fietsparkeren in de Amsterdamse binnenstad 
 
Door Jephta Dullaart 

 
 

 
 

 
Fietsen horen net zo goed bij Amsterdam als 
de grachten of de Westertoren, maar de 
straten en pleinen in de binnenstad worden 
ontsierd door enorme aantallen rommelig 
geparkeerde fietsen. Het probleem is de 
afgelopen jaren flink toegenomen en menig 
gesprek over de leefbaarheid in de stad heeft 
de geparkeerde fiets tot onderwerp.  
 
Reden te meer om er een discussiebijeenkomst 
over te houden, zo vond de Commissie 
Amsterdam.  

Op uitnodiging van de commissie gaf een aantal experts op donderdagavond 23 oktober een 
presentatie over de problematiek en mogelijke oplossingen voor het fiets parkeren. U kunt 
hier verder lezen. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Erfgoedvereniging Heemschut | Nieuwezijds Kolk 28 | 1012 PV Amsterdam | www.heemschut.nl 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://tccdn.tilburgcom.netdna-cdn.com/media/P7168838-1024x768.jpg&imgrefurl=http://tilburg.com/nieuws/kloostermuur-rooi-harten-wordt-gereinigd/&h=768&w=1024&tbnid=nMFX_yP1aHiBsM:&zoom=1&docid=EU7UqXrt1TprMM&ei=KGtPVJSwOoOYPJ6zgcAE&tbm=isch&ved=0CGgQMyg9MD0&iact=rc&uact=3&dur=1508&page=3&start=53&ndsp=31
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.fietsen.123.nl/thumbs/300x205h/2011-01/fiets-amsterdam.jpg&imgrefurl=http://www.fietsen.123.nl/entry/12655/strengere-fietspakeerregels-in-amsterdam&h=195&w=300&tbnid=3zi-Hyc06VWuRM:&zoom=1&docid=Sza2BgVeORvAdM&ei=QWxPVPz9NYPjOO6PgZAD&tbm=isch&ved=0CD8QMygUMBQ&iact=rc&uact=3&dur=1020&page=2&start=20&ndsp=28
http://www.heemschut.nl/nl/vereniging/nieuws/jaar2014/verslag-discussieavond-fietsparkeren-in-de-amsterdamse-binnenstad.html
http://www.heemschut.nl/

