
 

De commissie Heemschut Gelderland laat graag zien wat er in de 

afgelopen periode is bereikt om het Gelderse erfgoed te beschermen. Als 

grootste provincie met veel (toekomstig) erfgoed is er genoeg te doen. 

Voorzitter Maud Arkesteijn: “We zijn trots op onze leden, samen doen 

we het, en onze commissie kan versterking gebruiken, we verwelkomen 

leden die willen meewerken van harte!”  

 
 

Eerste uitgave 
In deze eerste nieuwsbrief worden drie projecten uitgelicht, het nieuwe project 
ijzergieterij Vulcanus in Langerak, het al jaren lopende project om het rijksmonument 
AKU in Arnhem te redden en de voorkomen sloop van het Baudartius College in 
Zutphen. Als laatste wordt een oproep aan de leden gedaan om de commissie 
Gelderland te versterken. 

 
 
IJzergieterij Vulcanus vraagt om bescherming 
Wie vanuit Doesburg naar Doetinchem rijdt, ziet in het dorpje Langerak met grote 
letters VULCANUS op een stoere bakstenen gevel staan. Daarna volgen een aantal 
karakteristieke fabrieksgebouwen met aan het einde een grote ijzeren toegangspoort 
en een portiers huisje. Het geheel heeft een monumentale uitstraling, maar wel met 
achterstallig onderhoud. Reden voor Heemschut om zich te verdiepen in dit complex.  
Vulcanus is een ijzergieterij die opgericht is in 1894 en na een faillissement in 2019 is 
overgenomen door een machinefabriek. Dit was aanleiding voor de gemeente 
Doetinchem om een voorontwerpbestemmingsplan te schrijven waarin de volgende 
tekst staat ”In het plangebied zijn geen panden aanwezig die op dit moment een 
cultuurhistorisch waardevolle status hebben”.  

 
 
 

Erfgoedvereniging Heemschut bestaat 
sinds 1911 en zet zich landelijk met 
vrijwilligers in voor de bescherming en 
het behoud van erfgoed, zowel van 
gebouwen als cultuurlandschappen en 
stads- en dorpsgezichten. 
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Heemschut is het hier niet mee eens. De geschiedenis van ijzergieterijen in dit gebied 
aan de Oude IJssel gaat terug tot 1689, er zijn vele publicaties over deze gieterijen en 
er is een ijzermuseum in een voormalige gieterij in Ulft gevestigd.  
 
De cultuurhistorische waarde wordt ook op Facebook onderstreept “Mijn man heeft 47 
jaar op Vulcanus gewerkt, evenals vele anderen. Met Kerstmis kreeg je vroeger in het 
Kerstpakket iets van gietijzer, bijv. kandelaars, maar met jubileums en huwelijksfeesten 
kreeg je een gietijzeren kookpot gevuld met bloemen”.  
 
De langgerekte gevel in Langerak vraagt om onderzoek en bescherming. Heemschut 
heeft daarom een zienswijze ingediend en verwacht dat de gemeente Doetinchem ook 
het belang van dit industriële erfgoed zal inzien. 
 
 

 
 

Monumentale AKU fontein in Arnhem blijft 
monumentaal 
Dankzij jarenlange inzet van Heemschut en andere erfgoedbeschermers blijft dit 
monumentale kunstwerk waarvoor het is gemaakt, behouden voor de toekomst, het 
wordt niet gesloopt en het wordt ook geen fietsenstalling! 
 

De gemeenteraad heeft deze week besloten dat het monument met spoed wordt 
opgeknapt.  
 
Het kunstwerk is in 1961 geplaatst, ontworpen door de architect Henk Brouwer (1920-
1974) en geschonken door Algemene Kunstzijde Unie (AKU), ter gelegenheid van haar 
50-jarig bestaan, aan de stad Arnhem. De AKU is een voorloper van het huidige bedrijf 
AkzoNobel. Het kunstwerk bestaat uit een fontein in een blauw gekleurd bassin. 
Middenin staat een sokkel met daarop het beeld 'Libelle' van de kunstenaar Shinkichi 
Tajiri. Daarnaast staat een overdekte galerij met centraal een patio met zitbanken. 

 

 
 
Libelle van Shinkichi Tajiri 
 
 
 

 



 

Het monument is een sprankelend voorbeeld van kunst uit de wederopbouwperiode, 
het plein vormt het hart van het winkelgebied waar mensen elkaar ontmoeten, 
uitrusten, afkoelen op hete dagen of gewoon genieten, dat is waar kunst voor is 
gemaakt.

 
 
Sloop Baudartius College Zutphen van de baan 
Heemschut en mede-erfgoedbeschermers trokken aan de bel, scholieren gaan 
het “oude” schoolgebouw in Zutphen verlaten, wat gaat er met het gebouw 
gebeuren, en met al die herinneringen, leegstand, daarna sloop? 
 
De druk van Heemschut en de erfgoedbeschermers is opgepakt door de 
politiek, de gemeenteraad van Zutphen besloot dat sloop niet aan de orde is en 
dat het gebouw een nieuwe bestemming moet krijgen. 
 
Het Baudartius College is in 1949-1951 gebouwd als Christelijk Lyceum door het 
architectenbureau Rotshuizen en Wind uit Arnhem. Dit architectenbureau heeft 
naam gemaakt als ontwerper van christelijke scholen, kerkgebouwen en 
zorginstellingen. Een groot aantal werken van dit architectenbureau is 
aangewezen tot monument. 
 
Met haar sobere en verfijnd gedetailleerde architectuur is het Baudartius 
College een goed voorbeeld van traditioneel bouwen met moderne elementen 
uitbreidingen gekregen en is vrij gaaf behouden. Met name het gedeelte aan de 
Isendoornstraat is van grote waarde voor het stadsbeeld. Ook het interieur 
bevat nog diverse kenmerkende elementen uit de bouwperiode.  
 
Baudartius zelf leefde in de 17e eeuw, hij had al jong een goed gevoel voor 
talen. In zijn jeugd leerde hij Engels, later ging hij naar de Franse en naar de 
Latijnse school. Zo leerde hij ook Latijn, Grieks en Hebreeuws. Hij is was 
predikant en theoloog maar is vooral bekend geworden als vertaler van de 
Bijbel vanuit het Hebreeuws in opdracht van de Synode van Dordrecht in 1618. 
 
 

 
 
De commissie Gelderland heeft mooie vacatures 
De commissie Heemschut Gelderland bestaat uit 9 leden inclusief de voorzitter 
en de secretaris. De provincie Gelderland bestaat uit 51 gemeenten. Elk lid 
heeft een aantal gemeenten als werkgebied. De gemeenten Oldebroek, 
Hattem, Heerde, Epe en Nunspeet zijn nog onvoldoende in beeld. Ook in 
Nijmegen en omgeving is versterking gewenst. Leden die daar wonen en actief 
willen meewerken worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen. Dat 
kan via e-mail gelderland@heemschut.nl of telefonisch met voorzitter Maud 
Arkesteijn op 06 5578 4996.  
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