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De commissie Heemschut Gelderland laat graag zien wat er in de 

afgelopen periode is bereikt. Voorzitter Maud Arkesteijn: “De 

omgevingswet vormt een bedreiging voor ons erfgoed. Het is een 

complexe wet, erfgoed heeft geen eigen wetgeving en de regie wordt 

gedecentraliseerd. Belangrijke besluiten worden op gemeentelijk niveau 

genomen. Erfgoed dreigt zo nog meer ondergeschikt te worden aan 

andere gemeentelijke belangen, zoals woningbouw, de energietransitie 

en werkgelegenheid.“ 

 

Cursus omgevingswet 

Leden van de commissie Gelderland zijn op cursus geweest om kennis op te 
doen van de omgevingswet. Duidelijk werd dat het belangrijk is om als 
erfgoedbeschermer vroeg betrokken te zijn bij bouwprojecten. Tijdens het 
maken van de plannen is er nog een mogelijkheid tot inspraak, dit heet 
participatie, daarna wordt het erg lastig. Als besluiten zijn genomen is de ruimte 
voor aanpassingen en bescherming nihil.  

 

 

Een molen die stilstaat raakt in verval 
 
De gemeente Ede wil volop bouwen en ziet de molenbiotoop van 
rijksmonument de Keetmolen als mogelijke locatie. Echter, elke molen heeft 
van rijkswege recht op een gebied in een straal van 400 meter rondom de 
molen waar beperkt gebouwd mag worden, de molenbiotoop.  
Die ruimte is nodig om de molen te kunnen laten draaien, een molen die 
stilstaat raakt in verval.  
Dit recht is in Ede in het verleden al aangetast en nu werd er in de raad zelfs 
geopperd om de molen maar helemaal te verplaatsen, naar ergens buiten de 
bebouwde kom, dan zou deze bouwlocatie vrijkomen.  
Hoewel Ede eigenaar is van de molen, zal dat niet aan de orde zijn. Het was een 
wild idee, maar het geeft duidelijk aan hoe groot het belang is om in de 
molenbiotoop te bouwen. 
 
Heemschut is ingeschakeld om het monument te beschermen. Samen met de 
Oudheidkundige Vereniging Ede en de molenaars wordt opgetrokken om de 
gemeente en ook de bewoners van Ede uit te leggen dat erfgoed een belangrijk 
onderdeel is van haar identiteit en die van Nederland. De meeste molens zijn 
rijksmonument, daar zijn goede redenen voor. 

 
Dankzij molens kon Nederland worden droog gemaakt, kon graan worden 
gemalen, kon hout worden gezaagd en meer. En molens vormen een grote 
aantrekkingskracht op bezoekers, maken de leefomgeving vriendelijk, een 
draaiende molen heeft iets vertrouwds en oer Hollands. 

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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Een eerste stap is de gemeente Ede schriftelijk te wijzen op haar plicht om de 
molenbiotoop in stand te houden en het rijksmonument te beschermen.  
Ook biedt Heemschut de gemeente Ede een gratis lidmaatschap aan om samen 
te werken aan het behoud van erfgoed.  
 

 
 
Supermarktketen wil historisch pand slopen 
 
Inwoners van Alverna in de gemeente Wijchen zijn geschokt dat een 
beeldbepalend gebouw in het dorp moet wijken voor de vestiging van een 
supermarkt met parkeerplaats. Het grote witte pand met de hoge kap steekt 
boven de omringende huizen uit, het is gebouwd als hotel en maakt al bijna 
honderd jaar deel uit van de jonge geschiedenis van het dorp.  
 
Alverna is ontstaan na de bouw van een groot Franciscanenklooster in 1886. 
Het klooster trok bedrijvigheid aan waardoor er een dorp ontstond, het kreeg 
de naam Alverna. Die naam verwijst naar de berg La Verna in Toscane, waar 
volgens de geschiedenis Franciscus van Assisi in 1224 de stigmata heeft 
ontvangen.  
Het klooster stond tegenover het hotel maar is gesloopt in 1980, de torenspits 
en de kloostermuur zijn behouden en gemeentelijk monument. 
 
Heemschut is van mening dat sloop van het voormalige hotel om meerdere 
redenen ongewenst is. Het gebouw is in goede staat en de architectuur is 
typerend voor het Interbellum, kenmerkend zijn de hoge kappen met 
overstekende goot, de ritmiek van de ranke ramen met roedeverdeling en de 
getoogde ingangspoort.  
 
Tevens zijn er voldoende mogelijkheden om het pand een passende 
bestemming te geven, denk hierbij aan wonen, wonen en werken, (zorg)hotel, 
horeca, detailhandel en meer.  
 
In de maatschappelijke discussie wordt steeds meer benadrukt dat 
grondstoffen schaars zijn. Duurzaamheid is een van de belangrijkste 
beleidsthema’s voor vele organisaties, instellingen en de overheid. Sloop staat 
haaks op dit beleid. 
 
Daarom heeft Heemschut de gemeente Wijchen aangeschreven om het 
gebouw te beschermen door het aan te wijzen als gemeentelijk monument en 
hiermee de acute dreiging van sloop te voorkomen. 
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Waarom wordt dit rijksmonument in Wageningen zo slecht 
onderhouden? 
 
Heemschut kreeg onderstaande brief binnen: 
 
“Beste Heemschut vereniging, 
 
Via Monumenteninfo kom ik bij uw vereniging. 
Het gaat nl om het pand aan de Lawickse Allee 71, Nudenoord geheten. 
Het staat al jaaaren leeg en te verloederen!! 
Nu met de storm is het helemaal hopeloos. Gaten in het dak en langs de hele nokrand 
lijkt het ook open te liggen. 
Aan de westkant van Wageningen is sowieso al weinig historisch te vinden en dan 
gebeurt er met dit pand helemaal niks ?!?! 
Volgens monumenteninfo is het een Rijksmonument en is de eigenaar/beheerder 
verplicht dit te onderhouden. 
Kunt u hier iets mee ? 
Moet ik bij de gemeente zijn of stuurt die mij van het kastje naar de muur ?  
Ik heb er geen ervaring mee, maar kom dagelijks langs dit pand. En zie het met lede 
ogen aan… 
Er moet nu echts iets gaan gebeuren …hoop ik van harte !! 
Ik hoor graag van u.“ 
 
Heemschut heeft de melding opgepakt en is met betrokken partijen in overleg.  
 

Werken bij Heemschut 
Bovenstaande brief is een goed voorbeeld van de start van een project voor een 
Heemschut vrijwilliger. Allereerst is Heemschutter Gert op de locatie gaan kijken, heeft 
foto’s gemaakt en heeft gesproken met de indiener van de melding. 
De foto’s worden intern gedeeld zodat collega’s kunnen meekijken en adviseren welke 
stappen gezet moeten worden.  
In dit geval wordt er contact opgenomen met de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, de gemeente, de Historische Vereniging Oud Wageningen en de eigenaar. 
Vervolgens wordt de strategie bepaald en de eerste stap gezet. 
In de volgende nieuwsbrief vertellen we graag meer over de voortgang van dit project. 
 

 
 
Interesse om mee te werken? 
De commissie Gelderland heeft vacatures! 
 
De commissie Heemschut Gelderland bestaat uit 11 leden inclusief de voorzitter 
en de secretaris. De provincie Gelderland bestaat uit 51 gemeenten. Elk lid 
heeft een aantal  gemeenten als werkgebied. Er is veel te doen, dus we zijn nog 
steeds op zoek naar nieuwe commissieleden.  
Interesse? Neem dan contact op via e-mail gelderland@heemschut.nl of 
telefonisch met voorzitter Maud Arkesteijn op 06 5578 4996.  
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