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De commissie Heemschut Gelderland laat graag zien wat er in de 

afgelopen periode is bereikt. Voorzitter Maud Arkesteijn blikt terug: ‘Ook 

dit jaar hebben we veel bereikt in de bescherming van ons erfgoed, 

ondermeer Brouwerskamp in Doetinchem en het witte voormalige hotel 

in Alverna gemeente Wijchen zijn gered van sloop. Maar sommige 

gemeenten moeten nog wel wat bewuster worden, wij helpen ze daarbij. 

En dankzij de steun van onze leden kunnen wij dit werk blijven doen.’ 

 
 

Mooiste kerk van Gelderland moet sluiten 
 
Heemschut, het Catharijneconvent, de Nationale Monumentenorganisatie en de 
Locatieraad Geloofsgemeenschap maken zich grote zorgen over de toekomst van de 
Willibrorduskerk in Vierakker. Aanleiding is de voorgenomen sluiting van deze kerk, in 
2009 uitgeroepen tot de mooiste kerk van Gelderland. 
 
De kerk behoort tot de Top 100 van kerken met een bijzonder rijk en origineel interieur 
vol christelijke symboliek. Het kerkgebouw is een rijksmonument, de bijbehorende 
pastorie en een voormalig verenigingsgebouw zijn gemeentelijk monument. Het 
kerkgebouw is dus beschermd, evenals het interieur maar de ‘losse’ 
interieuronderdelen niet. De altaren, kroonluchters, het meubilair, de beelden en 
meer zullen verwijderd worden en er blijft zo een ‘lege’ kerk over. 
 
De kerk wordt nu nog gebruikt voor vieringen in de weekenden, die worden 
bijgewoond door 20 tot 25 personen. 
 
De gemeente Bronckhorst heeft geen kerkenvisie opgesteld en schrijft: ‘Bij de St. 
Willibrorduskerk in Vierakker werd geconcludeerd dat het rijke beschermde interieur 
en de historische relatie met het landgoed, transformatie heel beperkt zo niet 
onmogelijk maken. Openbare en maatschappelijke functies en op gebied van cultuur 
en ontspanning zijn wellicht denkbaar, mits deze passen in bestaande ruimtelijke 
structuur en geen afbreuk doen van het heersende woon- en leefklimaat.’ 
 
Heemschut en betrokken erfgoedorganisaties beraden zich over mogelijkheden om de 
kerk en het interieur te behouden voor toekomstige generaties. 

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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Verpauperde historische herenboerderij in Aalten  

De eigenaar van het monumentale boerenerf Misterweg 85 Bredevoort in de 
gemeente Aalten heeft al jarenlang geen onderhoud uitgevoerd waardoor de 
gebouwen in verpauperde staat zijn. 

De monumentale bijgebouwen vertonen ernstige gebreken zoals gaten in de 
pannendaken, scheurvorming in het metselwerk, verrotte windveren en sterk 
aangetaste goten. Ook de woning heeft achterstallig schilderwerk. 
Door de sterke begroeiing is slechts een gedeelte van de gebouwen zichtbaar, wat hier 
achter zit belooft niet veel goeds. 

Heemschut heeft de gemeente Aalten aangeschreven om de eigenaar te verplichten 
het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Verwaarlozing van een monument is 
strafbaar dus de gemeente moet handhaven. 

Het rijksmonumentenregister schrijft over dit complex: ‘ Van stedenbouwkundige 
waarde als onderdeel van een complex dat verder nog bestaat uit twee gekoppelde 
schuren en een wagenschuur. De boerderij is gesitueerd in een historisch gegroeid 
gebied.’ 

 

 
 

Bouw appartementen bedreigt De Muse in Malden 
 
De Muse is een van de oudste gebouwen in Malden. Malden was een lintdorp met wat 
boerderijen, een paar kroegen en een kerk met pastorie. De pastorie werd vanaf 1852 
de lagere school, nu De Muse.  
Deze plek in het centrum herinnert aan vroeger tijden en vormt een oase van rust en 
schoonheid tussen de hoge moderne bebouwing. Het plan om hier een kolossaal 
appartementencomplex pal naast de Muse te bouwen is de nekslag voor dit bijzondere 
erfgoed. 
 
Het Erfgoedplatform van de gemeente Heumen heeft een zienswijze tegen deze 
plannen ingediend. Heemschut ondersteunt deze zienswijze met een eigen zienswijze 
en een aanvraag tot aanwijzing als gemeentelijk monument voor het complex De 
Muse. 
 
Zoals het Erfgoedplatform in haar brief schrijft: ‘De Muse heeft in alle plannen die er 
zijn gemaakt om het centrum van Malden meer sfeer en beleving te geven een 
centrale plek in genomen door zijn uitstraling, geschiedenis en locatie. Een centrum 
heeft niet alleen woningen en winkels nodig maar ook plaatsen voor ontmoeting, 
cultuur en recreatie.’ 
 
Heemschut gaat ervan uit dat het onderzoek naar de waarden van dit complex zal 
aantonen dat het een mooie plaats op de gemeentelijke monumentenlijst verdient. 
Behoud van erfgoed is immers essentieel voor onze samenleving, het vertelt onze 
geschiedenis van generatie op generatie. Het is de taak van de gemeente om erfgoed 
in stand te houden. 
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Supermarktketen ziet af van sloop 
 
In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over geplande sloop van dit beeldbepalende 
witte gebouw in Alverna gemeente Wijchen. Deze plannen zijn van de baan, de 
gemeente wil het pand behouden. De supermarktketen gaat het pand opnemen in de 
nieuwe vestiging. De brief van Heemschut en de persaandacht hebben hier een 
belangrijke bijdrage aangeleverd. 
 

 
 

Waarom wordt dit rijksmonument in Wageningen zo slecht 
onderhouden? 
 
Zo schreven wij over de slechte staat van dit monumentale pand in Wageningen. 
Inmiddels is er vooruitgang geboekt. Na aansporing door de gemeente is de eigenaar 
van het pand gestart met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Helaas 
gebruikte hij, overigens na goedkeuring door de gemeente, een kleur die historisch 
gezien discutabel is voor dit pand. 
De werkzaamheden zijn deels stilgelegd om tot een restauratieplan te komen dat alle 
werkzaamheden omvat. Heemschut werkt hier samen met Oud Wageningen, 
Wageningen Monumentaal en de gemeente om dit rijksmonument te behouden. 
 

 
 

Post’65 architectuur: uw input gevraagd! 
 
De Commissie Heemschut Gelderland vraagt uw suggesties voor de ‘signaleringslijst’ 
post’65 architectuur. Iconen uit de jongste periode van architectuur worden vaak 
bedreigd en onvoldoende of niet gewaardeerd. Heemschut geeft een aanzet tot 
inventarisatie, onderzoek, debat en waardering van dit erfgoed. 
 
Hoewel de interesse en waardering voor het erfgoed uit de periode Post’65 (1965-
2000) sterk toeneemt, blijkt vaak nog een gebrek aan animo voor het behoud van deze 
‘nieuwe architectuur’. De echte waarde van gebouwen uit deze tijd zit vooral in de 
manier waarop met ruimte en indeling werd omgegaan. Veel gebouwen uit deze 
periode worden gesloopt of aangepast aan moderne eisen. Dit kan een goede 
ontwikkeling zijn, maar hierbij gaan vaak waardevolle architectonische elementen 
verloren. 
 
De Commissie Gelderland zet zich, als vooruitgeschoven post van de landelijke 
werkgroep Post’65, in voor bedreigd erfgoed uit deze periode door aandacht ervoor te 
vragen en bewustwording te creëren. Immers ook in onze provincie zijn enkele parels 
uit deze periode te vinden. Niet alleen bekende werken als het pand van Centraal 
Beheer in Apeldoorn en het stadhuis van Arnhem, maar ook minder bekende 
bouwwerken als de voormalig Stadsbibliotheek in Doetinchem en het gemeentehuis 
van Ede (foto links). 
 

Bibliotheek Doetinchem  
Foto Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers (ECAL) 
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Na overleg met de landelijke werkgroep is de Gelderse commissie bezig met het 
opstellen van een ‘signaleringslijst’, zodat al in een vroeg stadium voor iedereen 
duidelijk is welke gebouwen uit ons zeer recente verleden van belang zijn voor de 
identiteit en kwaliteit van onze leefomgeving en dus het behouden waard zijn. 
  
De commissie is benieuwd naar uw input voor deze lijst: stuur uw lokale Post’65 
parels naar gelderland@heemschut.nl.  
 
Als dank voor uw inzending verloten we een exemplaar van het boek “Nederland aan 
het eind van een millennium” uit de Heemschutserie. 

 

 
De commissie Gelderland heeft vacatures! 
 
De commissie Heemschut Gelderland bestaat uit 12 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. 
 

 

 
Hofje Brouwerskamp in Doetinchem gered 
 
In februari vertelde Annette Holleman, een bewoonster van dit hofje uit de 
wederopbouwperiode: ‘Met kerst sturen we elkaar allemaal een kaartje.’  
Het was onzeker of deze traditie in 2022 voortgezet zou worden, het hofje maakte 
grote kans gesloopt te worden voor nieuwbouw op die plek. Heemschut, Deutekom, 
het Cuypersgenootschap en de pers trokken flink aan de bel en vroegen om plaatsing 
op de gemeentelijke monumentenlijst. Uit een waardestellend onderzoek bleek dat 
het hofje ruim aan de gestelde criteria voldoet en werd daardoor gered van sloop.  
Het is nu een gemeentelijk monument, de bewoners kunnen kerstkaartjes schrijven. 
 

Apeldoorn Centraal Beheer. 
Foto CODA Beeldbank 

De Vuurvogel Malden 
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