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I LEID
1.1

Hooidvmag:

Wat

zijn

concrete

aanbevelingen voor het verhogen
van rendement van cdituw en
erfgoed in de Achterhoek?

1 Aibaicening onder

Aibeeidirrg
meksregšo

it verschillende onderzoeken blijkt dat cultuur en erfgoed bijdragen aan
de economie en maatschappij. Zo dragen zij bij aan het toerisme en aan
een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners. Maar in
teressanter dan de vraag hoe graat die bijdrage precies is, is de vraag hoe
de bijdrage zo groot mogelijk gemaakt kan worden.
De Achterhoekse gemeenten willen graag concrete aanbevelingen over
hoe de maatschappelijke en economische betekenis van cultuur en erf

goed versterkt kan worden. Dit is onder meer van belang voor het nieuwe
Cultuur~ en Erfgoedpact en regionale programma's zoals Agenda 2020,
Ook voor eigenaren, ondernemers, het maatschap
LEADERen Interreg
pelijk middenveld en andere relevante organisaties moet de aanpak aan
knopingspunten bieden.

Om tot gestructureerde en rake aanbevelingen te komen, hebben wij het

om
Oost

,ja

Achtergrond en doelstelling

Kader en zoektocht

Lochem

ronc

G

arn

lr

onderw rp onderzocht vanuit twee
is oeken:
Het aanbod, bottom up. Wat biedt de Achterhoek aan cultuur en erf
goed? Wat karakteriseert het huidig aanbod? En hoe gaan de verschil
lende gemeenten om met dit aanbod, wat is het beleid? Voor de in
ventarisatie raadpleegden we het Monumentenregister van de RCE,
gemeentelijke monumentenlijsten, het Nationaal Georegister, de Bos
atlas van het Cultureel Erfgoed, tal van promotionele en cultuur- en
en ibeleidsidocumenten
toegestuurd door ge
erfgoed websites*
meenten in de Achterhoek. Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd
met de gemeenten.
De theorie. Het ondeniverp is breed en het speelveld groot. Om struc
tuur aan te brengen hebben wij de literatuur bestudeerd aan de hand
van de volgende vragen:
Hoe hebben cultuur en erfgoed invloed op het vestigingsklimaat
en toerisme?
Hoe wordt de betekenis van cultuur en erfgoed in beeld gebracht?
Wat zijn strategieën om de betekenis (het rendement) te vergro
ten?
Zijn deze ook van toepassing buiten de steden?

»~:ww.a-1,hierhnek,ni,www_:nšjngnid<›rianr5,ni, wwwarhwrhnekïocariesrni
van Eokale Wim nn xwbßireesvan cninirm en <:rigr§er*inrganimiier.
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Opbouw notitie
In dit achtergronddocument presenteren wij het volgende:

Analysekader maatschappelijke en economische betekenis van cultuur
en erfgoed in de Achterhoek
Analyse van huidig rendement
SWOT en pro¿el van de Achterhoek
Missie, visie en strategie
Projecten
Pro¿elen
en advies per gemeente: wat kan elk van de gemeenten
doen in aansluiting op gezamenlijke acties om rendement te verho
gen? Het pro¿el ls bovendien interessant voor de gemeenten om el
kaar beter te leren kennen en inhoudelijke raakvlakken te identi¿ce
ren
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ALY

ER

We hebben een analysekader ontwikkeld dat het mogelijk maakt om het
aanbod van cultuur en erfgoed in de Achterhoek op een systematische en
praktische manier te analyseren Dit kader ls gebaseerd op bestaande me

thoden en literatuur voor het in kaart brengen van de betekenis van cul
tuur en erfgoed voor economie en maatschappij, Een aanpassing van be
staande modellen is nodig omdat'
We zowel naar erfgoed als cultuur kijken;
Het gaat om adv'ezen om de waarde van cultuur en erfgoed voor eco
nomie en maatschaggi' te vergroten; niet om de exacte waarde vast te
stellen of uitputtend te zijn;
We op zoek zijn naar indicatoren die toepasbaar zijn in landelijke ge
bleden endie we op basls van de inventarisatie kunnen beoordelen;
We toe willen naar adviezen voor gemeenten in de Achterhoek en or
ganlsatles In het cultuur en erfgoedveld.
Het ontwikkelde analysekader deelt de maatschappelijke en economische
betekenis van cultuur en erfgoed in aan de hand van verschillende waar

den. Op basls van de lnventarlsatle van cultuur en erfgoed',de lnventari
satie van beleid en de gevoerde intemiews beoordelen we de mate waarin
de intrinsieke waarde, economischewaarde, gebruikswaorde, belevings
waarde en identíteítswoorde van cultuur en erfgoed ontwikkeld zijn of

ontwikkeld worden.
Dc stad versus het landelijk gebied

Voor de intrinsieke waarde, gebrulkswaarde, belevingswaarde en identi
teitswaarde is de ligging in het stedelijk versus het landelijk gebied niet
bepalend. Voor de economische waarde van erfgoed, en dan met name de

waarde van het vastgoed, treden echter sterke verschillen op tussen ste
den en landelijke gebieden.
Wat verstaan

wij onder een

en

semble?

aantrekkelijke
en
De meest
ijn con
waardevolle ensemble;
oentratles van rijksmonumenten
wanmon ten minste
met
ículiurelej
jxtlblieksfunctie
of
openbare voorziening, in combinatie met ten minste

eenem›no›

mische

functie

museum,

winkel,
restaurant,
twernbad
hotelt

kantoor,

(bijvoolheeld

gelegen in of nabij dorp of stad.

De waarde van vastgoed is substantieel hoger bij concentraties van rijks

en bij stadsgezichten. Bovendien is de betalingsbereidheid
monumenten
voor cultureel erfgoed hoger ln gemeenten met een hoge werkgelegen
heid, in vergelijking met gemeenten met een lager aantal baneni.
Dat be
tekent dat de vastgoedwaarde met name in, en ln de omgeving van, mo
numentale binnensteden hoog is. De Achterhoek kent weinig monumenta
le binnensteden maar wel veel clusters van rijksmonumenten en be
schermde gezichten in een landelijke omgeving. De betalingsbereidheid
voor wonen in monument of in een monumentale omgeving in het lande
lijk gebied is een stuk lager.

Tegelijkertijd hebben de clusters van rijksmonumenten een maatschappe
lijke waarde die zich indirect ook kan vertalen naar inkomsten: deze loca
ties zijn bijvoorbeeld ook aantrekkelijk om te werken en recreëren. Op ba
sis van de literatuur stellen we vast dat de meest aantrekkelijke en waar
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devolle ensembles concentraties zijn van rijksmonumenten en economi
sche functies (wonen, werken, toerisme).
in cultuur en
in ente concentreren

Door investeringen

erfgoed

aemlales, wordt de economische
en is ook het
impact vergroot,
effect op publielcebereik groter,

ln de rapportage benaderen we de economische waarde van cultuur en
erfgoed daarom onder andere vanuit het perspectief van deze ensembles:
met (cultu
waarvan ten minste
Concentraties van rijksmonumenten',
rele) publieksfunctle of openbare voorziening, in combinatie met ten
economische functie (bijvoorbeeld museum, winkel, restaurant,
ste
gelegen in of nabij dorp of stad.
kantoor, hotel, zwembad
Figuur 1 Betalingsbereidheid voor cultureel erfgoed
wnumi erfgoed
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Figuur 2 Waerfw van -zulziiur reneriagoeri vu-erecf„›ii:›r"rie

en maatschappij

intrinsieke \waarde

Erfgoed: de reist e met ti statische gebeurtenissen, gaaiheid, conservering, zeldzaamheid, samenhang en context, betekenis voor
de kennis over het ver eden en representati-

viteiš.
Cultuur: de kracht om te boe en en betekenis te geven, dm te verb zen en te traosten°,
te vernieuwen en e verbinden.
ZCGU

Aantal (rjksimoriumenten
Aantal beschermde stads en ddrpsge
zichten
Aantal culturele vodnieningen
Aantal Nationale Landschappen
Kwa iteit en verscheidenheid aanbod

samenwerking ragianaia vaan aningan
met oog op kwaliteit en toegankelijk
held
Bottom up in de breedte blijven ontw k
kelen met nog op verscheidenheid

Aantal ensembles van rijirsmonumen
ten en andere economische functies
Aantal toeristische trekkers/pubileks

Herbestemrrilng en aanpak leegstand
Vergroten aantrekkingskracht door
versterken ensembles
Pruductuntwikkeiing in aansluiting bij
wensen, motieven, verwachtingen doeigrnepen vrijetijdsecanomle
Vermirktirr vri etl dsecnnomie

Waard e

Ecnnomischewaardedoor economische
functies in erfgoed
vasrgrsaawasrria/ rnarirrwsarue van
erfgoed
Omgeving waarde
Toerisme en recreatie- bestedingen

trekkers

Suerkemerkenen toeristisch
recreatief aanbod
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Benuttirig cultuur en erfgoed voor maatschappelijke doelen. Bijdrage cultuurparticipatle aan fysieke en mentale gezondheid [bijvoorbeeld
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ANALYSE RENDEME T
CUl.i UUR
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ERFGÖED

Op basis van het analysekader uit hoofdstuk 2 hebben we in figuur 3 de
sterkten en zwakten van het aanbod van de Achterhoek op systematische
manier geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit vormt een belangrijke op

X

maat voor de SWOT-analyse (volgende paragraaf). Hoofdstuk 7 bevat de

resultaten van de analyse per gemeente.
Figuur 3 Waarde van cultuur en erfgoed in de Ar;l"ltel'hoek

1.458 rijksmonumenten (van 6.573 in Gelderland; 63.555 in NL; 1.154 in Twente) en 2.956 gemeentelijke monumenten.
landgoed met een beschermd torentje,
Het aantal van 1.458 rijksmonumenten betreft 985 locaties I complexen (bijv.
theehuis, stallen en hoofdgebouw).
De Achterhoek kent relatief veel monumentale kerken, agrarische gebouwen en kastelen. Zowel in vergelijking
met Gelderland als Nederlandals geheel.
in Gel
(een uitschieter is Zutphen met 10,2 per
De Achterhoek kent gemiddeld 1 rijksmonument per
derland is dat 1,28 en in Nederland 1,53 per
Hier moet ermee rekening gehouden worden dat de meeste
monumenten in steden liggen. Twente kent 0.76 rijksmonumenten per
10 rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten (van 44 in Gelderland en 465 in Nederland)

r

2 gemeentelijk beschermde dorpsgezichten

2 nationale landschappen (van de 20 in Nederland)
201 terreinen van archeologische waarde, waarvan 150 van hoge of zeer hoge waarde
669 culturele voorzieningen

Gevarieerd aanbod met veel podia, galerleën en musea. Aantallen voorzieningen: Museum
Bibliotheek of
Sociaal cultureel centrum [Kulturhus
archief
Podium (theater, filmhuis)
Galerie, atelier, werkRoute
Vereniging/ amateurclub
Bezienswaardig gebouw
plaats
Overig
Evenement

if

1

Van alle disciplines is ruim aanbod. Opvallend is het aantal voorzieningen gericht op de beeldende kunst en
Podlumkunst (theater, muziek, dans
podlumkunst. Aantallen per discipline: Beeldendekunst
Religie en leLetteren (literatuur, poëzie)
Ambacht
Volkscultuur:tradities en gebruiken (folklore)
Geschiedenisen wetenschap
Architectuur en stedenbouw
vensbeschouwing
Overig
en
Er ls een redelijke balans in het aanbod gericht op bet behoud en ontsluiten van cultureel erfgoed
aanbod gericht op hedendaagse cultuur
Kwaliteit van het aanbod:
I
Professioneel aanbod is er op het gebied van de podia (Amphion, De Storm, Hanzehof) en musea
la Mondriaan, Stadsmuseum Zutphen en Museum Henriette Polak, Stadsmuseum Doetinchem, Museum MORE). De Achterhoek kent een aantal festivals met landelijke aantrekkingskracht zoalsHuntenkunst, Zwarte Cross, Mañana Mañana.
I
Er wordt gewerkt aan het versterken en behoud van de kwaliteit van het aanbod door samenwerking tussen de vijf bibliotheekorganisaties (gericht op regionalisering en digitalisering), de 11 podia in
het Theater Overleg Oost-Gelderland (bundeling van PR, marketing, kaartverkoop. administratie en
afstemming programmering en prljsbeieid) en 21 musea (promotie). Van
personele ondersteuning
de musea E3 zijn er 17 ere istreerd in het Museumre lsterg.

3

Het Mnmaumregíster ik een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan
criteria voor een kxsrzliimzíeihoogwaardige invulling van de functšes van een museum (in
musea).
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De Achterhoek kent 4 beschermde stadsgezichten en 6 dorpsgezichten (van 44 gezichten in Gelderland en 465 in
De vastgoedwaarde s het sterkst
concentraties (ensembles) van rijksmonumenten, stadsgezichten en in mindere
mate dorpsgezichten (enkel voor sommige doelgroepen).
Omgevingswaarde voor omi ggende gemeenten ontstaat met name door de aanwezigheid van stadsgezichten/ mo
numentaie binnensteden, en de combinatie met een hoge werkgelegenhe
Voor de Achterhoek zijn de vastgoedwaarde en omgevingswaarde dus beperkt door de beperkte aanwezigheid van
(grote) monumentale binnensteden (alleen Zutphen).
De (maats happeiljke) waarde van ensembles waar concentraties van r jksmonumenten en economische functies ge
combineerd worden is aanwez g op 24 ocaties (zie bij

Economischewaarde door benutting van erfgoed staat onder druk door leegstand:
40 maatschappelijk vastgoed in de Achterhoek, waarvan een kwart
of gemeentelijk monument, tot 20401"
X
25 30% detailhandel n in de Achterhoek tot 2020
20 30% van alle kerken in NLen 37 50 van de kerken met kerkelijke functie in NL in de komende decennia
20›40% boerderijen n de Achterhoek tot 2030
22 kantoren in de Achterhoek in 2040"
Erzljn tal van voorbeelden van herbestemdegebouwen en (tljdeljke) benutting leegstaande winkels, scholen, kernen voor
cultuur. Een aanpak op reg onaa niveau ontbreekt echter.
Economischewaarde door toerisme en recreatie is substantieel, maar het potentieel is onderbenut.
Cultuuren erfgoed kunnen beter zichtbaar worden gemaakt a s onderdee van het toeristisch product. De economl
sche waarde uit toerisme en recreatie bestaat nu met name uit:
Pu biiekstrekkers: 35 voorzieningen en 14 evenementen
Achterhoek s een sterk geladen merk, met een (geholpen) naamsbekendheidvan 96%
Sterke merken en (toeristische) producten: Achterhoek, Zwarte Cross, Zutphen, DRU Industriepark, etc.
2,7 miljoen toer st sche overnachtingen (2014) omzet 98 miljoen euro groeiend
30 miljoen
etljdsactivltelten, omzet 400 miljoen euro aantal en bested ngen pp nemen af
is direct of indirect gerelateerd aan cultuur en
Een groot dee van de vakantie uitgaven aan uitstapjes (zeker 30-40
erfgoed' in 7 van de 10 activiteiten uit de top 10 speelt de historische aantrekkelijke omgeving een rol. Bij twee actl
viteiten h ervan is erf oed cultuur zelf de trekker.

Toegankelijkheid is zeer wisselend.
Openstel ing van bezlenswaardige gebouwen is vaak enkel in de zomer of op afspraak
De open telling van kastelen en landgoederen is beperkt.

Bereikbaarheid is goed, maar blijft punt van aandacht door demografische ontwikkelingen
Achterhoek is goed toegankei jk voor wandelaarsen f etsers. Er z jn veel r creatieve routes aanwezig en een selectie
is ontsloten via Achterhoek nl
Aan de bereikbaarheid van n b nnen de Achterhoek wordt gewerkt binnen Achterhoek2020.
Concentratie van culture e voorzieningen vindt op lokaal niveau al plaats (bijvoorbeeld in Cultuurkwartler Doetinchem). O re lonaal niv au taat deze d scussie sinds kort ook o de ag nda.

m

Erno: Krrrres en ßrancis, ñtauiwaalfaat,
rimrne¿wnwriling tie achterhoek.
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De verbondenheid met cultuur en (immaterieel) erfgoed in de Achterhoek ls groot
Op lokaal niveau is veel aanbod dat geworteld is in de Achterhoekse cu tuur (bijv
Zie ook het aantalverenigen onder ldentiteltswaarde.

volksleesteni.

unieke enianngan
De landgoederen, hultenplaatsen, kastelen en het cultuurlandschap zin be ngrijke dragers voor de recreatieve be
leving van de regio.
Oak zijn ereen aantal voorbeelden van toonaangevend aanbod met bovenregionale aantrekkingskracht gekopneld
aan de Achterhoekse culturele identiteit mals de Zwarte Cross, Mailana SI g om Gro e en IC

verbindende thema's die veelvuldig terugkomen in het cultuur› en erfgoedaanb d z n te re teren aan
fl
Cultuurlandschap
Geologie en natuurlanasciiap
Echt Achterhoeksevolkscultuur
De Graafschap, Heerlllkheld, Hertogdnm
n
Tachtigjarige uoriag
WOI en WOII
Religie/Joodserfgoed
Grenscultuur en grenshistorle
er Industrie en nijverheid
Het erfgoed-en cultuuraanbod wordt ins aangeboden, aan de hand van routes en via het thema Hanlesteden en de
ti|dli|nen van Spannende Geschiedenis Middeleeuwen Hertugdom Gelre, Bultenplaatsen/landgoederen, industrieel Erfgoed en L berat n Route.

Tegelijkertijd blllvenkansen onbenut om het cultuuren erigoedaanbnd in de Achterhoek samenhangend, botaltanisvul
en vraaggericht te nntuilkkelen en aan te bieden aan de hand van typisch Achterhoeksverhalen[bijvoorbeeld rondom
Adel en Boeren) die:
Gebeurtenlssen, plekken, mensen en actuele maatschappelijke thema's verbinden
Nieuwsgierig ma ken en uitdagen om verschillende plekken In de regio te bezoeken(cross selling)
S ecilieke doel roe en van bulten de re io aans reken

De collectieve Achterhoekse identiteit is sterk en sociale samenhang graat.
veel maatschappelijke organisatie en verenigingen act el in het ve d van cultuur en erigaed.
er
de inventa isatie gaat het om 258 v enlgingen n amateur ub [het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog
n gebmiken die nog altijd wurden beleefd,
hogerl, 19 sociaal culturele centra en 44 nkale trad tu
Culturele activitet n dragen bi] aan de leefbaarheid n de kernen.

Veel Achterhueitse gemeenten stimuleren bottom-up initiatieven en uf dn n mee in gemeente overstijgende projecten
ra ect "Tus en de Coul s en'
n het Cu tuur en ri ned act,
zoals het 'oral histo
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S

OTE

PROFIEL

ACHTERHOEK
SWOT- analyse
Deze SWOT bevat de belangrijkste conclusies uit de analyse in de vorige
paragraaf (sterkten en zwakten), aangevuld met de belangrijkste kansen
en bedreigingen die op de Achterhoek af komen.
Figuur 4 SWOT analyse

S1 Bijzondere landschappen:landgoederen en coulisselandschap,

nationale landschappen,beschermde stads- en dorpsgezlchten
en ensembles

goederen), dit beperkt de “ensemblewaarde"
22 n marketing

52 Veel variatie ln monumenten

Achterhoek.nl) spelen culturele en erf

goedthema's geen nadrukkelijke rol

53 Gevarieerd cultureel aanbod met veel podia, galerieën en

musea (inclusief veel boerderijmusea)

23 Beperkt inzicht in wat doelgroepen verwachten en naar op zoek

zijn

vanuit erfgoedkant)

24 Het dagrecreatief aanbod is magertjes vergeleken met het

S4 Sterk en actief verenigingsleven

55 Veel lokale tradities en gebruiken (bi

verblijfsrecreatieve aanbod.

schutterljfeesten,

Machteld ten Ham weekend)

25 Breed aanbod culturele publiekstrekkers, maar slechts enkele

S6 Substantieel deel van het toerisme is (mede) gebaseerd op

cu tuur en erfgoed

Achterhoek als regio

21 Ensembles zijn k einschaiig (stads en dorpsgezlchten en land

grote 'blockbusters'

26 Een groot aantal voorzieningen (zoals landgoederen) en mo-

Sterk merk waaraan steeds opnieuw

betekenis en lading wordt gegeven

numenten is zeer beperkt of niet geopend. Bereikbaarheidis

in de toekomst een aandachtspunt

58 Aantal toonaangevende voorzieningen met bovenregionale

Er is vee aanbod, maar het is voor een leek niet altijd duidelijk

aantrekkingskracht: Zwarte Cross, Huntenpop, Huntenfestival

waarom het bijzonder is

Slagom Grolle, Museum More, Villa Mondriaan.

Aanbod cultuur en erfgoed wordt onvoldoende samenhangend

Samenwerking tussen een aantal voorzieningen (bibliotheken,

en betekenisvol gepresenteerd; nu vooral aanbodgericht

podia, musea

Ki. Potentie Duitse markt: nu maar

dagrecreat eve bezoekers;

weinig tastbare cultuurhistorie direct over de grens
K2 Bezoekersstromenbinnenstad/
winkelpubl'ek (Doetinchem,

Winterswijk, Zutphen), routerec eatie en verbl jfsrecreatie
K3 (lnterjnatlonale erígoedthema's in de Achterhoek:

Mond-

riaan, W0ll, Liberation Route, Hanzesteden,Tachtigjarige oor~

log.
K4 Samenwerking en crossoversmet vrijetijdslndustrie en topsec-

toren (maakindustrle, landbouw, zorg)
KS Achterhoek Agenda 2020 biedt kansen voor sterkere positio-

nering cultuur en erfgoed
K6 Provinciaalbeleid 'Steengoed benutten', 'Cultuur- en erfgoed

2040
25-30% detailhandel n in de Achterhoek tot 2020
20-30% van alle kerken in NL en 37-50% van de kerken
met kerkelijke functie in Ni. in de komende decennia
20-40% boerderijen ln de Achterhoek tot 2030
22% kantoren in de Achterhoek in 2040

Leegstand heeft tevens sterke negatieve invloed op ensem
blewaarde; omgeving wordt ook minder waard
H3 Leisure is verdrlngingsmarkt

programma 2013-2016' en Eu eg o
i<7 Nieuwe technologie biedt mogelijkheden om cultuur en erf-

goed overte brengen aan consument

ploltatle van landgoederen en beheer, behoud en onderhoud

an monumenten en landschap onder druk
egstand:
40% maatschappelijkvastgoed in de Achterhoek, waar
van een kwart rijks of gemeentelijk monument
tot

aaConcurrentie

van andere reglo's (Twente en Drenthe)

85 Leegloop platteland, bevoiklngsafname, minderjongeren (ont

groening) en meer ouderen (vergrijzing) en effect op voorzie
nlngenniveau
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Pmfiel
stellen we vast dat de Achter
Op basis van de inventarisatie en de analvse
hoek zich onderscheidt van andere regio's door de combinatie van de vol
gende kenmerken:
De plottelondsculxuur, met:
I
I

u

0

Kleinschalig aanbod
Rust en ruimte
Gemuedelijkheid
Een rijk verenigingsleven
Coullssenlandschap
Lokale verhalen
Landbouwen (Innovatieve) rnaakindustrie

Bijzonder cultuur- en eifgoedaønbod:

Z Nationale Landschappen
Landgoederen

Evenementen
Beeldende kunst: professioneel aanbod
evenementen en kunst
routes, galeries en ateller-aan-huls.
Historische stadjes
Rljk bodemarchief met kasteelterrelnen en mottekastelen
Grenshistorie grensbeleving

Holland Branding Group benoemde In 2007 de volgende kemwaarden
van de Achterhoek (emotie, functie, streven):
Onderling (geborgen, netwerk, evolutlonalr)
Het goede leven (genieten, natuurlijk, authentiek)
s
Eigenzinnig (kleindenkers, bedachtzaam, collectief)
Verhalend ldoorleefd, verweven, rentmeesterschap)
Kleinschaliglambar:hte|i]k, ondernemend, onderscheidend)
Rebels lrulg, doortastend, zelibewust)

Achterhoek
maar Is niet
Gastvrij maar niet kritleklaos

Díenstverlenendmaornletserviel
Decentraalmaar niet los von de Achterhoek
Goede leven maar niet bourgondlsch
Groepsgerícht maar niet formeel
Gereserveerd maar nlet onverschillig
Ondernemend moor niet potserig
Rebels maar niet onbeschoafd”
(Bron: Holland Branding Group, 2007)
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VISIE, STRA EGIE
in dit hoofdstuk beschrijven we hoe de maatschappelijke en economische
betekenis van cultuur en erfgoed versterkt kan worden. Dit doen we door
een mlssle, visie en strategie voor te stellen. De mlssle beschrijft de op
dracht voor de regio. De visie benoemd wat we daarmee willen bereiken
en de strategie geeft richting aan de aanpak.

Missie
Het verhogen van het rendement van cultuur en erfgoed In de Achterhoek
door in aanvulling op regulering en planologische bescherming het ver
dienvermogen van de erfgoed- en cultuursector te verbeteren, en cultuur
en erfgoed te positioneren als inspiratiebron voor de regionale ontwikke
ling. Dit doen de gemeenten samen met bewoners, bedrijven, en maat
schappelijke organisaties.

Visie
Hel: aanbod van cultuur en erfgoed In de Achterhoek draagt bij aan een
aantrekkelijk woon- en vestlglngsklimaat en trekt dagrecreanten en toeris

ten die zorgen voor bestedingen en bijdragen aan het behoud van de kwa
liteit van het gezamenlijke voorzieningenniveau.

Strategie
Kritische succesfactoren:

kiezen en xamenwerlrenl

Kiezen
Het aanbod van cultuur en erfgoed in de Achterhoek is veelomvattend en
de huidige inzet van gemeenten, bedrijven en instellingen is groot. Dit
maakt het echter onmogelijk om het rendement in de breedte te verho
gen. Om inzet en middelen zowel effectief als efficiënt in te zetten is het
belangrijk om keuzes te maken. We stellen voor om in te zetten op:
I
de meest urgente opgaven (zie SWOT).
I
opgaven waarvoor samenwerking en/ of afstemming op regionaal ni
veau vereist is en waar dit nog niet of onvoldoende gebeurt.
1
acties die bijdragen aan de regionale identiteit In aansluiting op:
Agenda Achterhoek 2020 (de agenda voor de sociaalecono
mische ontwikkeling van Achterhoek gericht op wonen, wer
ken en bereikbaarheid).
Agenda vrijetijdseconomie 2015-2020,
acties die naar verwachting de grootste impact hebben op de econo
mie en maatschappij.
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Samenwerken
Samenwerking tussen overheid, ondernemers, bewoners en maatschappelijk organisaties is essentieel voor het verhogen van het rendement van
cultuur en erfgoed en het behoud van de kwaliteit van het voorzieningenniveau. Het gaat om een regionale opgave, waarbij afstemming en samenwerking tussen de Achterhoekse gemeenten een voorwaarde is voor

een effectieve en efficiënte aanpak. De gemeentelijke samenwerking richt
zich op het verankeren van het belang van cultuur en erfgoed in de regionale ontwikkeling en het creëren van een gunstig vertrekpunt voor de betrokkenheid en inzet van de andere 'shareholders' (ondernemers, bewoners en maatschappelijke organisaties). Zij zijn aan zet om het cultuur en
erfgoedaanbod verder te versterken en aan de man te brengen.
Actieiijnen: versterken, verkopen, verankeren

Versterkenvan kwaliteiten
We zetten in op het lange termijn behoud van de kwaliteit van culturele
voorzieningen door de (boven)regionale voorzieningen regionaal te orga
niseren en de samenwerking tussen voorzieningen te stimuleren. Door ensemblelocatles van monumenten en andere economische functies zoals
wonen, werken, winkelen en recreatie verder te versterken, vergroten we
de aantrekkingskracht van de Achterhoek op bewoners, bezoekers en be
drijven.

Verkoopstrategieën:
inzetten op herhaaibezoek ia
de meest kanarijke strategie.
Uaarna
het verkopen
van
of cornpierneniašre
nieuwe
bestaande producten aan
etaande irianten (arosa-sailing)
en beetaand aanbod verkopen
aan nieuwe doeigroepen (bijv.
campagnes in het buitenland),
Biijverid inzetten op productontwikkeiing ia zowel belangrijk voor het stimuleren van
iierhaaibezoek ale het aantrekken van nieuwe doeigroe»
pen.

De kracht van de Achterhoek bestaat echter ook uit de breedte van het
aanbod door de grote betrokkenheid van bewoners en verenigingen. Door
deze betrokkenheid te stimuleren en te faciliteren ontstaan kansen voor
het behoud van een ¿jnmazig en lokaal aanbod bij een veranderende de
mogra¿sche samenstelling, zonder dat een omvangrijke inzet van de regio
nodig is. De focus voor het fljnmazlge aanbod ligt op laagdrempelige voor
zieningen voor en door bewoners die bijdragen aan sociale samenhang en
leefbaarheid, collectieve identiteit en trot

Verkopen van toonaangevend aanbod voor speci¿eke doe/groepen
De Achterhoek moet haar erfgoed- en cultuurschatten meer vraaggericht
en minder aanbodgericht gaan presenteren en aanbieden. Het beeldbepa
lende en unieke aanbod heeft bovenregionale aantrekkingskracht en kan
meer (en meer betalende) bezoekers trekken als de jul te verkoopstrate
gieën gevolgd worden. Verdieping en vernieuwing van het publiek, zowel
bewoners als bezoekers, vraagt om een betere kennis van doelgroepen
(motieven, beleving, participatie, bereik) Op basis van deze kennis kan
toeristisch recreatief aanbod ontwikkeld worden dat inspeelt op specifieke
wensen en verwachtingen.

Bovendien moet het beeldbepalende en unieke cultuur en erfgoedaanbod
met bovenregionale aantrekkingskracht prominenter naar voren worden
gebracht in de regiomarketing. Dat betekent ook het maken van scherpe
keuzes, want wie niet kiest, wordt niet gekozen. De regio moet zich posi
tioneren met wat haar uniek maakt en waarmee het kan concurreren met
omliggende regio's. Denk ook na over het te verwachten bereik: hoeveel
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mensen zijn geinteresseerd in een bepaald thema of een bepaalde activi

tem”
verankeren positie van cultuur en erfgoed in brede regionale ontwikke
ling
De vitaliteit van de Achterhoek hangt sterk samen met een goede concur
rentiepositie ten opzichte van andere regio's. De reglonale ldentltelt, ge
baseerd op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, en het erf
goed- en cultuuraanbod zijn daarblj onderscheidende factoren voor het
werven van bezoekers, bedrijven, bewoners en bollebozen. Om de bete
kenis van cultuur en erfgoed te benutten moet het een prominentere posi
tie hebben in de afwegingen die gemaakt worden bij regionale opgaven
zoals leegstand en het versterken van de topsectoren. Met andere woor
den: cultuur en erfgoed moeten mee-ontwikkelen met de Achterhoek
Agenda 2020. Dit is belangrijk om twee redenen:
Bevolklngskrimp heeft een onmiskenbare negatieve impact op de be
schlkbaarheid en gebruikswaarde van en cultuur en erfgoed (bezuini
gen, leegstand). Alleen regionale samenwerking garandeert een
duurzame culturele basisinfrastructuur.
Erfgoed en cultuurtoerísme kunnen de effecten van de bevolkings
krimp verzachten door de bijdrage aan zowel de werkgelegenheid als
het draagvlak voor voorzieningen (zie actielijn “verkopen").
Cultuur en erfgoed moeten daarom verankerd zijn in de Agenda 2020.

in riemen in een ziiwissiewnrllømilurhrlp met r›ljz<›n<ir<i
Zo is lief doelgrflragz Wšritezressrmrtl
llultlmriišßiwråsch riem: llzznrlgoerieresri,vøsiirigsïaršjeså vele rnnlerl groter dan di?drlelgrwe¿
lzciwnciien iii industrieel erijgtwci
nperiliek gelntereiseerri in inrimirleel erigoeoi FR|l»i›rouie„
een mama
dat in a›rfllig@endeu§§§io's>(Rnh1§gebie<§,Twen§e§
prnminenlerzianvsezigšn.
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ROJECTE
Hoe kan de Achterhoek concreet invulllng geven aan de drie actielljnen? In

dit hoofdstuk doen we een voorstel voor de uitvoeringsprojecten.

Actielijn: Versterken van kwaliteiten
TRCTS: Bottom-up

initiatieven voor het Cultuur~ en Erfgoedpact (SWOT: Sit, S5, K3)

llmelstelling Het behoud en vormgeven van een collectneveidentiteit, oclale amenhang en leefbaarheid, trots
op de buurt, dorp of stad.
Korte omschrijving
Werven van bottom-up initlatieven voor de invulling van het vervolg van het Cultuur- en Erfgoedpact Achter
hoek
aanvul Ing op de voortzetting van succesvolle bestaande projecten)
Ondersteunen van initiatieven die geen onderdeel uitmaken van het Cultuur en Erfgoedpact, maar wel bijdra
gen aan het behoud en vormgeven van collectieve identiteit, oc ale samenhang en leefbaarheid, en trots op
buurt, dorp of stad, met het vinden van partners en financiering
Activiteiten
Werven van bottom-up initiatieven voor het Cultuur en Erfgoedpact:
Het Cultuur- en Erfgoedpact verder vormgeven door vla cultuur en erfgoedverenlgingen de vraag ult te
zetten om projectldeeën in te dienen.
Per twee buurgemeenten een informatieavond (cultuur en erfgoedmarkt) en twee workshopavonden
organiseren om Ideeën te bespreken en projecten ult te werken.
Na eerste workshopronde projectideeën Achterhoek naa t elkaar leggen Welke voldoen aan criteria*?
waar zit overlap? Eventueel projecten samenvoegen. Vervolgens 2e workshop om ideeën uit te werken.
Inwoners stemmen vervolgens on ine voor de definitieve keuzevan projecten.
Ondersteunen van init'atieven die geen deel uitmaken van het Cultuur en Erfgoedpact, maar wel bijdragen
aan het behoud en vormgeven van colle tieve identiteit, sociale samenhang en leefbaarheid, en trots op
buurt, dorp of stad en benutten van kan en hieruit voor toerisme, opschaling of uitrol.
bljhouden database met projectideeën en contactper
Realiserenvan contactpunt voor lnitlatlefnemer
sonen, en aan elkaar koppelen van contacten voor toeri tische benutt'ng en uitrol in de regio.
Contact onderhouden met fondsen (zoal Prin Bernard Cultuurfonds en Oranjefonds) om op de hoogte
te blijven van financlerlngsmogelijkheden.
Flnancieringsmogelijkheden (zie hierboven) communiceren naar initiatiefnemers projecten
initiatiefnemers en fondsen ondersteunen door projecten (gebundeld) voor te stellen voor ¿nanciering.
of zorg
Criteria Cultuur en Erfgoedpact en re at e met de sectoren maaklndustrle, andbouw
Qrganißatie

Werven van bottom up initlatieven voor Cultuur en Erfgoedpact:
Coördinatie: Cultuurmij Oost
Per 2 gemeenten 1 aanspreekpunt en organisatie workshops
Ondersteunen van initiatieven die geen onderdeel uitmaken van het Cultuur en erfgoedpact
Trekker en uitvoering' ldeefabriek
äamenwerkingspawtners
Verenigingen en andere particul ere initiatiefnemer
Cultuurmij Oost, Erfgoed Achterhoek, ldeefabr ek
Fondsen zoals Prins Bernard Cultuurfond en Oran efond
ëilarming 2016
inschatting kosten 641.360,
Werven van bottom up initiatieven: totaal 50 dagen 655 p r uur E22.000
Coördinatie: 10 dagen E55, per uur 64.400,
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8 dagen voor contactpersoon en organisatie per 2 gemeenten
ë17.600,
per uur (44 weken)
Ondersteunen van initiatieven: 1 dag per week
Voorste! financiering (nog nader te verkenneh)
[te zoeken binnen bestaande formatie
Coördinatie: Cultuur en Erfgoedpact, organisatie workshops.
Uitvoering projecten: Cultuur en Erfgoedpact
Ondersteunen initiatieven: gemeentelijke begroting, bijdrage per gemeente naar rato van aantal inwoners
Uitvoering projecten: fondsen zoals Prins Bernard Cultuurfonds en Oranjefonds

ENSEMBLES: Vergroten

aantrekkingskracht

door versterken ensembles (SWOT: K2, ZI, Z6)

Doelstelling Het versterken van de aantrekkingskracht van de Achterhoek op bewoners en bezoekers door ver
sterken van ensembles: bundeling van het cultuur en erfgoedaanbod op en emblelocaties, concentreren van
investeringen en activiteiten op ensemblelocaties
korte omschrijving Met ensembles bedoelen we een concentratie van rijksmonumenten”waanran ten minste
economische
in combinatie met ten minste
met (culturele) publieksfunctie of openbare voorziening
gelegen in of nabij dorp of
functie (bijvoorbeeld museum, winkel, restaurant, kantoor, hotel, zwembad
stad. Ensembles hebben een grotere aantrekkingskracht op bewoners en bezoekers dan verspreid aanbod. Door
de ensemblesverder te versterken en investeringen en activiteiten te clusteren in de ensembles, wordt de eco
nomische en maatschappelijke impact vergroot. Een bundeling van het aanbod (bij verplaatsing of fusering) op
ensemblelocatiesdraagt tevens bij aan het behoud van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzienin
gen. Bij het versterken van het aanbod kan onder andere gedacht worden aan programmering van activiteiten
(cultuur, sport, evenementen
iü\r;tiviteiteri

Verkennen mogelijkheden voor het versterken van ensembles met eigenaren/ exploitanten/ belanghebben
den. Hoe kijken zij aan tegen verdere ontwikkeling? Wat zijn kansen? Hoe kunnen gemeenten ontwikkeling
faciliteren?
Vaststellen ensembles op regionaal niveau: welke zijn kansrijk in termen van mogelijkheden (ruimtelijk) en
motivatie bij eigenaren, exploitanten en andere betrokken organisaties, zowel vrijwillig als professioneel
Kansrijke ensemblesverankeren in regionaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid, opnemen ensembles in omge
vingsvisie en gemeentelijk beleid. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij verplaatsing van functies fusering inzet
wordt op het bundelen van voorzieningen in en rond ensembles. Dat regionaal verkeer en vervoersnetwerk
en wandelpaden)
aansluit op de ensemblelocaties (openbaar vervoer,
Kansrijke ensembles faciliteren bij verdere ontwikkeling: bestemmingswijziging mogelijk maken als dat ten
goede komt aan het ensemble jpublleks- en economische functies), gemeentelijke investeringen concentre
ren op ensemblelocaties, kunst- en cultuuractiviteiten plannen op ensemblelocaties.
Cirganisatie

Alle gemeenten verkennen kansen voor versterken ensemblesop lokaal niveau
Coördineren afstemming op regionaal niveau: 2 gemeenten (nader te bepalen)
Sarnenwerkingspartners

Eigenaren/exploitanten/belanghebbenden op ensemblelocaties
Pianriing 2017
inschatting kosten

Coördinatie: in totaal 10 dagen E55; per uur 64.400,
per uur 152.200, per gemeente x 10
Alle gemeenten: 5 dagen per gemeente
Voorste! financiering (nader te veriøennieni
Te zoeken binnen bestaande formatie
M

E22.000,

Het ik aanname ik dat er :mia een effect is waar ze nemen bij gemeenzeiijke monumenten
door :riaaanwezagheacivan karakter staakt:kenmerken en cultuurhšsteråsnhewaarden. Dit eh
feet IE; echter neon iyririermcht
fie geriimnie
likehiavtiegatihiešrimi; het stellen van seieciiecri
gemeente overstijgermi en
mia voor gwrneenteiijte xiiom›n^›enten leien mt beperkingen
dermate,
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Vi'3Ciii2iEi\ilNGiEiii: iiegionaie organisatie en samenwieriting

MWUT:S9, B5)

Het behoud van de kwaliteit van regionale culturele voorzieningen door samenwerking tot stand te
brengen tussen deze voorzieningen.
Korte omschrijving
Door voortschrijdende krimp, vergrijzing en ontgroening staat de kwaliteit van het voorzieningenniveau steeds
meer onder druk. Om de kwaliteit de behouden is intensievere samenwerking en bundeling van voorzieningen
met een regionale functie nodig. Randvoonivaarden zijn een regionale ¿nancieringsstructuur en afstemming van
boelsieliing

verkeer en vervoer. Het gaat om de volgende regionale culturele voorzieningen:
Kunst- en cultuureducatie: gerichte samenwerking en bundeling van aanbieders om een betere continuïteit en kwaliteit te waarborgen.
Cultuurparticipatie: bereikbaar en toegankelijk houden van professionele begeleiding door clustering en
inzet op vervoer en logistiek.
Bibliotheken: de 5 bibiiotheekorganisaties in de Achterhoek zijn gestart met intensievere samenwerking
en zetten dit traject voort. Vanuit de gemeente zijn Intergemeentelijke afspraken nodig om te komen tot
netwerk van steunpunten en hoofdvestigingen. De gezamenlijke gemeenten en bibliotheken heb
ben afgesproken dat er een brede steun is voor verbreding van het traditionele bibiiotheekwerk. De sa
menwerking moet geformaliseerd worden en fusie is nog geen doel op zich. De gezamenlijke bibliothe
ken maken hiervoor een analyse en een onderbouwing met een vraagstelling voor de gemeente. De ge
bruiker staat hierin centraal.
Podia: 11 podia zijn gebundeld ln Theater Overleg Oost-Gelderland (TO0Gi waardoor PR, marketing,
kaartverkoop, administratie en personele ondersteuning is gebundeld en er afstemming plaats vindt qua
programmering en prijsbeleid. Verdere integratie van podia met regionale functie lijkt nodig om ook op
de lange termijn kwaliteit te kunnen waarborgen. Naast verkenningen op lokaal niveau worden ook verkenningen op regionaal niveau gestart.
Activiteiten
Reglsseren samenwerking en bundeling van culturele voorzieningen met regionale functie. Het primaat
voor voorstellen voor samenwerking en bundeling ligt bij de sector. De regio maakt waar nodig besluiten
over samenwerking en het behouden en sluiten van locaties.
Vaststellen regionale ¿nancieringsstructuur ter ondersteuning van deze voorzieningen.
Borgen toegankelijkheid en bereikbaarheiddoor afstemmingen verkeer en vervoer.
Organisatie

Coördinatie: 2 gemeenten (nader te bepalen)
Ondersteuning bij vaststellen van regionale ¿nancieringsstructuur en afstemming verkeer en vervoer: al

le gemeenten
Samenwerkirigspartners

Bibliotheekorganisaties. Theater Overleg Oost-Gelderland iTOOG), organisaties kunst en cultuureducatie en
cultuurparticipatie.
Plalnrxing 2016 tot medio 2017
irisichattihg kosten E116.160,Coördinatie: in totaal 2 dagen per week 1255,-per uur (66 weken)
Andere gemeenten: 2 uur per week 4255,-per uur (66 wekenj= 127.260, per gemeente x8 658.080,
Voorstel voor iinaniciering (nader te verkennen)
Te zoeken binnen bestaandeformatie
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Arfitielijnz Verkopen van toonaangevend
KEN UW BEZGEKERS: Markt- en doelgroepenanaiyae

Doelstelling

aanbod voor specifieke doelgroepen
als basis voor de verkoopstrategie

(SWOT: 23, K2, K3, K4)

Uitvoeren van een doeigroepenanaiyse als basis voor productontwikkeling culturele voorzieningen

om meer bezoekers te verleiden tot een bezoek aan cultuur

en/oferfgoed en het verhogen van de bestedingen.

Korte omschrijving

De doelgroepen analyse dient als basis voor het project productontwikkeling in deze rapportage en productontwikkeling door individuele culturele voorzieningen. De doelgroepenanaiyse bestaat uit:
Analyse van de huidige bezoekers van topvoorzieningen cultuur en erfgoed met het oog op verdieping en
vern'euwing van het publiek:
ngen van huidige en potentiele bezoekers
Wensen/motieven/verwacht
Sterktes en zwaktes van het huidige aanbod
Complementariteit van voorzieningen
Kansen voor ontwikkeling aanbod
Kansen voor herhaaibezoek en/ofkorte cultuurvakantles
Analyse van de huidige bezoekersstromen verblijfsrecreatle, winkeigebieden en routerecreatie:
2
Waar zijn bezoekersgroepen te vinden die al geïnteresseerd zijn in cultuur (bijv. met leefstijl ingetogen
aqua', 'ondernemend paars' en 'creatief en inspirerend
Hoe kunnen we hen verleiden cultuur en erfgoed aanbod te bezoeken?
Activiteiten
Analyse bezoekerstopvoorzieningen:
1
Selecteren, uitnodigen en vaststellen voorzieningen kunstmusea, landgoederen, evenementen, podia
voor deelname aan onderzoek.
Secundair onderzoek: bijv. Museum Monitor, eigen onderzoeksvoorzieningen
Primair bezoekersonderzoek:enquêtes bezoekersen interviews experts Duitse markt met oog op verdieping en vernieuwing van het publiek.
Doelgroepenanalyse huidige bezoekersstromen
CVO en leefstijlen Smart Agent
Verbiijfsrecreatie: secundair onderzoek,
Routerecreatie: secundair onderzoek
CVTO) primair onderzoek
Winkelgebiedenz primair onderzoek
Urganisatše
Stichting Achterhoek Toerisme: coördinatie
Uitvoering door Saxion Hogeschool, Kenniscentrum Hospitality
Samenwerkingspartners

Topvoorzienlngen: aanleveren onderzoeksgegevens
Saxion Hogeschool: uitwerken onderzoeksopzet en uitvoering van secundair en primair onderzoek (stu
dentenopdracht en begeleiding Kenniscentrum Hospitality)
Pianninig 2016
inschatting kosten 624.400,

Coördinatie: 80 uur E55, per uur E4400,
Uitvoering en begeleiding onderzoek door Saxion: 620.000,
Vooratei financiering (nader te verkennen)
Coördinatie en uitvoering: regio
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VERi~iAALi.UNEN: Concept voor toeristische productontwikkeling

TOERi$Ti5CHE

(SWOT: S1, S6, ZZ, Z4, K2, K3, K4,

Doelstelling Het aantrekkenvan bezoekers en het verhogen van bestedingen door het realiseren van toeristisch
recreatief aanbod in samenwerking met lokale voorzieningen en ondernemers en op basis van een overkoepelend
storytellingconcept dat de regionale identiteit versterkt.
Korte omschrijving
Aan de hand van een overkoepelende verhaallijn worden gebeurtenissen, plekken, mensen en actuele maatschappelijke thema's aan elkaar verbonden. Dit biedt kansen voor gezamenlijke productontwikkeling, bereiken
van nieuwe doelgroepen, cross selling en promotie van erfgoed en cultuuraanbod. Door de verbinding te maken
met lokale ondernemers, worden lokale bestedingen gestimuleerd. Het concept is een verdieping van de tijdlijn
Hertogdom Gelre van Spannende Geschiedenis, is speci¿ek voor de Achterhoek en sluit aan op thema's als Graaf
schap, Heerlijkheid, Hertogdommen, Adel en boeren, grensbeleving. Het verhaal is authentiek (waar of waarheldsgetrouw), persoonlijk en prikkelend. Het roept emoties op of wordt met emotie verteld. Voorbeeldenvan

nieuw te ontwikkelen aanbod:
Musea, landgoederen en bezienswaardigheden vertellen elk een gedeelte van het verhaal en brengen dit
via cross selling naar de consument.
met bagagetransport en overnachting in vestingstad, kasteel en scholtenboerderij.
Korte ¿etsvakantie
Regio van de Smaak en SmaakacademieAchterhoek.
Streekproducten
Activiteiten

Verkennen inhoudelijke aangrijpingspunten voor het concept met klankbordgroep van vertegenwoordi
ging vanuit de gemeenten en mogelijke samenwerkingspartners. Het gaat daarbij om een verkenning van
interessante gebeurtenissen, plekken, mensen, actuele maatschappelijke thema's en met name ook kan
sen voor productontwikkeling en vermarkting. Wat zijn de verhalen achter het erfgoed? Hoe kunnen deze
verhalen op een aantrekkelijke manier worden verknoopt en aangeboden aan de consument? Wat zijn de
mogelijkheden voor cross selling? Wat is de rol die culturele voorzieningen (zoals musea, podia, ¿lmhui
zen, culturele centra) en vrijetijdsvoorzieningen (zoals logies, retail, evenementen, attracties, sport) kun
nen spelen in de ontwikkeling van het concept en de vermarkting?
Go/nogo- moment: Bepalen of er voldoende mogelijkheden zijn om een toeristisch concept te ontwikke

len. Zo ja, dan kan dit verder uitgewerkt worden.
Ultwerken toeristisch-recreatief concept, inclusief online ontsluiten van het aanbod en de locaties.
storytellingconcept met oog voor cross-overssectoren
Aanjagen van (cultureel) ondernemerschap
netwerkbljeenkomsten
met koplopers erfgoed, cultuur, vrijetijds
workshops
het
van
en
organiseren
door
zorg.
landbouw
en
industrie, maakindustrie,
Organisatie

Coördinatie en uitvoering: Stichting Achterhoek Toerisme (STAT)
Uitvoering verkenning en conceptontwikkeling: Saxion Hogeschool
Gemeenten leveren inhoudelijke input, suggesties voor samenwerkingspartners, feedback op concept.
Wiogeiijire samenwerkingspartners
Compagnie Onversaegt (Aalten), Huize Ruurlo (Berkelland) Kasteel Vorden, De Wildenborch (Bronckhorst), Kasteel
Slangenburg (Doetinchem), Haveke Eefde (Lochem), organisatie Slag om Grolle l Stadsmuseum Groenlo/Ewe
Kots (Oost Gelre), Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers, DRU fabriek (Oude llsselstreek), Scholteboerderij Roeroral
dinkhof (Winterswijk), De Librije (Zutphen), Natuurmonumenten, Stichting LandschapsbeheerGelderland
histonj project over scholtengoederen), etc. Denk ook aan organisaties met kennis van de Duitse markt (bijv. Duit

se touroperators

of toeristische bureaus), regionale historici en ondernemers.

Planning 2017
inschatting

kosten 633.500,-

Coñrclinatie: 20 dagen E55; per uur E8.800,per uur
2 dagen
inhoudelijke input gemeenten (na
ontwikkelen concept 28.500,Saxion: verkenning
Voorsiei iiinancierizng (nader te verkennen)
te zoeken binnen bestaande formatie
Inzet gemeenten:
Saxion en STAT: regio/ Cultuur- en Erfgoedpact

E880; per gemeente
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Rëâlüii/ii2iiKETii“M5:

Gezameniiikepronxotie van

het cultuur- en etfgoedaaniiod

jiiviëøïz 51, SE, 22,

K2, K3,

išoeisteiiing Het bewerken van (nieuwe) markten en doelgroepen met als doel (herhaaijhezoek. verblijf en cross
selling te stimuleren, waardoor er meer bestedingen in de regio worden gedaan.
Korte omschrijving
Gezamenlijke promotie van het unieke, beeldbepalende en concurrerende cultuur- en erf
goedaanhod met bovenregionale aantrekkingskracht onder bestaandeen nieuwe doelgroepen. Start in 2015 met
de ontwikkeling van een marketingplan. Jaarlijks projecten uitvoeren gericht op speci¿eke doelgroepen, met
aandachtvoor de Duitse markt in het bijzonder.

Activiteiten

doelgroepenanaly
2020
2016: marketingplan ontwikkelen, inclusief bepalen van themajaren
sej
2017: uniek, beeldbepalend en concurrerend aanbod met bovenregionale aantrekkingskracht promoten
en online ontsluiten. Wanneer mogelijk in aansluiting bij landelijke campagnes voor inkomend toerisme
NBTC). Bijvoorbeeld aansluiten bij landelijke promotie landgoederen.
2017: Verhaallljnl toeristisch :onoept en bijbehorende productenaanbod in de markt zetten en online

ontsluiten.
2018: eerste themajaar; merk Achterhoek laden met cultuurhistorie door een jaar lang activiteiten te
programmeren rondom 1 thema (bijvoorbeeld historische stadjesj, te promoten en online te ontsluiten.
Het programma is samenhangend en voor veel verschillende doelgroepen ingericht.
Organisatie Coördinatie en uitvoering: Stichting Achterhoek Toerisme (STAT)
Samenwericingopartriera

Culturele voorzieningen
Vrijetijdssector
Regio Twente, Overijssels Particulier Grondbezit, Marketing Oost, provincie Overijssel
Landschap erfgoed Utrecht, provincie Utrecht
NBTC
Planning 2016, 2017, 2018
inamnatting kosten 55.380

PM
Coördinatie en uitvoering:
per uur 69.680,- out of pocket kosten (oampagnekosten) PM
2015: 22 dagen
2017: 40 dagen
per uur 617.600,- out of pocket kosten PM
out of pocket kasten PM
per uur 430.800,2018: 70 dagen, a
Voorstel fínantievíng lnaxiertre verkennen)

Coördinatie en uitvoering: regio
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Actielijn: Verankeren positie cultuur en erfgoed in de brede regionale ontwikkeling
ACHTERHOEK AGENUA 2020: Cultuur en erfgoed groeien mee met Achterhoek 2020

(SWOT: S1, 56, S8, 22, K4, K5, B2, B5)

Uoeisteiling Cultuur en erfgoed inzetten als inspiratiebron en katalysator voor de aanpak van opgaven in de Ach
terhoek Agenda 2020.
Korte beschrijving De vitaliteit van een regio hangt sterk samen met een goede concurrentiepositie ten opzichte
van andere regio's. De regionale identiteit, gebaseerd op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, en
het cultuur en erfgoedaanbod zijn daarbij onderscheidende factoren voor het werven van bezoekers, bedrijven,
bewoners en bollebozen. Om de waarde van cultuur en erfgoed te benutten moeten cultuur en erfgoed een
sterkere positie en rol hebben in de aanpak van regionale opgaven, benoemd in de Achterhoek Agenda 2020.
Activiteiten

Belang van cultuur en erfgoed en kansen voor economie en maatschappij onder de aandacht brengen van
ambtelijke en bestuurlijke dee nemers in het Regionaal overleg Externe betrekkingen, bij de procesmanager
en de procesmedewerkers Achterhoek 2020, met het oog op een update en het vervolg op de Agenda Ach
terhoek 2020. De brochure 'verhogen rendement van cultuur en erfgoed in de Achterhoek'dient als hulpmiddel bij de gesprekken
Selecteren projecten uit de uitvoeringsagenda waar de erfgoed- en cultuursector een meerwaarde heeft]
bijdrage kan leveren en/of afstemming nodig is. Voorbeelden waarbij dat al gebeurd is, zijn ICER en Plan van
Aanpak Vrijetijdseconomie. Voorstel voor selectie projecten:
CIVON en Achterhoeks Centrum voor Technologie: Verkennen kansen ambachten, innovatiekracht cultuursector, erfgoed als inspiratiebron etc.
Fieldlab Zorg Achterhoek: Verkennen hoe culturele voorzieningen een bijdrage kunnen leveren aan ver
duurzaming van de thuiszorg en leefomgeving van mensen in de Achterhoek.
Economischeprofilering van de Achterhoek, Achterhoek 2020 jong en Actieprogramma Regio Achterhoek
Kreis Borken: cultuur en erfgoed (incl. landschap) inzetten bij pro¿lering, cultuuraanbod ontwikkelen voor
jongeren in aansluiting met onderwijs en werkgevers, kansen verkennen voor grensoverschrijdende (sa
menwerklng) culturele voorzieningen.
Uitvoeringsprogramma Wonen en Verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningvoorraad,
bedrijfs-en gemeentelijke gebouwen: speciale aandacht/prioriteit voor (behoud en herbestemming) mo
numenten en historische gebouwen.
Procesbegelelding basisonderwijs: verbinden aanpak samenwerking en bundelen culturele voorzieningen
aan de aanpak voor scholen. Zodat er, simpel gezegd, een bibliotheek binnen handbereik van de school is.
Robuust kernnet OV/snel hoofd openbaarvervoer structuur en Verbeteren van de bereikbaarheid van re
glonale voorzieningen Doetinchemen Winterswijk: relatie leggen met de bereikbaarheidvan culturele
voorzieningen, clusteren van voorzieningen en ontwikkelen ensembles.
Verkennen mogelijkheden voor inbreng erfgoed- en cultuursector aan projecten en uitwerken met sleutel
personen uit de sector en projecttrekkers. Denk daarbij aan de ontwikkeling van projecten die de erfgoed en
cultuursector op de kaart zetten bij andere sectoren. Bijvoorbeeld door verbinding te maken met Smart indu
stries of Europese ¿nanciering te organiseren (zoals Leader of Interreg SA DL
ifirgenisatie

Coördinatie: 2 gemeenten (nader te bepalen)
Contacten met ambtelijke en bestuurlijke deelnemers Regionaal overleg Externe betrekkingen, procesmana
ger en procesmedewerkers: Regio Achterhoek gemeenten
Selecteren projecten en gesprekken sleutelpersonen en projectmanagers: alle gemeenten
Sarnenwetkingspartners

Regio Achterhoek; sleutelpersonen erfgoed- en cultuursector
Planning 2016
inschatting kosten E18.920,per uur
Coördinatie: gemeente: 12 dagen
per gemeente
Contacten Regio Achterhoek: 2 dagen 1255,-per uur
Selecteren projecten en contacten sleutelpersonen en projectmanagers: 1,5 dag
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gemeente

lx 10

65.600,

Voorstel financiering

Binnen bestaande formatie
LELEGSTANU:Regionale Strategie leegstand en erfgoed

lïluelsteillng

Sil,
lE5WOT:

B2,

Borgen belang van cultuur en erfgoed in de aanpak van leegstand en inzetten van provinciale en

Europese middelen.
korte omschrijving De economische waarde en de gebruikswaarde van erfgoed staat onder druk door leegstand.
Zo heeft leegstand een negatieve invloed op de ensemblewaarde en wordt ook de omgeving minder waard. Bo
vendien is leegstaand erfgoed een gemiste kans voor het versterken van de regionale identiteit en aantrekkelijk

heid van de Achterhoek. Er zijn tal van voorbeelden van herbestemde gebouwen en (tijdelijke) benutting leeg
staande winkels, scholen, kernen voor cultuur. Een strategie en aanpak op regionaal niveau ontbreekt echter.
Steengoed Benutten wordt na de komende tranche door de provincie waarschijnlijk regionaal ingestoken. De
regio moet dan kiezen hoe dit in te zetten, en mogelijke lnvesteringsgelden te verdelen. Een regionale aanpak
erfgoed en leegstand (in plaats van willekeurige of ad hoc beslissingen) is dan essentieel om het effect te maxi
maliseren.
Activiteiten

Regionale strategie leegstand en erfgoed
Twee gemeenten voeren gesprekken met provincie, RCEen lopende projecten om een samenhangende aan
pak te ontwikkelen. Onderdelen daarvoor zijn:
inventarisatie en analyse leegstaande monumenten met behulp van de monumentenmonitor"
Welke monumenten staan leeg? Waar? Wat is de staat van onderhoud? Wie is de eigenaar?
Prioritering op basisvan huidige ensemblewaarde, potentiële ensemblewaarde, mogelijkheden pand
en staat van onderhoud.
maatschappelijk vastgoed
Per gemeente inschatting van toekomstige leegstand van
Vanuit erfgoed samen met wonen, ruimte en economie regionale ruimteli ke strategie leegstand opstellen
2019 en Achterhoeks vastgoed in de etalaen vaststellen, in samenhang met de gebiedsopgave 2016
door
ge. Dit als uitwerking van de Kernenfoto's en naar voorbeeld van het ontwerpend onderzoek
bestemming'".
Hierin tevens de aanpak voor het behoud/afstoten slopen maatschappelijk vastgoed
door overheden meenemen. Belangrijke vragen: waar en wanneer prioriteit voor herbestemming, waar
en wanneer slopen, voorkomen van leegstand en stimuleringsmaatregelen voor herbestemming, hoe ga je
dit ¿nancieren? Hoe wordt de koppeling gelegd?
Strategie voor stimulering hergebruik erfgoed. Verkennen van de mogelijkheden voor hergebruik van
panden als 'voedingsbodem', 'ontmoetingsplaats', 'uithangbord' en totempaal'. Hoe benut je de energie
van het maatschappelijk veld? Uitwerken rol van de gemeente/ regio provincie, zodat er een helder ka
der ontstaat voor subsidiering, faciliteren van bestemmingswijziging en andere stimuleringsmaatregelen
Voorbeeld van een andere stimuleringsmaatregel is een gesubsidieerd platform voor vraag en aanbod van
leegstaand erfgoed, zoals herbestemming Noord. Voor de Achterhoek kan verkend worden of dit wense
lijk/ nodig is (www.herbestemmingnoord.ni/panden).
Culturele biografie winkelgebieden inzetten voor de regio. in lijn met Afsprakenkader Detailhandel Regio Ach
terhoek.
Gezamenlijk opzetten CoP met RCE
Prioriteren winkelgebieden die aandacht behoeven
Onderzoek oplossingsrichtlngen verbeterpunten gezamenlijk oppakken.
inzet middelen provinciale en Europese middelen voor bovenstaande deelprojecten.
Steengoed Benutten: gesprek plannen met Provincie over mogelijkheden voor de Achterhoek om bij te
dragen aan de realisatie van en deel te nemen in de iangetermijnaanpak van Steengoed Benutten. Pro

U
httgt!fm0numentenmonitgr.nl[,
lie provincie Gelderland heeft ele alle monument-i›n
eigenaar ien lémgšszanrl.
van de provincie ri kaart gebracht,
meer stam van
Bmw; Karma en lširandß.
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen llíiifil. ilJif.)%
Smdlcwazñmaz.
dooioeßtieiinnnirig BieArhwrhook.
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jectaanvraag Steengoed Benutten opstellen.
Projectvoorstel Interreg Nederland-Duitsland project rondom vitale binnensteden ontwikkelen.
Örganisatie

Coördinatie: 2 gemeenten (nader te bepalen)
Operationaliseren rol erfgoed in aanpak leegstand en inzet provinciale en Europese middelen: alle gemeenten
Mogeiijike samienwerkingsnertniers

RCE
Regio Achterhoek
Provincie
Planning 2016, 2017, 2018
inschatting kosten

Regionale strategie, erfgoed onderdeel: 60 dagen totaal te verdelen over gemeenten:
626.400,Culturele biogra¿e winkelgebieden: 32 dagen
per uur E14.0B0, perjaar
Inzet en provinciale EU-middelen: 35 dagen
per uur §15.400, per jaar
Voorstel financiering (nader te bepalen)
Gemeentelijke begroting, RCE
Steengoed Benutten,
Euregio

TUPSECYUREN: Cultureel ondernemerschap

en cultuur en erfgoed als inspiratie

60 dagen

E55, per uur

voor nieuwe producten

en

diensten uit de Achterhoek (SWUT: S4, K5)
ßoeisteiling Versterken van identiteit, culturele infrastructuur en economie door cultuur en erfgoed te koppelen
aan Achterhoekse ondernemingen.
Korte beschrijving Organiseren van workshops waarin kunstenaars, culturele instellingen en bedrijven verkennen
wat zi] voor elkaar kunnen betekenen en wat de mogelijkheden voor samenwerking zijn. Enerzijds gericht op het
ontwikkelen van nieuwe producten en diensten geïnspireerd op cultuur en erfgoed, en anderzijds op ondersteu
ning van cultuur en erfgoed door ondernemers.
Activiteiten
Voorbeelden verzamelen van producten en diensten die verbinding leggen tussen erfgoed, cultuur en andere
sectoren, zoalsprogramma Lang Leve Kunst en Naoberschap.
Per gemeente brainstorm (erfgoed, cultuur, economie, identiteit) met collega's bij economie, zorg en duur
zaamheidom geïnteresseerde personen, bedrijven en organisaties te identi¿ceren.
Toetsen interesse culturele instellingen, kunstenaars, cultureel ondernemers en bedrijven voor workshops
door middel van (telefoon igesprekken. Hoe zouden zij kunnen pro¿teren van het Achterhoekse bedrijfsle
ven?
Toetsen interesse ondernemers door middel van (telefoon igesprekken. Het gaat om bedrijven die iets heb
ben met de Achterhoek, of zouden kunnen hebben.
Voorbereiding workshops. 3 5 workshops voor de gehele Achterhoek; uitsplltsing cultuur en erfgoed, en per
gebied.
Evalueren en communiceren resultaten
Organisatie

Coördinatie: 2 gemeenten (nader te bepalen). Uitvoering door organisatie met sterk netwerk in bedrijfsleven
en/ofcultuur en erfgoedsector in de Achterhoek.
Sarnenweriaingspartners

Culturele voorzieningen, kunstenaars, cultureel ondernemers
Cultuurmij Oost, ldeefabriek
Ondernemers in topsectoren
Planning 2017
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Hnßcha¿t¿ngkosten 614.800,Coördlnatie en voorbeelden: totaal 7 dagen
per uur 63.800
Verkennen kansen cross-overs en geïnteresseerde partijen: 2 dagen

E55, per uur

dag E55 per uur 62.200
Workshops:
Voorstel '¿namzíering ínaderte hepa¿enil
Cultuur- en Erfgoedpact
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De pro¿elen per gemeente zijn opgesteld op basis van een inventarisatie
van het cultureel erfgoed en de culturele voorzieningen, een beleidsscan

en gesprekken met de gemeenten. Voor een toelichting op de inventarisa
tie van cultureel erfgoed en de culturele voorzieningen venuijzen we naar
bijlage

7.1

Aalten
Kerngegevens

Vestlngstacl Bredevoort

Bredevoort is een trekpleister
vanwege de oorsprong als mid
deleeuwse vesting. Bredevoort
heeft net als de stad Groenlo een
eschiedenis van belegeringen in
e Tachtigjarige Oorlog (Brede
ort, 2015).

januari 2015) is Aalten de gemeente met de
minste inwoners van de Achterhoek
Kernen en buurtschappen: Dinxperlo, De Heurne, Bredevoort, Barlo,
Dale, Haart, Heurne, Uzerlo, Klooster en Llntelo.
Oppervlakte: 97,03
Bevolkingsprognose: Lichte bevolkingsgroei verwacht van ca. 1,5 tot
Met 26.903 inwoners

2025

Kenstheta erfgoed
Bredevoort boekenstad
Bredevoort heeft zich sinds de
jaren '90 met succes op de kaart
gezet als boekenstad. Hierdoor
zijn er verscheidene antiquaraten
en boekenmarkten in het stadje te
vinden. Inmiddels zijn er aan de
boekwinkels ook diverse ateliers
en galeries toegevoegd en ont
wikkelt Bredevoort zich als Boe
kenstad

Aalten heeft 242 monumenten, waarvan 62 rijksmonumenten en 180 ge
meentelijke monumenten. De 62 rijksmonumenten behoren tot 55 mo
hoofdgebouw, met bijgebou
numentencomplexen of locaties (bijv.
Dat is 0,6 rijksmonumenten per km een gemiddelde dichtheid voor
de Achterhoek, Zutphen buiten beschouwing gelaten (met 10,2 rijksmo
De meeste rijksmonumenten zijn te vinden in Aalten
numenten per
en Bredevoort
De rijksmonumenten zijn met name agrarische
gebouwen/ woonhuizen
en kerkelijke gebouwen
gebouwen
Bredevoort kenmerkt zich door de vestingwerken.

Heilige Huisjes

Aalten kent 2 rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten: Bredevoort en
Aalten. Daarnaast kent Dinxperlo een gemeentelijk aangewezen dorpsge
zicht.

Aalten pro¿leert zich ook met
haar religieuze erfgoed. Een aantal in het oog springende gebouwen zijn de oude Slnt Helenakerk,
de synagoge, de St. .loriskerk en
het klelnste kerkje van Nederland
De Rietstap. De Koppelkerk in
Bredevoort ls herbestemd als
cultureel centrum. Er zijn wandelbeschikbaar langs
en ¿etsroutes
het religieuze erfgoed en een deel
is opengesteld voor het publiek

ln Aalten liggen 9 archeologische terreinen van hoge of zeer hoge waarde
(van de 150 in de Achterhoek), waarvan 3 uit de late middeleeuwen. Het

urnenveld in Barlo uit de late bronstijd is beschermd.
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Cultuurhistorisch erfgoed in Aalten

fixe

Wm

N318

G

Anllcn

ev

railU

in

xp

o

Cultuurhistorisch

erfgoed

III

Liefdadige mste lingen

(51

Boerderijplaatsvoor 1850

U

Losse objeden

Q

Gebouwen, Woonhuizen

E

Hands

Horem-instellingen
Llssellinie

Eälicx

Ngranscha gebouwen

Beschermdebuitenplaals

lj

Molens

Nchenlogsche monumenten

Uzenndustrie

Besdierrnde stads- en durpsgezichten

Openbare geba

en

Sclmltenboerderi;

Kastelen.landhuizen.ed

Vardadigingsue en

Kerio anderdelenlabjectsn

Waardevolboerendorp

Kerkefjlee gebouwen

Weg~en wate

erken

zijn afgebeeld in GROEN en ander erfgoed
Riiksmonumenten

Kaart: Ešzxrmlu8lJ1TE?~«l.

Circurnvallauelinie

in

Prmvlncšzäeli
5šer›Rwgiflt@ren ohje¿twzdatauank

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 33 van 100

a. Ingekomen post - 49827

(Textiel en hoorn) industrie

Aalten kende in het verleden een
bloeiende
textielindustrie.
De
fabrikantenfamilie Driessen heeft
een grote rol gespeeld in deze
industrie. De voormalige textielfabriek is gerestaureerd en herbestemd en heeft samen met de villa
van Herman Driessen de status
van rijksmonument. Het Aaltens
industriemuseum besteedt aandacht aan het textielverleden en
daarnaast ook aan de hoornindustrie, waarin Aalten uniek was
voor Nederland (Aaltense musea,
2014).

Type culturele voorziening

Discipline

Beeldendekunst (schilderkunst,

Museum

“Ibm hee k f amh ief

beeldbouwkunst,fotograi"|e

Podlumkunsthheater, muziek,dans

Podium (theater, filmhuis)
Letteren (literatuur, poezie)
Sociaal cultureel centrum (Kulturhus)

Galerie, ate er, werkplaats

Dinxperlo Grensdorp
in Dinxperlo bestaat veel aandacht
voor het zichtbaar en beleefbaar
maken van de bijzondere grensligging. in de vorm van aanduidingen
op het wegdek, informatiepanelen, vlaggen etc. vindt bewustwording en beleving plaats. Over
het leven en werken rondom de
grens verhaalt het Grenslandmuseum. Het carillon in de dorpskerk
neemt in Dinxperlo een bijzondere
plaats in.

Volkscultuur tradities en gebruiken (fo klare)
Route
ereniging

Religie en levensbeschouwing

I amateurclub

zlenswaardig gebouw
erig

Architectuur en stedenbouw
Geschiedenis en wetenschap
Dverig

iienschets cultuur

Aalten beschikt, zeker voor een relatief kleine gemeente, over een om
vangrijk en gevarieerd cultureel aanbod. Vooral het aantal galerieën en
musea
werkplaatsen
cultuurhistorische routes
evenementen
molens, kerken en een
en opengestelde bezienswaardige gebouwen
synagoge) vallen op. Daarnaast heeft de samenwerking tussen het culture
le veld en het basisonderwijs geresulteerd in een breed pakket aan cul
tuureducatie.

Ook als we kijken naar de typen culturele voorziening, zien we een grote
diversiteit. De verenigingen zijn met name gericht op de podiumkunsten,
net als in Zutphen en Bronckhorst. Vooral het grote aantal (christelijke)
zang- en muziekverenigingen valt op. Er is een ruim aanbod beeldende
kunst en aanbod gericht op de ambachten (bijvoorbeeld een handweef
atelier en klompenmakerij). Relatief vaak wordt een combinatie gezocht
tussen behoud en ontsluiten van erfgoed en hedendaagse cultuuruitlngen.
Voorbeelden hiervan zijn exposities in De Rietstap, de Synagoge en de
Koppelkerk.
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Publiekstrekkers
ten zijn

beeldbepalende voorzieningen in de gemeente Aal

Country Fair
Aaltense Musea (Dnderduikmuseum en lndustriemuseum)
Bredevoort, het stadje en Bredevoort Schittert
Dinxperlo Suderwlck het Gren landmuseum de Grensmarkt
Museumboerderij De Neeth

Farm

Septemberku
Kensschetsimmaterieel

erfgoed

Het immaterieel erfgoed in Aalten bestaat onder andere uit de grenscul
Suderwick. Er wordt hier net zo makkelijk Nederlands

tuur in Dinxperlo

als Duits gesproken. Vroeger werd er veel gesmokkeld tussen Nederland
en Duiisla
nu bestaat het grensverkeer veelal uit koopjesjagers.
Het immaterieel erigoed van Aalten wordt daarnaast gekenmerkt door de
Tachtigjarig Oorlog (Beleg van Bredevoort) en de Tweede Wereldoorlog.
Zo was Aalten een toevluchtsoord voor Duitse joden en een belangrijke
doorvoerroute voor de geallieerden,
Een bekende Bredevoortse is Hendrickje Stoffels, muze en partner van
Rembrandt van Rijn. Veel huidige Bredevoortse iamllles stammen van de

broer van Hendrickje af.
"liherm:i*sen elrisernizizzo

Achterhoekse thema's die Aalten verbinden met de rest van de Achter
hoek zijn:
Gängeskesroute, 'Wild' wandelen over boeren
Cultuurlandschap:

strulnpaden, Hessenwegen
Country
Museumboerderi] de Neeth, Farm
Echt Achterhoeks:
grensmarkt
Fair, Folklore dansgroep Wi'j Hold Bl'j Olde,
het Beleg van Bredevoort, Vesting Brede
Tachtigjarige oorlog:
voort, de Compagnie Onversaegt
1940-1945 en Onderduik
WOII: Aaltens oorlogs en verzetsmuseum
museum (Aaltense Musea) en themaroutes
Religie: oa. Langs heilige huisjes, Oude St. Helena Kerk, De Rietstap,
Synagoge, joodse begraafplaatsen
de grensmarkt, Grenslandmuseum,
Grenscultuur en grenshistorie*
Smokkeltocht Dinxperlo, tweelingdorp Dinxperlo -Suderwink
lndustriemuseum (Aaltense Musea). ge
Industrie en Nijverheid:
restaureerde textielfabriek, Klompenmakerij Kraienhrink, voormalige
spoorlijn Dinxperlo Varsseveld
Ensemhlesz
Bredevoort: Vestingstad, rijks beschermd stadsgezicht
Aalten: Kern, rijks beschermddorpsgezlcht
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išeoorcåelsng maatschappelijk

intrinsieke waarde

en economisch rendement

2 rijksheschermde stads- en dorpsgezichten en 1 gemeentelijk dorpsge
zicht
omvangrijk en gevarieerd cultureel aanbod
jaarlijkse prijs voor mensen die goed voor hun erfgoed zorgen of er lets
bijzonders mee doen

Economisnhe waarde

meeste aanbod en activiteiten kleinschalig

en/of voor nichedoelgroep

Duiße markt onderontwikkeld

H potentie

ensemble stad e Bredevoort
Gebruiitswaarde

openstelling bezienswaardige gebouwen veelal in de zomer of op
afspraak
benutting leegstaande winkels/scholen/kerken
voor amateurkunsten
¿behoefte betaalbare accommodaties]
aandacht voor herinrichting, routes, paden, activiteiten, informatiepa
nelen.di ltale informatie.

ôeleuingswaarde

ij+ definiëring karakter per kem in toeristische promotie
thematische samenwerking met andere gemeenten
tingsteden; Winterswijk: scholtenbnerderijen)
cultuureducatie in het onderwijs

ldeništeitswaarrle

i

(Oost Gelre: ves

deelname gemaakt in Gelderland
bottom-up initiatieven 250jaargrens In 2015
te-jisamenwerking tussen Heilige huisjes bevordert wederzijds begrip rell
gies
grens als ldentlteltsdra er
kansen
Gemeentesoecifieke
Naast de regionale aanpak, zien wij voor de gemeente Aalten de volgende

kansen:
Ontwikkelen economische waarde door samenwerking te stimuleren
en crossselling van het aanbod te realiseren, op thema's:
Tachtigjarige oorlog Bredevoort; ln samenwerking met Oost Gelre
Groenlo) en Montferland (bijv. Huls Bergh).
Adel en boeren; koppelen scholtenboerderijen en vergroten merk
waarde en bekendheid scholtenbnerderijen met Winterswijk.
Religie; loods erfgoed met Zutphen, Berkelland, Winterswijk. Bronck
horst,

industrie en nijverheid; met Doetinchem en Oude llsselstreek.
Winterswijk, Berkel
Grenshistorie; versterken grensbeleving
land, Montferland.
Specifieke aandacht voor het aantrekken van Duitse bezoekersin sa
menwerking met Oude llsselstreek, Montferland en Winterswijk,
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Huize Be Kamp

Oorspronkelijk
middeleeuwse
havezate, wordt in 2016 herontwikkeld
tot
conferentielocatie

nieuwbouw van logiesgebouwen
(Gemeente
Berkelland/Rljksmonumentenregister,

Kasteel Ruurlo

Kasteel Ruurlo ls een voormalig
kasteel uit de 14de eeuw met een
landgoed waarop ook een doolhof
is aangelegd in de 19de eeuw. Het
is in 2014/2015gerestaureerd en
gaat vanaf 2017 dienst doen als
tweede locatie voor het Museum
MORE, een museum voor modern
realisme (Museum MORE, 2015).
De Mallumse Molen
Deze watermolen is sinds de 15de
eeuw in gebruik. Het was een
dwangmolen, wat inhoudt dat
boeren in de omgeving verplicht
waren hier hun graan te laten
malen, zodat de heer van Borculo
verzekerd was van inkomsten.
Naast de molen bestaat het complex uit een muldershuis en een
schutsluis. Vanaf de tweede helft
van de 20ste eeuw is de molen
weer in gebruik als koren- en
pelmolen, waar bovendien de›
monstraties voor het publiek van
worden
(Wikipedia,
verzorgd
2014).

7.2

Berkelland
Kerngegevens

44.381 inwoners

januari 2015)

Kernen: Beltrum, Borculo, Eibergen, Geesteren, Gelselaar, Haarlo,
Neede, Noordijk, Rekken, Rietmolen en Ruurlo,

Buurtschappen: Avest Brammelerbroek, Brinkmanshoek, Broeke, De
Bruil, De Haar, Heure, Holterhoek, Hoonte, Hupsel, Leo~Stichting, Lint
velde, Lochuizen, Loo, Mallem, Noordijkerveld, Olds, Eibergen en

Veldhoek
Oppervlakte: 260,53

Het is hiermee na Bronckhorst de grootste

gemeente van de Achterhoek.

Bevolkhgsprognose: ca

krimp tussen 2010

2025.

Kenschets erfgoed

Berkelland kent 321 monumenten, waan/an 122 rijksmonumenten en 199
gemeentelijke monumenten. De 122 rijksmonumenten behoren tot 92
monumentencomplexen of locaties (bijv.
hoofdgebouw met bijge
bouwen). Dat is 0,5 rijksmonumenten per
een dichtheid die iets on
der gemiddeld is voor de Achterhoek (Zutphen buiten beschouwing gela
ten met 10,2 rijksmonumenten per
Na Bronckhorst is Berkelland de
gemeente met de meeste rljksmonumentale agrarische gebouwen
van de Achterhoek). Deze categorie omvat
van de rijksmonumenten
in de gemeente. Daarnaast zijn er veel rijksmomumentale gebouwen/
woonhuizen
en kerkelijke gebouwen
Berkelland kent 2 rijksbeschermde dorpsgezichten: Gelselaar en de Mal
lemse Molen. Het Nationaal landschap de Graafschap, gelegen tussen Zut
phen, Lochem en Ruurlo, is een kampenlandschap met veel landgoederen
en een bijzondere waterhuishouding. Het karakteristieke Achterhoekse
coullsselandschap is in een groot deel van de gemeente te vinden, waarbij
het beschermde dorpsgezicht van Gelselaar eruit springt door haar essen
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013). Het landschap rond Beltrum
is daarentegen juist aangeduid vanwege de unieke vorm van ruilverkave
ling die hier is toegepast, waarbij de oude wegenstructuur intact is geble
ven. Juist de afwisseling in landschapstypen maakt dat het Berkellandse
buitengebied zeer divers van aard

Afbeelding OlErve Vllnderirxk (bron: fotoboel<›elbergen.rll)
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Cultuurhistorisch erfgoed in Berkelland
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lndustrieverleden

Berkel and ent nog een aantal
artefacten uit het industrieverleden, hoewel het daarin niet uniek
is in de Achterhoek. Deze concenzich voornamelijk rond
treren
Eibergen en Neede. Op verschillende plekken zijn nog oude
spoortracés te herkennen die
onder
andere
naar
kleiafgravingen leidden. Ook (leegstaande) fabrieksgebouwen en
voormalige fabrikantenvilla's
in
deze plaatsen maken deel uit van
dit verhaal (Rijksdienst voor het
Culturee Erfgoed,

De gemeente heeft maar liefst 36 archeologische terreinen van hoge of
zeer hoge waarde (het grootste aantal van alle gemeenten in de Achter
hoek). Veel daarvan
stammen uit de late middeleeuwen. In Eibergen
liggen tevens 3 beschermde grafheuvels uit het neolithicum of de nieuwe
steentijd.

Handel in de middeleeuwen
Ten tijde van de Hanze vond een
groot deel van de handel over de

plaats, en de meeste
Hanzesteden agen aan de llssel.

rivieren

Via de Be ke werden veel goederen uit de Duitse Hanzesteden
naar de Nederlandse steden vervoerd. Later werden hiervoor
Herkelzompen gebruikt. Deze zijn
door de lndustrialisering echter in
onbruik geraa t (Gelders Genootschap, 2012). ln 1987 heeft een
stichting de scheepvaart nieuw
leven ingeblazen waardoor het nu
mogelijk is recreatietochten met
deze boten te maken over de
Berkel (Stichting De Berkelzomp,
2015). Maar ook over de handel
over land zijn verhalen bewaard
gebleven. Er zijn diverse handelsroutes bekend rond de grens. De
monumentale boerderij De Lebbenbrugge lag bijvoorbeeld aan
een weg die destijds zo druk werd
bereden door Duitse kooplieden

dat er in de 17de eeuw tol over
werd geheven (WV Hartje Achterhoek, 2015)

Kenscbets cultuur
De samengestelde aard van de gemeente komt duidelijk tot uiting in het
culturele aanbod. Zo zijn er 11 galerieën, veelal over de kernen verspreid,
en een groot aantal Kulturhusen en dorpsbibliotheken. De gemeente kent
10 evenementen, met vooral lokale regionale uitstraling, en 12 musea
(grootse aantal van de Achterhoek), waaronder het toekomstige museum
MORE in kasteel Ruurlo en 4 museumboerderijen.

Als we kijken naar het type cu turele voorziening dan zijn, zoals overal in
de Achterhoek, de verenigingen met name gericht op de podiumkunsten.
Daarnaast zijn er ook een aantal f stivals en 2 openluchttheaters die zich
richten op de podiumkunsten. Daarnaa t zijn er veel voorzieningen gericht
op het doen herleven] laten zien van de geschiedenis (al dan niet van Bar
kelland) zoals de mu eumboerderijen historische verenigingen en het
stormrampenmuseum. Opvallend zijn tevens de voorzieningen en activi
teiten die gerelateerd zijn aan lmmateriele volkscultuur en minder aan be
houd van (materieel) erfgoed. Bijvoorbeeld de carnavalsverenigingen,
lvlidwinterhoorngroep Eibergen en folkloristische dansgroepen. Bijvoor
beeld de carnavalsverenigingen, Midwinterhoorngroep Eibergen en folklo
ristísche dansgroepen.
Uitingen van hedendaagse cultuur zijn vooral terug te vinden bij de gale

rieën, theaters en verenigingen. De mu ea richten zich op het behoud en
ontsluiten van cultuur en erfgoed.

Publiekstrekkers
beeldbepalende voorzieningen in de gemeente Ber
kelland zijn
Berkelzomp Borculo/Eibergen
Museumboerderij Erve Brook
Kristalmuseum
Nationale Jammarkt Neede
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Beltrum/Rekken

B|oemencorso's

Het toekomstige museum MORE in kasteel Ruurlo zal naar verwachting
ook een publiekstrekker worden.
.~nš'lw,eiderianzi.nll

5 Malïumse Moir:1'›
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Het van oudsher katholieke Ber
kelland wordt tljdens de Tachtlg

Kenschets immaterieel

jarige oorlog voor een groot deel

bekeerd tot het protestantlsme.
Desondanks bleven een aantal
katholieken hun geloof trouw en
richtten schuilkerken op of gingen
via zogenaamde kerkepaden de
grens over naar de kerk in het
katholieke Duitse Zwillhrock. Van
af de 19de eeuw werd het katho

lieke geloof weer erkend en zijn
nieuwe kerken voor hen ge
bouwd. Deze scheiding tussen
protestantse en katholieke ge
meensthappen is tegenwoordig
nog steeds In de gemeente her
kenbaar. Voorbeelden zijn Bel
trum, Rletmolen en Rekken. (Gel
ders Genootschap, 2012).

erfgoed

Kenmerkend voor Berkelland zijn de verschillen In de godsdienstige ach
tergrond van de gemeenschappen, voortkomend uit de Tachtigjarige oor
log.
Ook de geschiedenisvan Ganzedorp Gelselaar ls nog altijd zichtbaar door
wandelroutes, een kunstwerk, de jaar|i]kse ganzenmarkt en een perma
nent ganzenhordspel, De van oorsprong spotnaam 'gaanzegat' uit het al

oude rijmpje "Borculo is een stad, Geesteren is nog wat, Gelselaar is een
gaanzegat" is omgebøgen tot de erenaam 'ganzendorp'.
Ander immaterieel erfgoed van Berkelland ls gerelateerd aan de storm
rampen in Borculo 1925 en Beltrum›Neede 1927. Informatie hierover
wordt ontsloten in het Stormrampenmuseum. Het materiële erigoed van
deze gebeurtenissen is slechts in beperkte mate ontsloten en gekoppeld
aan de verhalen van deze gebeurtenissen.
Tradities zoals touwtrekken, paasvuren en jaarfeesten
nog altijd actueel.
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Thema's en ensembles

Gi-inzender; Gelselaar
Gelselaar en ganzen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op
de lage, waterrijke broeklanden
van het dorp werden eeuwenlang
veel ganzen gehouden om economische redenen: donslverenj
vlees en eieren, Bijna alle gezinnen hadden een eigen krappe
ganzen die men dagelijks iet grazen up de broeklanden en daarbij
meestal door (schonlgaandej
meisjes
werden
gehoed.
(www.eenwagenvolverhalennlj

Achterhoekse thema's die Berkelland verbinden met de rest van de Ach

terhoek zijn:
Cultuurlandschap:
de museumboerderijen, Eibergse molens
Geo ogle en natuurlandschapz ua. Kristalmuseum, Museum de Sche
per, Marke Mallem
Echt Achterhoeks:
Folkloristlsche Dansgroep Needse Havezathe
M
ldwlnterhoorngroep
Eibergen
Dansers.
hertogdom: Huize Ruurlo
De Graafschap, heerlijkheid
80-jarige oorlog: Clrcumvailatielinie Groenlo ligt deels in Berkelland
Religie: synagoge en milrwe Borculo, kerkdorpen
Industrie en nijverheid:
Natiunale Jammarkt, Berkelzompen, Ol
iiemoile, oude sponrlijnen.
Ensemblesz

Gelselaar:rijks beschermd dorpsgezicht, boerderijen
Borculo: kasteelplaats, kern, walermolens, Lebbenbrugge en Beekvliet
Geesteren: waardevol dorp, molen, boerderijen.
Mallemse Molen: rijks beschermd durpsgezicht, watermolen, toeris
iisch overstappunt,
restaurant.
Po! entieel toekomstig ensemble:
Huize Ruurlo: historische Buitenplaats, Waardevol dorp, Museum
MORE kan bijdragen aan ontwikkeling tot ensemble.Adviesum in te

zetten op ruimtelijke, economische, programmatische verbindingen
met Ruurlo.
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Beoordeling maatschappelijk en economisch rendement
en de manier waarop, de intrinsieke waarde, de gebruiks- en belevingswaarde, de economische waarde en de identiteitswaarde van cultuur en erfgoed ontwikkeld zijn of ontwikkeld worden.
De mate waarin,

intrinsieke waarde

veel rijksmonumenten, 2 dorpsgezichten
verscheidenheid cultureel aanbod
Nationaal landschap, coulisselandschap, zandwegen
Beltrum een wederopbouwlandschap van nationaal belang
aandacht voor herstel cultuurlandschappen
subsidie onderhoud monumenten
geen sterke merken, wel potentie Mallumse Molen

Economische waarde

Museum More in Huize Ruurlo

Gebruikswaarde

aansprekende monumenten op dit moment niet toegankelijk
veel leegstaande boerderijen, fabrieken, winkels en woonhuizen
volop routestructuren, maar overzicht ontbreekt
openstelling Huize Ruurlo als Museum MORE

N
Belevingswaarcie

weinig (toeristische) productontwikkeling erfgoed en landschap

toeristische profilering kernen niet onderscheidend
Achterhoek
Circumvallatielinie is niet zichtbaar of beleefbaar
ldemiteitswaarde

(historische) verenigingen, volksfeesten en

elkaar en

tradities/gebruiken

in de

verschillende kernen
De Berkel en andere rivieren beken bepalend voor landschap en deels
ook erfgoed (watermolens)
Circu mvaliatrelinie leeft nog nietbijdein w oners
Gemeentesp-ecifieke kansen
Naast de regionale aanpak, zien wij voor de gemeente Berkelland de vol
gende kansen:

Ontwikkelen economischewaarde:
samenwerking en cross selling van het
aanbod. Kansrijke thema's zijn:
Hanzesteden. Meellften met het merk en bekendheid van de Hanze
steden, samen met Lochem, Zutphen en Doesburg. De waar die vanuit
de Hanzesteden over Noordwest Europa werd verhandeld, werd aan
gevoerd via de Berkel naar Zutphen. Het landelijke gebied van Lochem
en Berkelland is een goede aanvulling op het stedelijke Hanze aanbod,
bijvoorbeeld met de Berkel (¿etsen en wandelen), de Berkelzomp (va
ren) en streekproducten. Mogelijkheden voor samenwerking met on
dernemers en aanbieders in Zutphen en Lochem verkennen
Agrarisch leven en agrarische monumenten. De ontwikkeling van het
agrarisch bedrijf is zichtbaar in de gemeente. Er zijn 4 museumboer
derijen die het beeld tot 1940 laten zien, maar er staan ook boerderij
en uit de Wederopbouwperiode en hele nieuwe boerenbedrijven. De
vier museumboerderijen zijn: Erve Brooks, de Lebbenbrugge, de Vuur
rever en (privemuseum) De Sfeer van Weleer. Je maakt meer dan de
som der delen als deze boerderijen gaan samenwerken en hun aan
bod op elkaar afstemmen. Doe dit In samenwerking met de andere
Door toeristische ontwikkeling,
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museumboerderijen (in Montferland, Lochem, Bronckhorst, Oude IJs
selstreek, Zutphen).
Doorontwikkeling Buitenplaats Ruurlo tot ensemble.
2

Ontwikkelen belevingswaarde:
Circumvallatielinie: Ongeveer een derde van de Circumvallatielinie
rondom Groenlo ligt op het grondgebied van de gemeente Berkelland.
Advies (aan Gemeente Berkelland en Oost Gelre) is om samen met de
historische verenigingen maar juist ook met andere verenigingen
(kunst, cultuur en sport) en grondeigenaren te verkennen waar en hoe
de linie beleefbaar gemaakt kan worden.
Joods erfgoed: samen met Zutphen, Aalten en Winterswijk.
Waar schakels in het ¿ets en wandelnetwerk missen kan het tracé
van oude spoorlijnen benut worden (bijv. Railtracks, Geo-caching)
Daarnaast liggen er mogelijk kansen voor samenwerking met Bronck
horst (tracé oude spoorlijnen), Doetinchem (OV-museum) en Win
terswijk (OV museum in aanbouw).
Grenshistorie. versterken grensbeleving
Aalten, Winterswijk,
Montferland.
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7.3

Bronckhorst
Kerngegevens

Buitenplaatsen en kastelen
De buitenplaatsen en kastelen in

de gemeente Bronckhorst zijn een
zeer geliefde omgeving bij ¿etsers
en wandelaars. De meeste landgoederen zijn particulier bewoond
en niet openbaar toegankelijk. Er
zijn enkele uitzonderingen, zoals
kasteel Hackfort, dat in het bezit is
van Natuurmonumenten
en dat
ook regelmatig wordt opengesteld
voor activiteiten (Natuurmonumenten, 2015). Kasteel Vorden ls
ook op beperkte openingstijden te
bezichtigen onder leiding van een
gids (Kasteel Vorden, 2015).
Monumentale

boerderijen

Veel van de kastelen waren ln het
bezit van families die grond bezaten in de omgeving, dat gepacht
werd door boeren. Vandaar dat
Bronckhorst ook veel eeuwenoude monumentale boerderijen op
haar grondgebied heeft. Daarer ook een aantal monaast
numentale boerderijen te vinden
uit latere eeuwen (Gelders Genootschap, 2013).

36.720 inwoners (ljanuari 2015)
44 kernen en buurtschappen: Achter-Drempt, Baak, Bekveld, Bronk
horst, Covik, De Meene Delden, Dunsborg, Eldrik, Gooi, Halle, Halle
Heide, Halle-Nijman, Hengelo (gemeentehuis), Heurne, Hoog Keppel,
Heidenhoek, Hummelo, Keijenborg, Kranenburg, Laag Keppel, Linde,

Medler, Mossel, Noordink, Olburgen, Oosterwijk, Rha, Steenderen,
Toldijk, Veldwijk, Velswijk, Vierakker, Voor Drempt, Varssel,Veldhoek,
Vorden, Wassinkbrink, Winkelshoek, Wittebrink, Wichmond, Wilden

borch, Wolfersveen, Zelhem.
behoort qua oppervlak tot de grootste ge
Oppervlakte: 286
Nederland,
grootste plattelandsgemeente
meenten van
bevolkingskrlmp
krimp tot 2025. Tussen 2010-2040 ca.
Ca
verwacht, behoort daarmee tot de drle sterkste krimpgemeenten van
de Achterhoek (met Berkelland en Montferland)
Kenschats erfgoed

Bronckhorst heeft veel monumenten: B04, waarvan 351
rijksmonumenten en 453 gemeentelijke monumenten. De 351 rijksmonu
menten behoren tot 180 monumentencomplexen of locaties (bijv.
landgoed met een torentje, theehuis, stallen en hoofdgebouw). Dat zijn
Bronckhorst is daarmee na Zutphen de
1,2 rijksmonumenten per
tweede monumentengemeente van de regio.
De gemeente

32% van de rijksmonumenten betreft een agrarisch gebouw. Hiermee

neemt de gemeente

Bronckhorst een bijzondere positie in de regio in:

maar liefst 37% van alle rijksbeschermde agrarische gebouwen staat in

Bovendien onder
Bronckhorst (Berkelland 19% en Winterswijk
kastelen
en landhuizen
scheidt Bronckhorst zich met 18 rijksbeschermde
van de kastelen en landhuizen ln de regio) en 10 rijksmonumentale
molens
van de regio). Bronckhorst kent 3 beschermde stads
/dorpsgezichten: Bronkhorst, Hummelo en Laag Keppel.

Verder kent de gemeente 19 archeologische terreinen van hoge en 1 van
zeer hoge waarde (van de 150 ln de Achterhoek). Relatief veel uit het Me
solithicum
van de 10 in de Achterhoek); perlode In de prehistorie na de
laatste ijstljd met rondtrekkende jagers en verzamelaars. Ook is er een ar
cheologisch terrein met Romeins erfgoed.
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Cultuurhistorisch

erfgoed in Bronckhorst
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Broniciweging bij de iviuidersíiuite

Bij het voormalige molenaarshuis
De Muldersfluite vindt ieder jaar
op Hemelvaartsdag een traditie
plaats uit de 16de eeuw. Bewoners op de gemeenschappelijke
gronden kregen toestemming

Type culturele voorziening

plaggen te steken op de markegronden op voorwaarde dat zij
rond Hemelvaartsdag een ruggebrood van minstens 22 pond leerden voor de armen. De perdie het zwaarste brood le-

MUSEUM

erde, ontving twee ¿essen wijn.

ls men een brood leverde dat te
licht was, moest men 6 stuivers
betalen en later werd deze straf
veranderd in een dubbele levering
in het volgende jaar. Tegenwoordig worden de broden geveild en
gaat de opbrengst naar een goed
doel. Deze vorm van gemeenarmenzorg wordt
schappelijke
beschouwd als een voorloper van
de sociale zekerheden (Een wagen
vol verhalen, 2014).
ßedevaartplaats

of archief

Elb¿olheek

Podium (theater, filmhuis)

Uggggpgïneg

Beeldende kunst (schilderkunst,
beeldbouwkunst, fotogra¿e
Podiumkunst (theater, muziek, dans
Letteren (literatuur. poezie)

Sociaal cultureel centrum
(Kulturhus)
Galerie, atelier, werkplaats
EVEHEMGHÉ

Home
Vereniging

I amateurclub

Ambacht

Volkscultuur: tradities en gebruiken
(folklore)
Religie en levensbeschouwing

Architectuur en stedenbouw
Geschiedenisen wetenschap

overig

Overig

Diburgen

De verering van Dorothea (Dora)
Visser (1819-1876) kwam op gang

nadat de journalist Bert Kerkhoffs
in 1965 in het dagblad De Gelderlander aandacht had besteed aan
het leven van deze vrouw, die 33
jaren lang Christus' wondetekenen
zou hebben gedragen. Vanaf dat
kwamen er geregeld
moment
bezoekersnaar haar graf in Olburgen bij Doesburg. Er werd een
stichting 'Vrienden van Dora Visser' in het leven geroepen die
ijvert voor haar zaligverklaring en

die door middel van publicaties
bekendheid wil geven aan haar
leven. De carmeliet Emile Gemmeke houdt zich sindsdien met de
voorbereiding van een eventuele
zaligverklaring bezig.

(www.meertens.knaw.nl, 2015)

iienschets cultuur
Alleen
Bronckhorst onderscheidt zich door het grote aantal galerieën
Ook vinden er veel culturele eve
de gemeente Zutphen kent er meer
Hiermee bevindt Bronckhorst zich op
nementen plaats in Bronckhorst
Bronckhorst
kent
een zeer rijk verenigingsleven. Dit
plaats 4 in de regio.
zien we ook terug bij veel andere Achterhoekse gemeenten.
De culturele voorzieningen houden zich (met uitzondering van de vereni
gingen) vooral bezig met de beeldende kunsten. Driekwart van de culture
le voorzieningen richt zich op hedendaagse cultuur (galerieën, evenernen
ten beeldende kunst) en voor een kwart op het behoud ontsluiting van
erfgoed. Dit beeld is terk aangezet door het aantal verenigingen, maar
blijft ook overeind als we de verenigingen buiten beschouwing laten.
Er zijn verschillende voorbeelden te noemen van culturele voorzieningen
die het behoud enl of ontsluiten van cultureel erfgoed verbinden met he
dendaagse cultuur, waaronder'
Stichting llsselhoevenz opgericht in 2003 door groep bewoners in Us
selvallei, zet zich in voor 'behoud door ontwikkeling' van de hoeven en

de erven. Zij organiseren diverse activiteiten.
Theater onder de Molen: hedendaagse cultuur in monumentale set
ting.
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Atelier galerie De Witte Hemel: De bijzondere invalshoek van Atelier
De Witte Hemel is dat men een actieve combinatie maakt van het
Monument samen met de Kun
Mañana Mañana, succesvol nieuw festival (muziek, theater, cultuur
en 'Bourgondisch eten') op Landgoed Enghuizen, "ver weg van de
haastige wereld", dat zich kenmerkt door de ontspannen sfeer en het
omarmen van het duurzame leven en genieten in de natuur.
beeldbepalende voorzieningen in de gemeente
Publiekstrekkers
ckhorst zijn
Bronkhorst stadje
Achtkasteien ¿etstocht Vorden

Bron

Landgoed Hackfort
KasteelVorden (incl. omliggend terrein)
Kunst4daagse

Hoewel kleinschalig van opzet dragen Mañana Mañana op landgoed Eng
huizen en Weidepop Festival sterk bij aan het imago van de Achterhoek als
regio.
festival/muziek

Aibeelclšng 6 Festival Mañana Mañana op landgoed Erzghuizen (bron:

mananamzmanaeuš
I-åenscheta immaterieel

erfgoed

Bronckhorst is rijk aan immaterieel erfgoed: de inventarisatie heeft 11 ge
bruiken, tradities en personages opgeleverd. Bijzonder is dat de gebruiken
en tradities nog altijd actueel zijn. Een voorbeeld hiervan is het luiden van
de papklok, dat nog steeds iedere avond om negen uur gebeurt in Zelhem,
om traditioneel het einde van de werkdag voor de landarbelders aan te
geven, die thuis dan een bord pap gingen eten. Ook de broodweging bi] De
Muldersfluite is een typisch Bronckhorsts gebruik. Een bekend personage
uit de Bronckhorster geschiedenis is de dichter Staring. Hij woonde lange
tijd als landheer in kasteel De Wildenborch in Vorden.
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Museum
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met
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beetding

Kasteel De Wilclfxnbwch ira \farzšan ltafmz

Thema's en ensembles
Achterhoekse thema's die Bronckhprst verbinden met de rest van de Ach
terhoek zijn:
Museumbuerderij Smedekinck, gezamenlijke
Cultuurlandschap:
landgoederen via landgoederenprnject 'Langs IJsselen Berkel'.
Echt Achterhneks:

Paasvuur, Midwinterhonrnblazersgroep,

schieten, Eroodweging en Flophuuse
Graafschap, Heerlllkheid, Hertogdum:
publieksfunctie

carbld

5 kastelen met een zekere

de achtkastelenroute en de kastelenrit.

Tachtigjarige Oorlngz

belegering van kasteel Hackfurt

WOII: museum Opdat

nlet vergeten (klein, op afspraak), deelcollec

tle In Museum Het Smedeklnck[over de berging van Lancaster)
vele kerken (waaronder de Willibrorduskerk in Vierakker,
Religie:
de mooiste kerk van Gelderland), Heiligenbeeldenmuseum, bedevaart

plaats Olburgen, juodse begraafplaatsen Brünkhorst en Vorden en

torlsche begraaíplaatsen.
rljltsmunumenten zoals een blekeriiin Hen
Industrie nijverheid:
gelo en een branderij, mnuterij en maalderij in Heurne.
Ell5E|11b|E5Z

Landgoed Hackfort, historische Buitenplaats, brasserie, culturele activi
teiten, vergaderen.

KasteelVurden, hlstnrische Buitenplaats en kasteel, restaurant,
leidingen/bezichtigingen, overnachten, verhuur rulmtes.
Hummelo, rijks beschermddorpsgezicht, landgoed Enghuizen lMañana
Mañana), historische Buitenplaats
rt

xmtffi ïap
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Laag Keppel, rijksbeschermd dorpsgezicht, KasteelKeppel, galerie Es

pace Enny, een ijsverkooppunt bij het TOP Laag Keppel, watermolen

Keppel, de Oude IJssel

Bronkhorst, beschermd stadsgezicht, kasteelheuvel (motte) met veer
omgeving

Landgoed Zelle, historische Buitenplaats, vakantiehuizen en golfbaan.
Op dit moment nog geen openbare toegankelijk erfgoed.

Beoordeling maatschappelijk

en economisch rendement

De mate waarin, en de manier waarop, de intrinsieke waarde, de ge-

bruiks- en belevingswaarde, de economische waarde en de identiteitswaarde van cultuur en erfgoed ontwikkeld zijn of ontwikkeld worden.
intrinsieke waarde

Economische waarde

S

veel monumenten, 3 beschermde stads/dorpsgezichten
aandacht voor behoud en verbetering cultuurhistorisch landschap,
'Herstel van Berlewa de'
koesterkaarten Instrument in LOP, be
scherming overgebleven zandwegen
landgoederenproject 'Langs IJsselen Berkel'
inzet van regiococirdinator voor VE productontwikkeling

ondersteuning landgoederen in zoektocht naar economische dragers
Bronkhorst)
lj weinig 'kassa'
ensemble stadje Bronkhorst
I

Gebruikswaarde

kastelen en landhuizen zijn grotendeels particulier bewoond en niet
toegankelijk voor publiek, publieksbereik ook niet nadrukkelijk op de
is vaak geen optie")
agenda ln georgan' eerd overleg

Belevingswaarde

geen duidelijk profiel per kern
belevingswaarde van agrarisch erfgoed gering
leefbaarheid stadje Bronkhorst onder druk (keerzijde succes)
zoeken aansluiting bij regionale verhalen via Liberation Route en Spannende Geschiedenis (Middeleeuwen en Hertogdom, Buitenplaatsen, Industrieel Erfgoed)
strategie voor stadje Bronkhorst is meer spreiding verbreding. Sleutelproject is het bel efbaar maken van de kasteelheuvel

ldentiteitswaarde

I

v

bewustwording en waardering cu tuur en erfgoed door bewoners door
Museum Smedekinck en heemkunclekringen
doel kunst en cultuurbeleid: versterken ociale samenhang, culturele

identiteit, culturele diversiteit
vanuit kunst en cultuurbeleid aandacht voor stimuleren productieklimaat (speci¿ek pop, fi m en schrijven gerdenti¿ceerd als 'witte v|ekken')
LOP als stimulans en toetsingskader voor bottom-up Initiatieven
bijv. koesterkaarten)
ríšerrieentresplerzlltiiake
kansen
Naast de regionale aanpak, zien wij voor de gemeente
gende kansen:

Bronckhorst de vol

Vergroten van de economischewaarde:

Aanbod van karakteristieke stadjes thematisch bundelen en toeristisch
onder de aandacht brengen: Bronkhorst, Bredevoort, maar ook Borcu
lo, Groenlo, Lochem, Heerenberg.

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 50 van 100

a. Ingekomen post - 49827

Doen waarje goed in bent: inzetten op de ontwikkeling van ensemble

locaties. Wat is de (planologische) ruimte voor passendeevenementen
(bijv. theater, kunst) en nieuwe functies? Bottom-up initiatief en nn

dernemerschap ap deze lucaties stimuleren. Omdat er veel landgoe
deren in de gemeente
toegankelijk

zijn, is het minder relevant dat een aantal niet

Focus voor toerisme op de landgoederen die weltoe

gankelijk zijn, ondersteun deze ondernemers en eigenaren met verdere
ontwikkeling.

Aanpak toekomstbestendige

landgoederen en kastelen verder

Verkennen of hier samenwerking met Doetinchem,
Montferland, Lochemen Oude liselstreek gewenst is.

(daoriuntwikkelen.

Vergroten belevingswaarde:
Waar schakels in het liers en wandelnetwerk missen kan het tracé

van nude sponrlilnen benut worden. Daarnaast liggen er mogelijk kan
sen vuur samenwerking met Berkelland (tracé oude spuorlijnen), Doe
tinchem [UV museum) en Winterswijk (DV-museum in aanbouw).
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Doetinchem

Kasteel Slengenburg

Kasteel Slangenburg stamt uit de
eeuw en werd voor de oorlog
bewoond door een Duitse familie.
Na de oorlog kwamen al hun bezittingen toe aan de Nederlandse
staat. Nu wordt het gebruikt als
gastenhuis van de abdij (Kasteel
Slangenburg, 2015).
Oude postkantoor

Het voormalige

postkantoor in
Doetinchem is een van de gebouwen die overeind zijn blijven staan
na het bombardement op de stad.
Het is gebouwd in 1920 in de
Amsterdamse Schoolstijl. Tegenwoordig zijn de WV en het
Stadsmuseum in het gebouw
gevestigd (Stadsmuseum Doetinchem, 2015). Het Stadsmuseum
verbindt veel Achterhoekse the-

iiemgegelven:s

Aantal inwoners: 56.494 lqua inwonersaantal grootste gemeente van
de Achterhoek)
Kernen en buurtschappen: Doetinchem, Gaanderen, Wehl, Nieuw
Wehl
Oppervlakte: 79,66
Bevolkingsprognose: in 2014 bevolking licht toegenomen; tot 2020
6 krimp
Kenschets erfgoed
Door het bombardement op de stad in de Tweede Wereldoorlog is een
groot deel van het historisch erfgoed van Doetinchem verloren gegaan.

Doetinchem beschikt daardoor over het minst aantal monumenten
gemiddeld voor de Achterhoek

per

wanneer Zutphen met 10,2

buiten beschouwing wordt gelaten. Bijzonder is
nog intact is. Doetinchem
kent 36 rijksmonumenten (op 28 locaties) en 111 gemeentelijke monu-

rijksmonumenten per

dat het historisch (middeleeuws) stratenpatroon
menten. De meeste rijksmonumenten

kerkelijke gebouwen

zijn gebouwen/woonhuizen

en losse objecten

Doetinchem heeft geen be

schermde stads- of dorpsgezichten.
llzerindustrie
De kernen Gaanderen, Terborg,
Silvolde en Ulft liggen in een bijna
aaneengesloten lint in de gemeen
ten Doetinchem en Oude IJssel

streek. Het gebied is van oudsher
nauw verbonden met de maakin
dustrie. De ijzer en metaalindu
strie zorgden jarenlang voor veel
werkgelegenheid en bepaalde
daarmee de structuren van de
kernen. (Karres en Brands, Stad
kwadraat
Hogeschool van Arn
hem en Nijmegen, 2014)

per

inwoner van de Achterhoek; tegelijkertijd is het aantal monumenten

112
na

Aiibeeitiling 8 Rijksmonument Villa Huimzitthit(bron: anlwbmlotwnlj
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erfgoed in Doetinchem

Cultuurhistorisch
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Type culturele voorziening

Museum
Blbll¿ïhß¿k

Of

Podiumctheater'¿lmhum

Discipline

Beeldende kunst (schilderkunst,
heeldbouwkunst, fotografie
Podlurnkunst(theater, muziek, clans
Letteren (literatuur

poezie)

Sociaalcultureel centrum (Kulturhus)
Ambacht

Galerie, atelier, werkplaats, expositieruimte

Volkscultuur: tradities en gebruiken
EVEl'lEl'|'|El'lf

Religie en levensbeschouwing

Rome

Vereniging

arnateurclub

Architectuur en stedenbouw

5e1le"5Waaldl3
3eb°"W

Geschiedenisen wetenschap

maria

Overig

Kenschets cultuur
Doetinchem is een belangrijk cultureel centrum in de Achterhoek. Veel
hoofdvestigingen van culturele instellingen zijn in de tad gevestigd. Doe
tinchem heeft een schouwburg, een bioscoop, cultureel Centrum De
Gruitpoort, een regionale muziekschool (Oost Gelderland) en het is de
Kun
vestigingsplaats van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
stenaars uit Doetinchem en omgeving hebben zich verenigd in het Web,
een samenwerkingsverband dat beschikt over een galerie, winkel en werk
ruimte (Het Web, 2015).

Doetinchem kenmerkt zich binnen de Achterhoek tevens als onderwijs
stad. Naast ruim 23 basisscholenen vijf scholen voor voortgezet onder
wijs, zijn er in Doetinchem scholen voor het speciaal onderwijs en voor
volwassenen. Om de ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen, is er
een bredeschoolnetwerk actief. Dit netwerk is een samenwerkingsverband
bestaande uit het basisonden/vijs en instellingen op het gebied van zorg,
welzijn, sport en cultuur.
Daarnaast kent Doetinchem net zoals de andere Achterhoekse gemeenten
van de culture e voorzieningen). Opvallend zijn het
veel verenigingen
aantal historische verenigingen en schutterijen.
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Kasteel de Kelder

Havezate

Hagen

Van de geschiedenis van havelate
Hagen, beter bekend als Kasteel

de Kelder, is van voor 1600 vrijwel
niets bekend. Het is niet eens
zeker of het wel ooit als kasteel
heeft gediend. Tegenwoordig kan
het kasteel gebruikt worden als
locatie voor bijvoorbeeld trouwe~
rijen (Kasteel De Kelder, 2015].
Eoerderij Bariham
Archeologische onderzoek heeft
aangetoond dat rond Doetinchem
een houten kasteel heeft gestaan
uit de 10de eeuw, dat verbouwd
werd in baksteen in 1178. Tegenwoordig rest er niet meer dan een
heuvel met een gracht. In de buurt
van de heuvel staat boerderij
Barlham uit begin twintigste
eeuw, dat vernoemd is naar het
kasteel (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015).

Het cultureel aanbod in Doetinchem is met name gericht op beeldende

wetenschap, Er is een mooie balans
tussen aanbod gericht op het behoud en ontsluiten van cultureel erfgoed
en hedendaagse cultuur, waarbij hedendaagse cultuur iets in de meerder

kunst, podiumkunsten

geschiedenis

heid is.
beeldbepalende voorzieningen in de gemeente Doe
tinchem zijn:
het Stadsmuseum met VW in het oude postkantoor
Schouwburg Amphion
het Stadsieest
De Grultpoort

Publiekstrekkers

Ailaeeltllng

Scl\oum,ft›l:|rgAmigzhlon ibmrr wesiagirliß

llštansctlet¿z immaterieel

erfgoed

Het bombardement op Doetinchem
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Doetinchem per ongeluk
gebombardeerd door Britse vliegtuigen, die het aanzagen voor een Duitse
stad. Het grootste deel van de binnenstad met haar monumenten is hierbij
venuoest. Deze gebeurtenis en de wederopbouwoerlode die erop volgde
hebben het uiterlijk, maar ook de identiteit van Doetinchem bepaald.
Dominee Van Dijk
Dominee van Dijk kwam in de jaren 60 van de 19* eeuw vanuit Friesland
naar Doetinchem en heeft hier de eerste christelijke school van de Achter
hoek gesticht, Ook gal' hij jongens van eenvoudige a¿comst de kans om in
het als internaat ingerichte Villa Ruimzicht een opleiding tot predikant te
volgen. Villa Ruimzicht is een rijksmonument en doet tegenwoordig dienst
als hotel (MijnGelderland, 2015),
Iaithellige van Doetinchem
Doetinchem mag zich eigenaar noemen van een aantal bijzondere kunst
werken. Een daarvan is de Zakheiiige van Doetinchem. Vroeger droeg men
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een ongeveer 3 centimeter grote beschermheilige in de achterzak van een
broek. Nu staat het centraal in een kunstwerk van Cornel Bierens dat in de
parkeergarage van de Schouwburg staat (Cornel Bierens, 2015).
Thema's en ensembles
Achterhoekse thema's die Doetinchem verbinden met de rest van de Ach
terhoek zijn.
Cultuurlandschap: diverse karakteristiekeen monumentale boerderij
en, silo Wehl

Geologie en natuurlandschap:

Echt Achterhoeks:

Stadsmuseum

Dansgroep Wi'j Eren

Olde en Stadsmuseum

met Achterhoekseschilders
De Graafschap, heerlijkheid

Hertogdom:

Landgoed en Kasteel

Slangenburg

80 jarige oorlog:

belegeringen Doetinchem

maal gewisseld van

bezetter), plundering en opsluiting bevolking in St. Catharinakerk
WOI en WOII:
Religie:

Stadsmuseum, verhaal van toevalsbombardement

Driekoningenkapei Doetinchem, Dominee van Dijk, Baptis

tenkapel

Industrie en Nijverheid:
DoetinchemStoomstad, Museum Ut Olde
Ambacht, Stadsmuseum (met Likeur en jeneverstokerij Van Perlstein
in oude postkantoor), ijzerindustrie Gaanderen, en stichting Doetin

chemse molens.
Ensemblesx
Centrum Doetinchem; het Ei (voormalige stadsgrachten rond de mid

deleeuwse stadskern), Ruimzicht, Lookwartier

Uzerlndustrle Gaanderen
ln het gebied rond Gaanderen is veel ijzeroer aanwezig. De beken konden
waterkracht leveren en er was voldoende hout voor de bij ijzerfabricage
benodigde houtskool. Zo kon Gaanderen zich tot ijzerdorp ontwikkelen. In
1689 stichtte Josias Olmius aan de Bielheimerbeek de eerste Nederlandse
ijzergieterij, de Rekhemse hut genaamd. Hier werden bommen, kogels,
handgranaten en huishoudelijke voorwerpen gemaakt. In 1821 werd aan
de Akkermansbeek,op de grens met Terborg, de ijzergieterij Vulcaansoord
opgericht, later een groot bedrijf dat vrijwel het hele dorp werk bood, het
ging echter in 1977 door zwendel en mismanagement failliet. ln de twin
tigste eeuw kwam er nog meer metaalindustrle, met bedrijven als Pelgrim
(pannen, (gas)kaci1e|s, keukenapparatuur), Ferro lemailleerfabriek) en
Senten (kleine metaalwarenfabriek). Pelgrim is in de jaren tachtig van de
20e eeuw overgenomen door concurrent ATAG en na enkele jaren werd
de fabriek verhuisd naar een nieuwe productielocatie in Duiven, een be
hoorlijke aderlating voor de werkgelegenheid in het dorp. Alleen Ferro is
tegenwoordig nog in vol bedrijf. De verlaten Pelgrimfabriek is gesloopt en
op het enorm grote vrijgekomen terrein wordt een woonproject gereali
seerd. (Wikipedia, 2015)
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Eeonrdeling maatschappelijk

intrinsieke waarde

en economisch rendement

weinig monumenten, en met name weinig rijksmonumenten
lrijksmonumentale kerkelijke objecten en stratenpatroon
\gevarieerd aanbod culturele voorzieningen
lstimuleringsleningen: burgers stimuleren hun karakteristiek pand In goede
at te houden
monumentensubsidies:particuliere eigenaren hebben de mogelijkheid subsl
die aan te vragen voor restauratie of onderhoud van hun and
weinig toerbtische trekkers

Ecdnomisrlie waarde

veel evenementen, maar teruglopend in aantal
Schouwburg Amphion
Ideeën van bewoners en winkeliers om een impuls te geven aan het centrum,
ll-1-Il
variërend van een kabelbaan, stadsopera tot cam er laatsen aan de Oude Ussei
i

Gebruil¿swaarde

i

Beleolngswaarde

kan beter; routes bijvoorbeeld moeilijk te vinden online
Cultuurkwartier met concentratie van culturele voorzieningen
inzet op vergroten samenwerking instellin en (lokaal)
door bombardement ls de historie van Doetinchem niet meer zichtbaar en

i-l Informatievoorziening

beleefbaar
stimuleren wisselwerking tussen cultuurhistorisch erfgoed, moderne steden
bouw en landschapsontwikkeling
visualisatieen exposure cultuurhistorisch erfgoed
ruimtelijke ontwikkeling “eidentiteit“; betere beleefbaarheid centrum
deelname aan 'Gemaakt in Gelderland'
l

ldentlleitswearde

weinig kennis en waardering van erfgoed onder bewoners
loudheidkundige verenigingen
l aandacht voor lokale cultuurhistorie door het proiect Eidentiteit
l veel bottom up initiatieven
stimuleren particuliere initlatleven :ultuurhi torierijk
deelname oral historie project Cultuur en Erfgoedpact
Pro]ect 'Trots op onze streek'

íšcrncentespeclileke kansen
Naast de regionale aanpak, zien wij voor de gemeente Doetinchem de vol

gende kansen.
Vergroten

economische waarde. belevingswaarde

en ldentitelts

waarde:
(Middeleeuwse) geschiedenis en erfgoed beter zichtbaar maken
en verbinden voor winkelend publiek en bewoners. Bijvoorbeeld
door acties met winkeliers (gratis routeboekje met verhalen die
winkelgebied aantrekkelijker/ bijzonder rnakenl.Hler samen met
Winterswijk en Zutphen mogelilkheden voor verkennen en kennis
over uitwisselen.
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Verkennen van mogelijkheden voor samenwerking instellingen
cultuurkwartier voor programmeren van hedendaagse cultuur in
en nabij erfgoedlocaties (erfgoed als decor).
Verkennen betere benutting mogelijkheden landgoed Slangen
burg.
Uitbouwen Stadsmuseum en de link leggen met het platteland
van de Achterhoek vanuit verhaallijnen (WOII Liberation Route,
hertog van Gelre, adel en boeren, Tachtigjarige oorlog). Samen
werking met andere historische musea. Denk hierbij ook aan mo
gelijkheden voor cross selling en arrangementen
met aanbieders
in de omgeving. Bijvoorbeeld met Kasteel Huis Bergh in Montfer
land en/ of voor gasten van accommodaties in de omgeving (denk
aan hotels in de stad, maar ook Landal Stroombroek). Ook geza
menlijke projecten met Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers be
hoord tot de mogelijkheden.
Verkennen mogelijkheden samenwerking tussen Clpenbaar Ver
voer Museum en Museum Gols Station /Transit Oost Winterswijk.
Daarnaast liggen er mogelijk kansen voor samenwerking met Ber
kelland en Bronckhorst (tracé oude spoorlijnenj.
Vergroten gebruikswaarde en economischewaarde
Leegstand in aanloopstraten winkelgebied binnenstad benutten

voor culturele invulling (bijv. tijdelijke functies, cultuur en erfgoed
in beeld brengen
exposities, herinrichting met gebruik van
historisch pro¿elj.
Samen met Oude llsselstreek
DRU Industriepark) mogelijk
heden verkennen voor koppeling van erfgoed en cultureel aan
maakindustrie met als inspiratie de (voormalige) ijzer- en metaal
industrie in Gaanderen, Terborg, Silvolde en Ulft.
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7.5

Lochem
Kerngegevens

33.245 lnw0ner5(1]anuarl 2015)
Kernen* Almen, Barchem, Eefde, Epse, Exel, Gorssel, Harfsen, Jnppe,
Kring van Darth, Laren, Lochem, Zwiep
Oppervlakte:
2025
verwacht van ca. 0,5
Bevulkingsprognnse: Lichte
Kenschets erfgoed
De gemeente Lochem heeft 331 monumenten, waarvan 195 rllksmonu
menten [op 57 locaties) en 274 gemeentelllke monumenten. Met

rijksmonumenten per km is Lochem na Zutphen en Bronckhorst de derde
gemeente wat betreft het aantal monumenten per

Kenmerkendvoor Lochem zijn de 17 rijksmonumentale kastelen en land
huizen (32 van het totaal aantal rijksmonumentale kastelen en landhul
zen in de regio). Vuorbee den zijn landgoed Dorth, de ruïne van havezate
Nettelhurst en Huize de Voorst (Rljksmnnumentenregister, 2015e]. ln Lo
3 van de 9 rijksmonumentale weg en waterwerken van de re
chem
glo. Lochem kent geen beschermdestads of dorpsgezlchten.
Lochem heeft ZO archeologische terreinen van huge of zeer hoge waarde
[van de 150 In de Achterhoek), waarvan 15 uit de late middeleeuwen. In
grafheuvels uit het neolithicum.
Almen en Eefdenllggen rllksbeschermde
Het Natlnnaal landschap de Graafschap, gelegen tussen Zutphen, Lochem

en Ruurlo wordt getypeerd als een halfopen, kleinschalig coullsseland
schap met akkers, houtwallen, heggen en beken. We vinden er vele land
goederen, kastelen en boerderijen.
De Berkel is altijd van grote betekenisgeweest voor Lochem. Door de

maar ook als toeristische trekpleister en voor het vervoe
Berkelzumpen.
van
turf
de
met
ren

overstromingen,
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Cultuurhistorisch erfgoed in Lochem
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Villa išoaennnt

Hotel ln een landhuis uit 1895 dat
tlidens de Tweede Wereldoorlog
als basis diende voor de Canade
zen die vanuit hier een gevecht
met de Duitsers voerden. Jaren

Type culturele voorziening

gg¿wiine

we

later dient het huis als opvanghuis

voor gevluchte Argentijnse gene
mals uit de tijd van Vídela en als
dependance van de jeugdgevan

av.

genls in Zutphen Tegenwoordig is
het een bed breakfast.

Bu

Bibliotheek ol archief

seeiuuuue kunst (schilderkunst,
rumgrarie eter
mlduuwuuust,
eødiumkunsr(u1earer,muziel:,dan;

Podium (theater, ¿lmhuis)

Letteren (literiiimr,

sunaal cultureel mu-um (kuriumuq

Ambm,

werripuuu,
Galerie, sie
expositieruimte
Evenement

vuimultuur. tradities en mmarten

Museum

Museum

Museum

MORE

MORE is een museum

voor Nederlands Modern Realisme waar de kunstcollectie van
Hans Melchers wordt tentoongesteld. Op 2 juni 2015 ls het museum geopend in het verbouwde
pand van het voormalige gemeen-

Geschiedenis en weiefump

mm

uefuwufuurg gebouw ur

overig

vens

Kenschets cultuur

Staringkcepel

Staring was een romantisch

(ruime)
nelrgieenreveusueeenuwiug

architectuur en stedenimuw

zal
tehuis in Gorssel. lri 2016/2017
de locatie ln Kasteel Ruurlo volgen
(Museum MORE, 2015).

dichter die 1786 en 1840 leefde
en een groot deel van zijn leven
op Kasteel de Wildenborch In
Vorden heeft gewoond. Zijn jongste dochter heeft in de omgeving
van Lochem een theekoepeltje
laten bouwen waar zij omgeven
door natuur tot rust kon komen.
In het knepeltje is nu een expositie over de dichter Staring te zien
en ln een van de muren is een
gedicht van hem In het hout gesneden (WV Lochem, 2015).

poezie]

Het culturele aanbod van Lochem wordt riet zoals dat van Berkelland en
Berkelland en
Bronckhorst gekenmerkt door de galerleen en ateliers
Bronckhorst hebben er respectieveliik 11 en
Daarnaast kent Lochem
Tracktorpulllng Lochem, Zonnerock, Wln
relatief veel evenementen
ter wonderland). Verder valt Lochem op door haar bibliotheken: 7 dorps
bükes: mini bibliotheken in kleine kernen.

Als we kijken naar het type cultureel aanbod dan kenmerkt Lochem zich
door de podiumkunst en beeldende kunst, evenals de letteren (door het
aantal bibliotheken.museum Oude Boekdrukkunst en Living Lo
chem), Opvallend vaak ligt het accent op hedendaagse cultuur en minder
op het behoud ontsluiten van erfgoed. ln de Tuin der Lusten. een thea
terfestival dat zich afspeelt op particuliere landgoederen, komen beiden
elkaar.

grote

beeldbepalende voorzieningen in de gemeente
Publlekstrekkers
chem
Huls Verwolde (rondleidingen)
Museum MORE
Openluchttheater

Lochem

Schouwburg Lochem

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 61 van 100

Lo

a. Ingekomen post - 49827

Kensthets immaterieel erfgoed
De Hooiplukker van Lochem

In Lochem staat een bronzen beeld van 'de hooiplukker'. De hoolplukker
refereert aan het verhaal van twee jongens die in 1590 hooi van een
hooiwagen plukten om hun konijntjes mee te voeren. Zolang een hooiwa
gen namelijk nog niet de stadspoorten had bereikt, was dit toegestaan
Hiermee ontdekten de jongens echter Spaanse soldaten die verstopt zaten
onder het hooi, waarna zij meteen de Lochemers alarmeerden, die vervol
gens de Spanjaarden uit hun stad wisten te verjagen (VW Lochem,
De Witte Wieven van Zwiep
Bij de Lochemse Berg ligt een kuil waar volgens de legende nachts vrou
welijke geestverschijningen rondzwerven, de Witte Wieven. Wanneer hun
rust wordt verstoord zullen ze je straffen! Hier bestaan lokaal verschillen

de lokale verhalen over.
Normaal
Deze rockband gaf in 1975 haar eerste concert in het Achterhoekse dialect
in openluchttheater Lochem.

Thema's en ensembles

Achterhoekse thema s die Lochem verbinden met de rest van de Achter
hoek zijn:
Museumboerderij Klein Huize, Nationaal land
Cultuurlandschap:
schap de Graafschap
Midwinterhoornblaasgroep Lochem
Echt Achterhoeks:
Hertogdom: kastelen en landhuizen
De Graafschap, heerlijkheid
de Hooiplukker van Lochem, vestingwerken
Tachtigjarige oorlog:
WOII:
Militair Historisch Museum De Veteraan, Villa Rozenhof
kerken
en synagoge
Religie:
Museum Oude Boekdrukkunst en Berkel
Industrie en Nijverheid:
zompen

Ensemblesz
Huis Verwolde: Historische Buitenplaats, landgoedwinkel, activiteiten,
huis is toegankelijk
Huis de Voorst: Historische Buitenplaats, feesten en partijen, over

nachten
Het Haveke Eefde: Historische BuitenplaatslLandhuis,vakantiewonin
gen, trouwlocatie, zakelijke evenementen
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Beoordeling rnaatschapnelifk en economisch rendement

de intrinsieke waarde, gebruíkswaarde.
en identiteitswaarde van cultuur en
erfgoed ontwikkeld zijn of ontwikkeld worden.
lgeen stads en dorpsgezichten
De mate waarin, en de manier waarop,

economische waarde, belevingswaarde
intrinsieke waarde

nationaal landschap De Graafschap
kastelen en landhuizen
sterk ontwikkeld cultureel veld
inzet op nieuwe culturele impulsen middels cultuurlaboratorium (voor per
manente culturele vernieuwing) en creatieve ateliers
Economische waarde

Gebruikswaarde
išelevlngswaairde
idenzšteiiswaarde

cultuurhistorisch erfgoed kan beter worden vermarkt
bekendheid Lochem “landgaederen, kunst en literatuur”
potentie Museum More
zijn te bezoeken
l )slechts enkele kastelen/landhuizen
kastelen
en
landhuizen
als decor voor
landgoederen,
li-l

recreatie

Theaterfestival Tuin der Lu ten
geschiedenis biedt volop mooie verhalen; deze zijn nog niet ten vuile benut
cuituumitingen van onderaf wordt gestimuleerd (toekomstvisie Lochem]
[geen zicht op verenigingsleven)

Gemeentespecifieke

kansen

Naast de regionale aanpak, zien wi] voor de gemeente Lochem de volgen
de kansen:
economische waarde en belevingswaarde:
Hanzesteden. Meeiiften met het merk en bekendheid van de Hanze
steden, samen met Berkelland en Zutphen. De waar die vanuit de
Hanzesteden over Noordwest Europa werd verhandeld, werd aange
voerd via de Berkel naar Zutphen. Het landelijke gebied van Lochem
en Berkelland is een goede aanvulling op het stedelijke Hanze-aanbod,
bijvoorbeeld met de Berkel (¿etsen en wandelen), de Eerkelzump (va
ren) en streekproducten. Mogelijkheden voor samenwerking met on
dernemers en aanbieders In Zutphen en Berkellandverkennen
Bekendheid Lochem door landgoederen, kunst en literatuur benutten
over dichter en landheer
door hieraan gerelateerde verhalen
Staring, samen met Bronckhorst) te ontwikkelen en visualiseren door

Vergroten

kunstenaars.
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's-Heerenberg kreeg op 8 september 1379 stadsrechten van de
heer Willem van den Bergh. De
stad werd ommuurd en was via
twee

stadspoorten

Montferland

7.6

's-Heerenberg

te bereiken.

Aan de muntwal staat nog steeds

het muntgebouw dat dateert uit
de 15e eeuw en fraai is gerestaureerd (VW Montferland, 2015).
Kasteel Huis Bergh

Kasteel Huis Bergh is een kasteel
waarvan de geschiedenis vermoedelijk al in de 11e eeuw begint. In
1912 werd het gekocht door de
Enschedese textielfabrikant Jan
Herman van Heek. Hij liet het
kasteel restaureren en bracht er
zijn collectie middeleeuwse kunst
onder, waarna hij het aan de geschonk
(Achtermeenschap
hoek.nl, 2015; Spannende Geschiedenis, 2015). Tegenwoordig
zijn er exposities en worden er
regelmatig evenementen en acti(Huis
georganiseerd
viteiten
Bergh, 2015).

Kerngegevens

35.136 inwoners (ljanuari 2015)
Kernen: Azewijn, Beek, Braamt, Didam, Greffelkamp, 's-Heerenberg,
Kilder, Lengel, Loerbeek, Loil, Nieuw-Dijk, Oud-Dijk, Stokkum, Wijn
bergen en Zeddam, alsmede de buurtschappen Friesland, Greffel
kamp, Heide, Holthuizen, Klein-Azewijn, Kleindorp, Oud-Dijk, Vethui
zen, Vinkwijk en Wijnbergen.
0pperv|akte:1os,sa
Bevolkingsprognose: krimp verwacht van ca. 3 tot 2025
Kenschets erfgoed

Montferland heeft 210 monumenten, waarvan 53 rijksmonumenten (op
42 locaties) en 157 gemeentelijke monumenten. Dat is 0,5 rijksmonumen
ten per
net iets onder gemiddeld voor de Achterhoek wanneer Zut
phen (met 10,2 rijksmonumenten per km buiten beschouwing wordt ge
laten.
vrij klein is, zijn een paar zo bijzonder dat
(kunnen)
bovenregionaal
publiek
aanspreken. Een voorbeeld daar
zij een
van KasteelHuis Bergh. Daarnaast heeft Montferland na Bronckhorst het
groots aantal rljksmonumentale molens van de Achterhoek

Hoewel het aantal monumenten

li

Molens in Zeddam

Uit jaarringen-onderzoek blijkt dat
de grafelijke korenmolen (de Torenmolen), waarschijnlijk al voor
1441 is gebouwd. Hiermee is het
de oudste nog bestaande molen in
Nederland. De Torenmolen deed
tot 1712 dienst als een van de
dwangmolens van de Heren van
NederBergh (Huis Bergh,
landse Molendatabase, 2015).
In de buurt van de windmolen
stond een rosmolen (een molen
op paardenkracht). Deze molen
werd gebruikt als alternatief wanneer er te weinig wind. ln de molen is nu een museum met zwerfstenen uit Noord-Europa gevestigd en een foto-expositie van
historische gebouwen en personen uit Zeddam (Huis Bergh. 2015;
NederMijnGelder|and,
landse Molendatabase, 2015a,

li

Afbeelding

12 Kasteel Huis Bergh (bron: huislrrerghnii

Montferland kent met name rijksmonumentale woningen en gebouwen
en kerkelijke gebouwen
Er zijn geen beschermde stads of
dorpsgezichten. Montferland heeft 5 archeologische terreinen van hoge of
zeer hoge waarde (van de 150 in de Achterhoek), waarvan 4 uit de mid
deleeuwen. De wal of vluchtburcht in Zeddam uit de vroege middeleeu

wen is een beschermd terrein.

zo1sbL
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Cultuurhistorisch erfgoed in Montferland
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'a-Heeren berg

wat

Lobilh

Cultuurhistorisch

erfgoed
Beschermdebultenplaats

Líefdadugainstellmgen

Afgrarisdwgebouwen

I

Baerdarijplaatsvocr1B50

Losse objecten

Gebouwen.Woonhuizen

Molens

Handelsstad

Uzarindustrie

Horeca-instellingen

Openbare gebouwen

Llssellinie

Schnltenboerderij

ad.
Kastalemlandhuizen

Verdadigíngswerken

Kerk-onderdelen/obgectan

Waardevol boerendorp

gebouwen
Kerkelükß

Weg- en walerwerken

w
m

Csrcunwallatielmne
ßrcheulogeschamonumenten

Beschermdestads- en dorpsgezxchlen

zijn afgebeeld in GROENenander erfgoed in
Riiksmonumenten
Bron: Kaart: ßureaw 8i¿TEl»l„

data

Provšn¿šaal

íšemäegšfsteren ošajectenniatabank
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Schutterijen

Didam heeft

naar verluid met

de
zeven schutterijverenlgingen
meeste schutterijen van Nederland (Wikipedia, 2013). leder jaar

Discipline

Type culturele voorziening

komen de schutterijen bij elkaar
voor het Schuttersfeest, waarbij

allerlei activiteiten worden georganiseerd, zo als het koningsvogelschieten (Een wagen vol verhalen,
WCM en Wüli

Hoewel Nederland neutraal was in
de Eerste Wereldoorlog, zijn er in
het Bergherbos toch loopgraven
en bunkers te zien. Deze zijn in
1916 aangelegd op grondgebied
wat destijds Duits was, maar dat
na een grenscorrectie in de jaren
60 aan de Nederlandse kant van
de grens in de gemeente Montferland kwam te liggen. De Duitsers
hadden het stelsel van ioopgraven
en bunkers aangelegd om een
mogelijke aanval vanuit Nederlands grondgebied tegen te kunnen houden. ln 1921 is het grotendeels vernietigd in opdracht
van Frankrijk. In 2013 is een deel
van een loopgraaf hersteld en
toegankelijk gemaakt voor bezoekers.
ln dit gebied werd ook in de
Tweede Wereldoorlog gevochten.

Ook hier zijn sporen van zichtbaar
in het landschap, zoals kraters van
bom- en granaatlnsiagen, tankgrachten en loopgraven (Natuur-

Bibliotheek of archief

Beeldendekunst (schilderkunst,
beeldbouwkunst, fotografie
Pocllumkunst(theater, muziek, dans

Podium (theater, ¿lmhuls)

Letteren (literatuur, poezie)

Sociaal cultureel centrum (Kulturhus)

Ambacht

Museum

Galerie, ate er, werkplaats, expositieruimte
Evenement

Volkscultuur:tradities en gebruiken (folklore)
Religie en levensbeschouwing

Route
Verenmng

I amateurdub

Bezienswaardig gebouw of object
Overig

Architectuur en stedenbouw
Gescmedemsen Wetenschap

UVEUB

itenschets cultuur
Het culturele aanbod van Montferland is beperkt in omvang, maar gevari

eerd. De meeste culturele voorzieningen betreffen opengestelde histori
Grafeiijke To
sche gebouwen, waaronder enkele molens (Düffels
renmoien, Sint Martinusmoien), museum Kasteel Huis Bergh en museum
boerderij De Gildekoat. Daarnaast zorgen enkele galerieën en evenemen
ten voor aanbod op het gebied van de beeldende kunst en podiumkun
sten. Bijzonder zijn de evenementen gerelateerd aan de geschiedenis van
Montferland: Machtig Mooie Middeleeuwen op Kasteel Huis Bergh en het
Mechteld ten Hamweekend. Het aanbod gericht op het behoud en ontsiui
ten van cultureel erfgoed en uitingen van hedendaagse cultuur zijn nage
noeg van gelijke omvang,

monumenten,

ilairinavai
heet
Tijdens
carnaval
Heerenbergh tijdelijk Waskupenstad. Het carnaval in deze stad
trekt jaarlijks duizenden bezoekers
en is hiermee een van d grotere
carnavalsfeesten boven de grote
rivieren (Wikipedia, 2011).

beeldbepalende
Publiekstrekkers
Montferland zijn:
KasteelHuis Bergh
Mechteld ten 1-lamweekend
Museurnboerderij De Gildekoat

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 67 van 100

voorzieningen

in de gemeente

a. Ingekomen post - 49827

Kensthets immaterieel

In

erfgoed

Heerenberg leeide rond 1600 Mechteld ten Ham. Zij werd beschul

digd van hekserij en stierf uiteindelijk als een van de laatste personen in

Nederland om deze reden op de brandstapel. leder jaar dient dit verhaal
Heerenberg waarbij ook
als thema voor een driedaags evenement in
Heerenberg
veel aandacht uitgaat naar de geschiedenis van het stadje
en het kasteel Huis Bergh. Een van de belangrijkste onderdelen van het
evenement is een toneelstuk lMechteld
ten Ham, 2015a,
Themes en enaemhlcs

Achterhoeksethema's die Montferland verbinden met de rest van de Ach
terhoek zijn:
Cultuurlandschap:

museumboerderl] De Glldekoat, Motte Mont

ferland
geologische expositie ln rosmolen
Geologie
natuurlandschapz
Zeddam, Stuwwal Montferland
Hertogdom:
De Graafschap, heerlijkheid
Kasteel Huls Bergh en
Kasteeitje Kemnade
BD-Jarige oorlog:
de rol van Willem IV graaf Van den Bergh
luisterplek Liberation route, loopgrai WOI en spo
WOI en WO
ren in landschap WOII
Religie:
klooster Gouden Handen, carnaval in 's-Heerenberg, een
van de grootste carnavalsfeesten boven de grote rivieren (Wikipedia,
2011]
Grenscultuur en grenshistorie: smokkeihandel, loopgraven WOI
Grafelijke Torenmolen, Sint
Industrie en nijverheid:
Düfiels
Martinusmolen.

Ensembles
Kasteel Huis Bergh; Historische Buitenplaats/Kastelen,Museum

ßkibeeídi¿rg 13 ïšnairie¿ šinnríen, rljksrranimrrxaent,
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Beoordeling maatschappelijk en economisch rendement
De mate waarin, en de manier waarop, de intrinsieke waarde, gebruíkswaarde,
economische waarde, belevingswaarde en identiteitswaarde van cultuur en
erfgoed ontwikkeld zijn of ontwikkeld worden.

geen stads- en dorpsgezichten

intrinsieke waarde

beperkt aanbod cultuur en erfgoed in absolute zin
een aantal bijzondere monumenten (kasteel Huis Bergh, Gouden Handen,
lens)
Economische waarde

samenwerking ondernemers
toeristische productontwikkeling

Duitsland
Ilbezoekersuit

Y

I openstelling monumenten
I gemeente is actief met herbestemming monumenten
bestemmingsplanaanpassingen om gebruik (bijv. bewoning) monumenten

Gebruiltswaa rde

gelijk te maken
V

Belevingswaarde

ldentiteitswaarde

programmering/ evenementen op erfgoedlocaties
Cultuurhistorische waarden inspiratiebron bij ruimtelijke, sociale, economi
sche opgaven
weinig bottom-up initiatieven

tradities als schutterijfeesten en Mechteld ten Ham weekend
Gemeentespecifieke kansen
Naast de regionale aanpak, zien wi] voor de gemeente

Montferland de

volgende kansen:
verhogen economische waarde:
Samenwerking vrijetijdssector en cultuur en erfgoed stimuleren door
praktische acties Achterhoek Toerisme/VW. Bijv.:
Samenwerking Huis Bergh met andere musea en kastelen en
aanhaken bij het verhaal rond adel en boeren en Tachtigjari
ge Oorlog. Denk hierbij ook aan locaties in Aalten en Oost
Gelre (Groenlo).
Benutten bezoekersstromen Landal Greenparks door gesprek
aan te gaan met de parkmanager: wat is het pro¿el van de
gasten, welk aanbod (waaronder cultuur en erfgoed) zijn zij

geinteresseerd, op welke manier kan dat het beste aangebo
den worden? Deze kennis delen met WV Doetinchem en
verkennen op welke manier ondernemers uit Doetinchem en
Montferland kunnen samenwerken en aanbod kunnen ont
wikkelen.
Samen met StAT samenwerkingsmogelijkheden met Duitse
toeristische bureaus verkennen. Hoe kan het aanbod uit de
Achterhoek onder de aandacht gebracht worden bij Duitse
gasten? Wat kunnen (grens)gemeenten doen om de Duitse
dagrecreant te faciliteren?
Cross selling met de VW in Stadsmuseum Doetinchem met
het oog op aantrekken van publiek in de binnenstad.
Verkennen mogelijkheden voor samenwerking eigenaren en exploi
tanten molens: hoe kan het aanbod beter op de kaart gezet worden?
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Eventueel ook samenwerklng zoeken met Wlnterswljk en Brunck
horst.
Verhagen belevingswaarde:
Grenshistorie: versterken grensheleving
Winterswijk.
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Nahuls
ln 1850 werd er in Groenlo een
radmakerij gebouwd. In 1918
Stoomhoutzagerij

7.7

Oost Gelre
Kerngegevens

werd hier een stoommachine in
gebouwd. Tot 1977 is de stoomhoutzagerij in werking geweest.
Sinds de jaren 90 is het regelmatig
in het jaar 'onder stoom' en geopend voor het publiek.

29.535 inwoners (1januari 2015)
9 kernen en buurtschappen: Eefsele, Groenlo, Harreveld, Lichtenvoor

de, Lievelde, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent, Zwolle.
Oppervlakte: 110
Tussen 2010-2040 beperkte bevolkingskrimp verwacht

krimp tot 2020, daarna groei.
Erve Kots is een herberg met ho-

telaccommodatie en restaurant.
Er worden streekproducten uit de
houtskooloven en bierbrouwerij
verkocht. Daarnaast is er een
openluchtmuseum dat het leven
van een Achterhoekse boer in het
verleden laat zien (Herberg Erve
Kots, 2015; Museum
2015)

Erve Kots,

Evenementen

De gemeente

Kenschets erfgoed
Oost Gelre kent 177 monumenten,

per

tijdens het festival de Zwarte
Cross honderdduizenden bezoekers over haar grondgebied in
Lichtenvoorde. Dit muziekfestival
dat ontstaan is uit een motorcrosswedstrijd trekt tegenwoordig
bezoekers uit het hele land. Het
bloemencorso in Lichtenvoorde is

heeft voornamelijk regionale aantrekkingskracht, evenals het carnaval in Groenlo. Daarnaast vinden er nog vele andere evenementen in de gemeente plaats,
zoals de dweilorkestendag en de
Slag om Grolle (Groenlo, het festival Paaspop (Zieuwent) en het
wolcorso in Lievelde (VW Oost
Gelre, 2015).

Dat is 0,4 rijksmonumenten

wat de laagste dichtheid is van de regio. De meeste rijksmonu-

menten zijn gebouwen,/woonhuizen

gebouwen en kerken (beiden

Daarna volgen agrarische
Ongeveer de helft van de rijksmo-

in Groenlo gaat
bevindt zich in Groenlo en Lichtenvoorde
het veelal om restanten van vestingwerken uit de 16e-18e eeuw (net als in
Lochem en Bredevoort) en monumentale winkels (net als in Winterswijk).
numenten

In

Oost Gelre krijgt

waarvan 41 Rijksmonumenten (op 33

locaties) en 144 gemeentelijke monumenten.

Lichtenvoordegaat het naast Huis Lichtenvoorde vaak om monumenten

met een oorsprong in de industrie en nijverheid op (een smederij en leer

fabriek). Oost Gelre kent geen beschermde stads- of dorpsgezichten.
Oost Gelre telt 7 archeologische terreinen van hoge of zeer hoge waarde,

waarvan 4 uit de late Middeleeuwen. Daarbij is 1 terrein van zeer hoge ar
cheologische waarde: late middeleeuwen, kasteel (Het Hof, Lichtenvoor-

ltenstthlets cultuur
Het cultureel aanbod van Oost Gelre wordt gekenmerkt door de evene
plaats (het grootste aantal

menten. Er vinden jaarlijks 12 evenementen

van de Achterhoek), waaronder de publiekstrekker Zwarte Cross. Ook zijn
en musea
er een groot aantal culturele routes
Inhoudelijk is het aanbod erg veelzijdig. Het accent ligt op geschiedenis
wetenschap en de podiumkunsten. De voorzieningen richten zich iets va
ker op het behoud en ontsluiten van cultureel erfgoed dan op hedendaag
se cultuur. Er is ook een aantal voorbeelden te noemen van culturele voor
zieningen dat erfgoed met hedendaagse cultuur verbindt, waaronder Erve
Kots en hedendaags icoon Zwarte Cross (koppelt 'Echt Achterhoeks' aan

popcultuur).
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Cultuurhistorisch

erfgoed in Oost Gelre
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I

Losse objecten

Gebouwen Woonhuizen

Handelsslad

Horeca-instellingen
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Uzerindustne

Beschermde huitenplaals

C3
C3

Cucumvallahelinie

Archeologischemonumenten
Beschermde stads- en durpsgezichten

Openbare gebouwen

Llssellinie

Schollenbaerdenj

Kastelen landhuizen ed

Verdeciigingswerken

Kerk- anderdalenínbgactan

Waardevnl boerendurp

Kerkelijke gebouwen

Weg- en waterwerken

Rijksmonumenlen zijn afgebeeld in GROENen ander erfgoed in
Bron: Maart;

liflureau BUlTif.l\l. Drbm. dam Prøvimziaal Cšeoilegisrer en ohjelzlendarauarik RCE
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Dvacmline

Type culturele voomemng

Beeldende hlnit

MUSELIVII
am|mmee|<

beeldbuuwkuusz,luzugrafie el:
Pauiumkunsx(øhener, mu:
dans

urmhlef

(xhemf,

lenerm

:naam=u|mreE| wmum

llirenmur, paez

Ambitht

als

Volksculnlur trad!! e en gebruik n
(lalklure)
nellglaen lwenshe chouwlng

:vmemem
neme

mhinwuur

verenrgmgamaeum

se:

en sxeaenbaw

gesmlenenls en wemnsuhap

.ßwaavaxgßehøuw

Over

ov rg

beeldbepalende voorzieningen ln de gemeente Oost
Puhliekstrekkers
Gelre zijn:
Bloemencorso Lichtenvoorde

Brouwkelders Grolsch lbezichtigingenl
RK Callxtuskerk en de Oude Calixtuskerk

Dweilorkestend ag Groenlo
Erve Koß Herberg en Museum

Gruls Jazz Vesteval

Kerkepaden in Oost Achterhoek
Slag om Grolle

Jaarlijks)

StadsmuseumGroenlo
Groenlo Vestingstad
Zwarte Cross
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Afbeelding 14: De Zwarte Cross (bron: tubantízmi)

Kenschets immaterieel erfgoed
Oost Gelre is rijk aan immaterieel erfgoed. Het gaat daarbij onder andere

om historische gebeurtenissen als de slag om Grolle, de uitdrukking "Zo
als referentie aan de onneembaarheid van de vesting
Grol) en Lichtenvoorde Keistad. Maar Oost Gelre kent ook meer recente
tradities en gebruiken als het Bloemencorso Lichtenvoorde, de Sint
Maartenviering en Carnavalsviering in Groenlo. De Slag om Grolle wordt
om hetjaar nagebootst tijdens een 3-daags evenement.

vaste as Grolle"

Tachtigjarige oorlog
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Grol (de naam voor Groenlo in die
tijd) meerdere malen belegerd door het Spaanse leger. Tussen de belegeringen door werden de verdedigingswerken van de stad steeds verder

versterkt en uitgebreid waardoor. ln 1627 werd het na ongeveer 50 jaar
belegeringen definitief heroverd onder leiding van Stadhouder Frederik
Hendrik. Hierbij heeft de circumvallatiellnle een belangrijke rol gespeeld.
De linie bestond uit een aarden wal met een gracht die in een straal van
ongeveer 3 kilometer rondom de stad lag (bulten het bereik van de ka
nonnen) en zo de stad insloot, zodat niemand erin of eruit kon. De Slag om
Grolle wordt om het jaar nagespeeld in Groenlo en trekt duizenden be
zoekers (VVV Oost Gelre, 2015).
Na het Belegh van Grol werden grote delen van de circumvallatíellnie af
gebroken zodat ze niet door de Spanjaarden gebruikt zou kunnen worden.
Toch is er relatief veel van over in vergelijking met bijvoorbeeld Den
Bosch. Sinds 2002 heeft de gemeente Oost Gelre archeologisch onderzoek
laten uitvoeren waardoor delen van de linie zijn blootgelegd. Toen is ook
een reconstructie gemaakt van de Engelse Schans, die hoogstwaarschijn
lijk verwijst naar de Engelse soldaten die deze schans bemanden. Het
Stadsmuseum Groenlo vertelt over deze Nederlandse ona¿1ankelijkheids
strijd tijdens de Tachtigjarige Oorlog (VW Oost Gelre,
Museum
boerderij Erve Kots vormde het hoofdkwartier van de Staatse troepen tij
dens het Belegh van Grol. Hier is een maquette van de circumvallatiellnie
te bezichtigen (Museum Erve Kots,
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Lichtenvoorde Keistad
Op de markt in Lichtenvoorde ligt

een enorme kei. Het verhaal gaat
dat de leeriooiers in Lichtenvoorde deze kei de markt op hebben
gesleept ter gelegenheid van de
kroning van Willem
De inwoners van Lichtenvoorde ontlenen
aan deze gebeurtenis hun bijnaam
'Keienslöppers'.

Thema's en ensembles

Achterhoeksethema's die Oost Gelre verbinden met de rest van de Achterhoek zijn:
Erve Kots, Cultuurhistorische ¿etsroute

Lichtenvoorde

Echt Achterhoeks: Erve Kots en Zornermarkt Lichtenvoorde
Heerlijkheid LichtenHertogdom:
De Graafschap, heerlijkheid
voorde
Erve Kots (maquette Circumvallatlellniej,

Tachtigjarige Oorlog: met

Stadsmuseum Groenlo, Fiets route 80-jarige oorlog, Cultuurhistorische
¿etsroute

Groenlo, Kinderwandelroute'Op zoek naar Paard Engel',

Grolsch
Het bekende bier Grolsch is ontstaan in brouwerij De Klok in
Groenlo. Hoewel de brouwerij
inmiddels naar Enschede is verhuisd, wordt haar geschiedenis
nog steeds geëerd in het brouwe(MijnGelderland,
rijmuseum

Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde, Slag om Grolle

2015)

de, Stoomhoutzagerij Nahuis

WOII: Avog's Crash Museum, Groenlo cultuurhistorische ¿etsroute

Lichtenvoorde, Kerkenpaden
behoud/bloeikatholicisme onder gezag

Religie: Cultuurhistorische ¿etsroute
Fietsroute Oost-Achterhoek,

van de bisschop van Münster, joodse begraafplaats in Groenlo, carna

val Groenlo en Lichtenvoorde
industrie en nijverheid:

Cultuurhistorische fietsroute Lichtenvoor

Ensembles'
Spoorwegen

In de gemeente Oost Gelre liggen
verschillende spooriijnen die inmiddels in onbruik zijn geraakt.
Een voorbeeld is de tramlijn tusen Lievelde en Zeddam, onder-

deel van het spoortraject tussen
Zevenaar en Winterswijk. in 1953
werd deze lijn opgeheven, maar er
zijn nog sporen van zichtbaar in
het landschap, zoals een voormalig spoonrvachtershuisje in Lievelde (Gemeente Oost Gelre, 2011).
Er gaat nog te weinig aandacht uit
naar dit erfgoed. De gemeente
Oost Gelre ziet mogelijkheden om
hierin samen te werken met de
gemeenten in de regio.

Groenlo: ve ting
Godsdienst
Net als een groot deel van de Achterhoek stond het gebied van de ge
meente Oost Gelre onder het gezag van de bisschop van Münster in de
middeleeuwen. Deze gaf opdracht tot de bouw van de Sint-Callxtuskerkin
Groenlo, tegenwoordig de Oude Calixtuskerk genoemd. Deze werd vol
tooid in 1520. ln 1674 kwam de kerk definitief in handen van de protestan
ten. De bisschop van Münster liet het hier echter niet bij zitten en bleef de
katholieken in de regio op allerlei manieren ondersteunen in het belijden

van hun geloof, onder andere door het organiseren van kerkdiensten in
het geheim buiten Groenlo, en ook over de grens met Duitsland. Dit resul
teerde uiteindelijk in de bouw van de kerk in Zwillbrock, waar katholieken
naartoe gingen via de kerkepaden. Mede door deze maatregelen van de
bisschop van Münster is de gemeente Oost Gelre toch grotendeels katho
liek gebleven (Wikipedia, 2015). Eigenlijk is dit vrij ironisch, aangezien het
Belegh van Grol toch een overwinning was van de protestantse Nederlan
den op het katholieke Spanje. Vanaf 19*eeuw werd het katholieke geloof
weer geaccepteerd en begon de bouw van nieuwe katholieke kerken,
waaronder de St. Werenfriduskerk in Zieuwent (Wikipedia, 2014). De
bouw van de Onze Lieve Vrouw van Lourdes-kerk in Achter-Zieuwent in
1932 trok zoveel mensen naar deze plek dat er zelfs een nieuw dorp uit
ontstond, Mariënveide (Wikipedia, 2014). in Groenlo is in 1908 uiteindelijk
een vervanger van de Oude Calixtuskerkgekomen voor de katholieken, de
Nieuwe Calixtuskerlr (Wikipedia, 2015). Er was in de 19de eeuw ook al een

waterstaatskerk.
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Beoordeling maatsrhappeliik en etonornisth

intrinsieke

waarde

rendernent

"geen cultuurstad", veel bezuinigd op cultuur

divers cultuurhistorisch aanbod
beleidsmatige aandacht voor erfgoed/cultuurhistorie
Economische waarde

organisatíegraad ondernemers en bereidheid om samen te werken
geen ambtelijke capaciteit op vrijetijdseconomie

relatief veel publiekstrekkers
Ensemblewaarde Groenlo (vesting, slag, Calixtus,
wezig

in de basis aan

goede voorbeelden van cross overs tussen toerisme/recreatie
en cul
Zwarte
om
Slag
Kots)
Grolle,
Cross,
Erve
lbi

tuur en erf oed

Gebruilsawaarde

Beievingswaafde

openstelling monumenten
gemeente is actief met herbestemming monumenten
bestemmingsplanaanpassingenom gebruik (bijv, bewoning) monumen
ten mogelijk te maken

beleelbaarheid landschap
Clrcumvallatiellnle niet goed zichtbaar, en niet in de hoofden en harten
van de bewoners
Spaanse tijd Tachtigjarige Oorlog niet zo bekend bij het grote publiek
veel potentiele thema/verhaallijnen, maar onvoldoende zichtbaar
publieksbereik erfgoed
evenementen

profilering kernen: Vestingstad Groenlo, evenementen

Lichtenvoorde

opname AVOG Crash Museum in Liberation Route

identiieitswaarde

lweinlg kleinschalige initiatieven (mede door bezuinigingen op cultuur)
veel bottom up initiatieven in Groenlo
jongerendeelname basis voorwaarde voor gemeentelijke ¿nanciering
culturele Instellingen verenigingen.
Gemeentespetiiieke

it:-meen

Naast de regionale aanpak, zien

voor de gemeente Oost Gelre de vol

gende kansen:
Vergroten economische waarde:

Mogelilkheden verkennen met organisatoren/ organisaties om succes

van publlektrekkers te benutten voor het aantrekken van de Duitse
toerist. Welke activiteiten zijn kansrilk?
Wat moet daarvourgebeuren?
ln samenwerking met Achterhoek Toerisme.

Stimuleren samenwerking en cross selling van het aanbod op thema
Tachtiglarige oorlog met Aalten (Bredevoort) en Montferland (bijv.

Huis Bergh). Dit koppelen aan beleefbaar maken circumvallatlelinie.
Vergroten belevingswaarde en identiteitswaarde:
Benutten publiekstrekkers voor prolilering erfgoed- en cultuuraanbod.

Bijvoorbeeld door een erfgoedthema aan een evenement
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Een grote troef van de gemeente Oost Gelre ls vestlngstad Groenlo en

haar boeiende geschledenls van de Tadltiglarlge Oorlog. Om hier meer
bekendheid aan te geven en gevoel van trots onder inwoners te gene
reren kunnen projecten gestart worden op scholen om dit erfgoed te
gaan ontdekken. Bijvoorbeeld aan de hand van speurtochten, theater

voorstellingen, rollenspelen (krulp ln de hulcl van Frederik Hendrik, wat
zou jij doen? Hoe kan je hem helpen

het beleg van

Samen met Berkellandeen project opstarten rondom beleefbaar ma

ken van de Circumvallatielinle. Voorstel ls om samen met de histori
sche verenigingen maarjuist ook met andere vereniglngen (kunst en
cultuur), grondelgenaren en eventueel scholen te verkennen waar en

hoe de linie beleefbaar gemaakt kan worden.
Toeristischthemajaar 400 jaar Belegh van Gro|l1627in

2027 alvast op

de agenda zetten.

il

Mbeelrllrlg
wee:

15

[ie

le-elwe de nwarlft\en Lïnhtelivnmrea

flevmll
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Uzerindustrie en DRU Fabriek
De Oude IJsselstreek kent een
lange geschiedenis van ijzerambacht. In de 17de eeuw begon
men hier al ijzererts te smelten in
kleine hoogovens. In 1754 werd
ijzergieteri] Ulftsche Userhut opgericht, dat toen voornamelijk
en
haardplaten
kanonskogels
(ERIH,
2015). Hierproduceerde
mee is het een van de oudste
industriële bedrijven van Nederland. In 1811 werd het overgenomen door de families Diepenbrock
en Relgers uit het Duitse Bocholt
waarna het Diepenbrock en Reiging heten. DRU
gers Ulft

maakte sindsdien grote groeiperioden door, maar overleefde ook
diepe crises. Toch moest het in
1999 haar verouderde bedrijfspanden op het industriepark in
Ulft de¿nitief verlaten om zich in
Duiven te vestigen (DRU Industriepark, 2015). De industriële
geschiedenis van Ulft is altijd
zichtbaar gebleven in het dorp. In
de oude fabrieksgebouwen op het
industriepark, dat inmiddels
monumentale status heeft, de
spoorwegen waarmee het ijzer
werd afgevoerd en de arbeiders
werden aangevoerd, de arbei
derswoningen etc.
Geologie

Het gebied van de Oude IJsselstreek kenmerkt zich door een
geologische verscheidengrote
held. De vondst van ijzer in de
bodem is een bijzonder onderdeel
het
museum
ln
ervan.
Min40celsius in Varsseveld kunnen bezoekers leren over de geologische ontwikkeling van de Achterhoek, met de nadruk op de
ijstijd (min40celsius, 2014).

7.8

Oude llsselstreek
Kerngegevens

39.557 inwoners januari 2015)
Kernen: Bontebrug, Breedenbroek, Etten, Gendringen, Heelweg Oost,
Heelweg-West, Megchelen, Milt, Netterden, Rafelder, Silvolde, Sin
deren, Terborg, Ulft, Varsselder, Varsseveld, Veldhunten, Voorst,
Wals, Warm, Westendorp, Wieken, llsselhunten n Ziek.
Oppervlakte: 137,94 km
Bevolkingsprognose: krimp venuacht van ca. 4,5 tot 2025

Kenschets erfgoed
Oude IJsselstreek kent 286 monumenten, waarvan 80 rijks
monumenten (op 44 locaties) en 206 gemeentelijke monumenten. Dat is
vergelijkbaar met Montferland en Win
0,6 rijksmonumenten per
De gemeente

Als we kijken naar de rijksmonumenten, dan kenmerkt Oude llsselstreek
zich ten opzichte van de Achterhoek door haar 16 kerkelijke gebouwen
(evenveel als Bronckhorst en Berkelland, alleen Zutphen heeft er meer).
De bekendste rijksmonumenten van Oude Usselstreek zijn de 7 rijksmo
numenten op het DRU Industriepark, waarvan er 4 zijn ingevuld met een
ensemble van cultuurlhlstorie), kunst(en), economie, onderwijs, media en
techniek
innovatie (DRU Cultuurfabriek, ICER en SSP-hal en Loonge
bouw).
Oude IJsselstreek heeft geen beschermde stads- of dorpsgezichten. Oude
Usselstreektelt 12 archeologische terreinen van hoge of zeer hoge waar
de, waan/an
de helft uit de late Middeleeuwen. Daarbij is 1 terrein van
zeer hoge archeologische waarde beschermd: een kasteel dat was gelegen
in Terborg.
Menschets culltuur
Het aantal culturele voorzieningen is bescheiden in Oude IJsselstreek,een
aantal voorzieningen zijn geconcentreerd in het DRU Industriepark (dat

zich sterk profileert met popmuziek). Er zijn daarnaast veel koren en mu
ziekverenigingen. Hoewel deze niet erg zichtbaar zijn, is het niveau hoog.
Daarnaast kenmerkt het aanbod zich vooral op de beeldende kunst
ga
lerieën, een galerieën route en Huntenkunst).
Publlekstrekkers c beeldbepalende voorzieningen in de gemeente Oude
Usselstreek zijn:
Popzaal, theaterzaal en ¿lmhuis in DRU Cultuurfabriek
Evenementen als Huntenpop, Festivaart en Achterhoek Spektakel
Toer.
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erfgoed in de Oude IJsselstreek
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Uude llssel

De Oude ilssei, maar ook de Berkel zijn
erg bepalend geweest voor de ontwik-

Type culturele voorziening

keling van de Achterhoek. De Oude
llssel begint in Duitsland en loopt via
de gemeenten Oude IJsselstreek, Doetinchem en Bronckhorst, waarna ze bij
Doesburg in de llssel uitmondt. Stichting iisselvaart organiseert met de
lsselganger vanaf het DRU-complex

rondvaarten tot aan siuiscompiex De
Pol. Gidsen vertellen onderweg over de
ontstaansgeschiedenis van het gebied.

am

Muieum

Of Bf¿hlëf

Molens
De Oude llsselstreek heeft maar liefst
zeven molens op de Rijksmonumenten
lijst staan, plus
maalderijcomplex
(op de piek waar eerst een windmolen
stond) en een ruïne van een molen op
de gemeentelijke
monumentenlijst
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

2ü15L

Podium (theater, ¿lmhuls)

Beeldendekunst (schilderkunst,
beeldbouwkunst, fotografie
Podiumkunst (theater, muziek, dans etc l
Letteren (literatuur, poezie)

Sociaal cultureel centrum (Kulturhus)
Galerie, atelier, werkplaats

Ambacht
Volkscultuur'.tradities en gebruiken (folklore)

Evenement

Religie en levensbeschouwing
erenlging

amateurclub

zlenswaardig gebouw

8,53

Architectuur en stedenbouw
geschiedenis en wetenschap
Overig

Kasteel Wisch
De heren van Wisch behoorden tot de
machtigste adel van het graafschap

Zutphen. Zij bouwden waarschijnlijk in
de 11de eeuw een kasteel, dat nu ver
dwenen
Rond 1400 stonden er twee
landhuizen op het landgoed, in het
bezit van twee neven van het geslacht
Wisch. Alleen een gracht scheidde de
twee huizen. In 1544 werden deze
twee huizen weer aan elkaar gebouwd,
waardoor het kasteel sindsdien een
bijzondere L-vorrn heeft. Omdat er in
de Tweede Wereldoorlog vermoedens
bestonden dat het Duitse leger een
onderkomen had in het kasteel, werd
het door de geallieerden gebombar
deerd. Na de oorlog is het kasteel ge
restaureerd.
üpehluchttheater

Engbergeh

ln 2013 is het openluchttheater in
Engbergen gerestaureerd en sindsdien
vindt in de zomermaanden om de
week een voorstelling plaats. De res-

tauratie van dit theater heeft een ¿inke
culturele impuls aan Engbergen en
omgeving gegeven.

Kenschets immaterieel erfgoed

immaterieel erfgoed is gelinkt aan het ijzerverleden van de streek. De op
richting van de DRU in 1974 zou leiden tot het eerste zware industriege
bied in Nederland. De omslag van een boerenlandschap naar een industri
eel gebied heeft de streek getekend en verhalen hierover zijn via fietsrou
tes, verhalenbankjes en luisterverhalen in plaatselijk dialect te beluisteren.
Andere mythes en verhalen uit de streek komen uit de middeleeuwen, zo
als de verhalen over 'de roofridders Wisch', de bewoners van kasteel
Wisch, die grootse rooftochten in de regio uitvoerden. En de mythe rond
om 'De Bedrukte Moeders God van Varsseveld' heeft er voor gezorgd dat
het Marianum een kleine bedevaartsplek in Silvolde is geworden.
Themals en ensembles

Achterhoekse thema's die Oude Usselstreekverbinden met de rest van de
Achterhoek zijn:
Oude llssel, rivierduinen Engber
Geologie en natuurlandschap:
Min40celsius
rivierduin
Paasberg,
museum
in Varsselder
gen,
Hertogdom:
De Graafschap, heerlijkheid
kastelen, stad Terborg
Noodwoning De Moezeköttel
WOII:
Religie:
Bedevaartplaats in Silvolde, Joodse begraafplaats in Ter
borg, vele kerken (bijv. St. Walburgiskerk is enkele malen van geloofs
richting gewisseld)
industrie en nijverheid:
Nederlands iizermuseum, het DRU lndu
striepark.

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 80 van 100

a. Ingekomen post - 49827

Ensemblest
DRU Industriepark: Industrieel erfgoed, maatschappelijk en economi
sche functies.

Afbmsldingg 16 íZforef›l:.<:hlthre›mefEngborryzn

Gem Gilde Ils¿eistrwizl

DRU Industriepark

Het DRU Industriepark ln Ulft was met een oppervlakte van 14 ha en ca
1.800 arbeiders een industrieel complex dat op Achterhoekseschaal, maar
ook landelijk, van enorme betekenis was. Op het terrein staan 7 Rijksmu
numenten die samen met de buitenruimte zijn herbestemd tot een industrieel park waar kunst, cultuur, openbare voorzieningen, onderwijs, techniek Et innovatie, evenementen, wonen, werken en recreëren met elkaar
zijn verenigd. Samen met de Westergasfabriek in Amsterdam is de DRU
een landelijk voorbeeld geworden voor het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing. Het DRU Industriepark trekt lokale, regionale, nationale
en internationale bemekers.
in het DRU Industriepark is techniekcenter ICER gevestigd, waar heden,
verleden en toekomst van de maakindustrie bij elkaar komen; de SSP-hal
leent zich voor evenementen; en in de DRU Cultuurfabrlek zijn een theaterzaal, poppodium, grand café en vergaderruimtes gevestigd. Deze ruim~
tes zijn ook beschikbaarvoor activiteiten van lokale culturele verenigingen
(DRU Cultuurfabrlek, 2015; DRU Industriepark, 2lJ15b). Dour de koppeling
van Regionale Radio en TV is ter plaatse een mediapark tot stand gekomen. Ouk wordt er ieder jaar de Internationale kunstmanifestatie Huntenkunst en het straattheater en muziekfestival Achterhoek Spektakeltoer
gehouden, evenals de muziekfestivals Huntenpop en Festivaart, De DRU is
het startpunt voor de Achterhoekse Spannende Gelderse Geschiedenisvan
routes. Daarnaast ls de DRU samen met de Panoven in Zevenaar
de twee Gelderse ERlH›Anl<erpunten. Het geheel zorgt voor synerglevooreen duurzame exploitatie van het DRU Industriedelen. Desondanks
¿inke
opgave.
een
park
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Afbeeiciing 17 QRU induatriepark (bron Genwmmë Gode
ëeoordeiíng maatschappelijk

intrinsieke waarde

llfmeldtrfwki

en economisch rendement

geen hoge concentratie van cultuur en erfgoed,

DRU industrie

park

wel van hoge kwaliteit
bescherming overgebleven zandwegen
Economische waarde

Gebruíkswaarde

Beievingswaarde

identiteitßwaarde

leegstaande hotels en tegelijkertijd weinig overnachtingsmogelijkheden
publiekstrekkers als DRU Industriepark en Huntenpop
ensemble DRU Industriepark weet zeer verschillende doelgroepen aan
te spreken
inzet Regiocoördinator voor VE-productontwikkeling en marketing via
ichting Achterhoek Toerisme
weinig openbaar toegankelijk erfgoed
IIer wordt gewerkt aan de bereikbaarheid van de DRU op topdagen
ligging aan Duitse grens
samenwerking tussen voorzieningen zoals bibliotheek, muziekschool en
eater

thema's als de Graafschap of religie nog niet benut
industrieverleden goed ingezet voor hedendaagse cultuur
ji verenigingen dragen bij aan leefbaarheid (muziekvereniging, koren,
hutterijen)

Gemaakt in Gelderland
maximale medewerking aan initiatieven uit de samenleving
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Gerneentespecšfleke kansen
Naast de regionale aanpak, lien wij voor de gemeente Oude llsselstreek
de volgende kansen:

1 Vergroten economischewaarde:

llsselstreek is het belangrijk om voldoende massa in he
zoekersstromen te genereren. In aanvulling op regionale acties kan
Oude IJsselstreek verkennen wat de mogelijkheden zijn voor pro
grarnmeren van Duitstalig aanbod in culturele voonieningen mals de

Voor Dude

DRU Cultuurfahriek,

Verkennen van mogelijkheden voor cross-overs (nieuwe producten en
dlensten) tussen índustriecultuurhisturie en hedendaagse maakindu
strie. Dit samen oppakken met Aalten, Doetinchem, Montferland en
Winterswijk.

verkennen van mogelijkheden om bezoekersaan te trekken met het
omvangrijke religieus erfgoed
met programmering) en welke
(op het gebled van productuntwikke
samenwerkingsmogelijkheden
ling en cross selling) er zijn rondom landgoederen en kastelen.
Samen met \Mnterswijk kunnen de mogelijkheden verkend worden
voor koppeling van erfgoed en cultureel aan maaklndustrle met als In

spiratie de (voormalige) i]1er en metaalindustrie in Gaanderen, Ter
borg, Silvolde en Ulft. Bijvoorbeeld als onderdeel van de European
Route of Industrial Heritage
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Molen Bererischot

7.9

Molen Berenschot werd gebouwd
in 1749 op de fundamenten van
een oudere watermolen uit 1652
en is al meer dan 100 jaar in bezit
van de familie Berenschot. De
watermolen aan de Boven-Slinge
werd gebruikt als maalderij voor
veevoer. Vandaag de dag is de
molen in gebruik als restaurant.

Winterswijk
Kerngegevens

januari 2015)

29.000 inwoners

9 buurtschappen. Meddo, Huppei, Henkel, Ratum, Brinkheurne, Kotten, Would, Miste en Corle

bevolkingskrimp verwacht (gematigde

Tussen 2010-2040: ca.

krimp', hoort niet bij de sterkste krimpgemeenten Berkelland, Bronck-

horst en Montferland)
Joods erfgoed

Sinds de 17de eeuw kwamen de
eerste joden in Winterswijk wonen. Door de groei van de gemeenschap heeft Winterswijk een
synagoge, joodse begraafplaats en
een joodse school gekregen. Samen met een joods woonhuis
staan deze allemaal bij elkaar op

plek. Het monumentencomplex vormt een graag bezochte
locatie voor Duitse schoolklassen
op excursie. Er is tevens een herdenkingsmonument voor vervolgden van WOII in Winterswijk:
Sjofar Winterswijk (plaquette).

Kenschets erfgoed

Winterwijk beschikt over 271 monumenten, waarvan 81 Rijksmonumen›
ten (op 58 locaties), en 190 gemeentelijke

per

met 10,2 rijksmonumenten

monumenten

zijn

wenlwoonhuizen
van de Achterhoek).

Bronckhorst

monumenten".
Dit

is met 0,6

gemiddeld voor de Achterhoek, als we Zutphen

rijksmonumenten per

vooral

buiten beschouwing laten. De rijks-

agrarische

gebouwen

en

gebou-

Ook heeft Winterswijk relatief veel molens

Hierin is Winterwijk vergelijkbaar met Berkelland

Montferland

en Oude IJsselstreek

Winterswijk heeft geen beschermde stads- of dorpsgezichten.
Winterswijk telt 8 archeologische terreinen van hoge of zeer hoge waarde,
waarvan 3 uit de late Middeleeuwen en 2 uit de nieuwe tijd. Daarbij is 1

terrein van zeer hoge archeologische waarde (tevens rijksmonument): de
Strandbad
Het strandbad is in de crisisjaren
van de jaren 30 gebouwd als
werkverschaf¿ngsproject.
Toen
het in het begin van deze eeuw
dreigde te verdwijnen heeft de

Rultenburgerschans (nieuwe tijd).

Stichting Behoud Strandbad Win

dit kunnen voorkomen
door het voor elkaar te krijgen dat
het als rijksmonument werd aan
gemerkt. Na een uitgebreide res
tauratie is het strandbad sinds
2011 weer in gebruik
terswijk

De Meesterkok

Oorspronkelijk waarschijnlijk een
17 eeuws 'los hoes' boerderij,
uitgevoerd in vakwerk. De leem
vulling van het vakwerk werd in
de 19e eeuw grotendeels door
baksteen vervangen. Diverse bij
gebouwen sieren het erf.

Afbeelding

18 Strandbad “v\flnterswïjl<{bro:1:strandbaclwinierswljk.nl)

3

De aanwijzing van gemeentelijke monumenten
gebeurt in Winter wijk no
íge nnsis
s echte met instemming van de eigenaar), Dat betekent dat het aantai panden dat het
preriimai monurtzfvnt verdient groter is dan het aantal azangewfäzen rnomsrliifntizn.
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Viila Mondriaan

Piet
Mondriaan
Kunstenaar
woonde in zijn jeugdjaren ln Wln
terswijk. Dit museum laat zijn
vroege werk zien en hedendaags
werk van kunstenaars die zich
door hem lieten inspireren [Ach
terhoek.n|, 2015).
Textielindustrie
Winterswijk kende een bloeiende
textlelindustrie in de vorige eeuw,
waar nu weinig meer van over is,
enkel de oude iabriekspanden, de
spoorlijnen waar de arbeiders en
de producten mee werden ver
voerd en de verhalen. Een van de
bekendste fabrieken was de Tri
cotfabriek van Gerrit Jan Willink.
Deze is nu in gebruik als apparte
mentencomplex en expositieruim
te (De tricot, 2015).

Het hele gemeentelijke grondgebied (22.000 hectare, incl de kern Wln
terswijkj heeft het predikaat Nationaal Landschap. Kenmerkend zijn onder
andere het kleinschalige essen en kamoenlandschap. de smalle lrigesne
den beekdalen en de Scholtengoederen.
De geologie van Winterswijk
zeker voor Nederlandse begrippen, uniek.
Het wordt ook wel de mozaïekvloer van Nederland genoemd. Vondsmate
riaal is van internationale betekenis. Door een plooiing in het aardopper
vlak en doordat er haast verticale verschuivingen in het oppervlak hebben
plaatsgevonden, liggen de oudere afzettingen hier relatief hoog. De meest
bijzondere overblijfselen uit het verleden zijn te vinden in enkele kalk
steengroeves.
De Steengroeve Winterswijk is met enige regelmaat toegan
kelijk voor (amateur) geologen. Daarnaast wordt de Steengroeve gebruikt
als spectaculair decor voor theatenloorstelllngen (Steengroeve Theater).
Daamaast is het joodse erfgoed in Winterswijk, bestaand uit een complex
met een synagoge, joodse begraafplaats, een joodse school en een joods

woonhuis, uniek in Nederlandse (Rijksdienst voor het cultureel erfgoed,
2015)

Type culturele voorziening

see
Winterswijk is een van de grens
gemeenten In de Achterhoek. In
de buurt van de grens zijn enkele
overblijfselen van Middeleeuwse
landweren te vinden. Dit zijn hredaarbovenop
de wallen met
dichtbegroeid
struikgewas
en
bomen. Deze vormden daardoor
een geschikte verdedigingslinie.
Landweren zijn enkel in het voormalige Heilige Romeinse Rijk te
vinden, waar het huidige Nederland en Duitsland ook toebehoorden (Brokamp, 2008). De precieze
ouderdom van de landweren in
Winterswijk is onzeker. Vermoedelijke stammen ze uit de tachtigjarige oorlog, maar de 14de eeuw
is ook mogelijk. Aan de andere
kant van de grens met Duitsland
ligt ook een landweer (De Gelderlander,

3,6

aiaiinrheek of arehiet
Pi-uiiurn (theater, riirniiuisj
sociaal ouitureei centrum

Letteren (literatuur, poezie)

ikulturhusl

eaierie, ateiier.werkplaats

uaiitiare)
iieiigie en ievensnestimrnring

Ie

aeriennmraig

Ambacht
vuiitrcuituur: tradities en gebruiken

É\IEI\Efl'\EM

vereniging/

toee

aaeiuanrie kunst uruiiaerkuntt.
faragrant
beeiunauwkunsr.
Ptraiunriturttt (theater. muziek, aant

Museum

R

Discipline

smareurctuh

Aranittetuur en ueaeninurw

gebouw

„em

eestirietienis en wetenschap
overig

llëenschets cultuur

Het culturele aanbod in Winterswijk kenmerkt zich onder andere door het

theaters en ¿lmhulzen). Dok vallen de verrelatief grote aantal podia
enigingen voor de volksieesten op; elke buurtschap kent er
Met het
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en gaierieën
is Winterwijk een middenmoter in de re
gio. Daartegenover staat dat Winterswijk met Villa Mondriaan een leer

aantal musea

bijzonder en aanspreitend museum heeft.

Als we kijken naar het type culturele voorziening dan kenmerkt Winters
wijk zich door de podiumkunst, volkscultuur en beeldende kunst. De voor
zieningen richten zich vaker op hedendaagse cultuur dan op het behoud of
ontsluiten van cultureel erfgoed.
Vier voorzieningen verbinden cultureel erfgoed met hedendaagse cultuur,
aansprekende voorbeelden zijn het Steengroeve Theater (zomertheater
met horeca in steengroeve) en Museum Kunst Ende (bijv, expositie over
de herleving van traditionele ambachten/handwerken; breien is weer

beeldbepalende voorzieningen in de gemeente win

Fubliekstrekkers

terswijk zijn:
Steengroeve Winterswijk

Steengroevetheater

Villa Mondriaan
Het Nationaal Landschap l¿elsen en wandelen buitengebied)
Kern Winterswijk [winkels/horeca/warenmarkt)

Afbeelding

19

Mondriaan

ibrnnt

zizmnij

itonschets immaterieel erfgoed
Voorbeelden van immaterieel erfgoed verbonden aan Winterswijk zijn be
kende personen (en hun verhalen) als kunstenaar Flet Mondriaan en
schrijver Gerrit Komrij, onderduikster Annie de Leeuw en grondlegger van
het Nederlands verzet Tante Riek. Een ander voorbeeld, in de categorie
historische gebeurtenissen, is de strijd tussen de bisschop van Münster en
de graven/hertog van Gelre.
'rinemrys

en enaenihies

Achterhoekse thema's die Winterswijk verbinden met de rest van de Ach
terhoek zijn:
WOII:
Tante Riek, Annie de Leeuw.QR Monumentenwandeling
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Religie:

synagoge, joodse begraafplaats, joodse school en joods

woonhuis
Grensbeleving en grenshistorie
Industrie en nijverheid: kleding en textiel
Ensembles:
Winterswijk: kern
Gulle waard: Watermolen Den Helder, boerderij, Strandbad Winters
wijk.

Berenschot: Watermolen, restaurant, winkel, vergaderen feesten en
partijen, boerderij.
Beoordeling maatschappelijk

intrinsieke waarde

Economische waarde

en economisch rendement

aanwezigheid, waardering en bescherming van gevarieerde landschap
en geologie
monumentale jscholtenjboerderijen
Villa Mondriaan
verscheidenheid aanbod cultuur en erfgoed
jmerkontwikkeling (maar wel aangrijpingspuntenj
j aanbod
voor kansrijke doelgroepen
leegstand monumenten

Nationaal Landschap is sterk merk
hoog voorzieningenniveau (detailhandel
aantrekkingskracht, ook op Duitse bezoekers
Gebruikswaarde

ßeleuingswaarde

1

en horeca), met regionale

toegankelijkheid Steengroeve
toegankelijkheid textielverleden
gebied goed geschikt voor wandelaars en ¿etsers

I

verhaallijnen kunnen beter uitgedragen worden, bijv. naast de ¿etsrou
te zijn de scholtengoederen niet herkenbaar als 1 verhaal

theater
variatie oude en nieuwe cultuur
rensbelevin
beleefbaarheld landschap
beleefbaarheid geologie
steengroeve

ldentiteitswaarde

beleid vrijetijdseconomie (2009-2013) zette in op ontwikkeling cultureel
evenement voor amateurs en professionals
Verenigingen Volksfeesten; elk buurtschap 1
Noaberschap
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Gemeentespecifieke kansen

Naast de regionale aanpak, zien wij voor de gemeente Winterswijk de volgende kansen:
1

belevingswaarde en identlteitswaarde:
Joods monumentencomplex onder aandacht van Nederlandse school
klassen brengen. Samenwerking rond behoud en educatie met andere
locaties met Joods erfgoed in de Achterhoek. Bijvoorbeeld in Aalten,
Berkelland, Bronkhorst, Lochem, Oude llsselstreek, Zutphen.
Aalten, Berkelland,
Grenshistorie: versterken grensbeleving

Vergroten

Montferland.
2

Vergroten economischewaarde:

Erfgoed en cultuuraanbod onder de aandacht brengen van winkelend
publiek, en Duits publiek in het bijzonder. Bijvoorbeeld door acties
met winkeliers (gratis routeboekje

met verhalen die winkelgebied

aantrekkelijker/ bijzonder maken; win een weekend ¿etsen in Natio
naai Landschap met verblijf in scholtenboerderij). Hier samen met
Doetinchem en Zutphen mogelijkheden voor verkennen en kennis
over uitwisselen.
Verkennen mogelijkheden voor cross-overs tussen industriecultuur
historie en hedendaagse maakindustrie met hoogwaardige textielpro
ducenten (bijv. Gaudium).
De bijzondere geologie in Winterswijk en de aanwezige steengroeves
herbergen een bijzondere kans voor Winterswijk. Een wens is de ont
wikkeling van een belevingsconcept rond de Steengroeve. Het is dan
van belang om te kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak met ver
bindingen met de rest van de Achterhoek en Duitsland. Daarbij kan op
het succes van het Steengroeve Theater worden voortgeborduurd en
aansluiting worden gezocht bij de wens om in te zetten op een ver
breding van toeristische doelgroepen (meer jongeren, vrijgezellen
door combinaties te zoeken met sportief aan
lvriendengroepen
families, groeps
bod. Bijv. klimwand in Steengroeve (nu fietsers
accommodaties/verenigingen). Een mogelijkheid is daarnaast de ont
wikkeling van een belevenismuseum (klimaat/geologie) in de steen
groeve.
Kansen die grenszone biedt meer benutten in toerisme. Aanknopings
punten: rust (doodlopende wegen), combinatiebezoek NL DL ver
markten in samenwerking met StAT, thematiek 'betwist grensgebied'
(bijv. grensoverschrijdend project 'Grensgebied als betwist gebied').
In aansluiting op de geplande realisatie van een openbaarvervoersmu
seum Transit Oost in Winterswijk liggen er kansen voor verdere be
spoorverleden als toeristisch
nutting van het ("roemruchte")
recreatieve beleving. Daarnaast liggen er mogelijk kansen voor sa
menwerking met Berkelland (trace oude spooriijnen) en Doetinchem
(OV museum).
De geschiedenis van het historische centrum van Winterswijk (Mid
deleeuwen, bisschop van Munster, hertog van Gelre) biedt diverse
aanknopingspunten voor productontwikkeling.
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7.10 Zutphen
Hanzestad Zutphen

De binnenstad van Zutphen is een
beschermd stadsgezicht en staat

vol met monumenten
(zoals
woonhuizen en pakhuizen) die
nog steeds de sfeer uitademen
van de welvarende Hanzestad die
Zutphen was in de middeleeuwen.
Zutphen wordt ook wel 'toren
stad' genoemd vanwege de vele
torens die het stadsbeeld bepalen
(MijnGelder|and, 2015). Zo staat
er de wijnhuistoren, dat al in de
14de eeuw als herberg werd gen
pend (KijkopZutphen, 2014). Ook
heeft het een aantal indrukwek
kende kerken, zoals de Walburgi
kerk (Rijksdienst voor het Cultu
reel Erfgoed, 2015).
De Librije

De Librije is een van de weinige
overgebleven kettingbibliotheken
in de wereld, en de enige in Ne
derland. Kettingbibliotheken dan
ken hun naam aan de hoeken die
vastgeketend zijn met een ketting,
om te voorkomen dat de boeken

worden meegenomen.

De Librije

werd in 1554 geopend als katholieke openbare leeszaal zodat
mensen 'goede' boeken konden
lezen om hen voor het 'ware ge~
loof' te behouden. Zij is daarmee
een van de eerste openbare bibliotheken. De Librije blijkt echter
niet bestand tegen het protestantse geweld en wordt in de
17de eeuw een protestantse bibliotheek (De Librije, 2014a;

7.10.1 Kerngegevens
46.833

inwoners

januari 2015)

Kernen en buurtschappen. Zutphen, Warnsveld, Bronsbergen, en

Warken
Oppervlakte: met 42,93 km is Zutphen de kleinste gemeente van de
Achterhoek.
Bevolkingsprognose: tot 2020 lichte groei verwacht (ca
daarna
loopt de groei terug tot ca 1,5 in 2025
Kenschets erfgoed

Zutphen heeft met 1514 monumenten het grootste aantal monumenten in
de regio. Het betreft 425 rijksmonumenten en 482 gemeentelijke monu
menten.

Het overgrote

deel van de rijksmonumenten in Zutphen is een ge
Zutphen onderscheidt zich met haar verdedi
waaronder diverse torens en grote stukken staclsmuren

bouw/woonhui

gingswerken
uit de middeleeuwen, en kerken
In belde categorieën heeft Zutphen
de meeste rijksmonumentale objecten van de regio. Naast Bronckhorst,
Lochem, Oude Usselstreek, Montferland, Doetinchem en Berkelland kent
ook Zutphen een aantal kastelen en landhuizen
zoals Huis Velde,
Huis Welgelegen en Waliën. Verder kent Zutphen een joodse en een al
gemene rijksmonumentale begraafplaats.
De oude binnenstad is een rijksbeschermd stadsgezicht Warnsveld is een
gemeentelijk beschermddorpsgezicht.
Zutphen kent 22 archeologische terreinen van hoge of zeer hoge waarde,
waarvan 8 uit de vroege en 6 uit de late Middeleeuwen. De St. Walburgs
kerk is een beschermd terrein uit de vroege Middeleeuwen. Zutphen heeft
daarnaast 3 terreinen uit de Romeinse tijd. Het Nationaal Landschap de
Graafschap is gelegen tussen Zutphen, Lochem en Ruurlo.

Stedelijk museum

vertelt
onder andere over deze geschiedenis en is zelf ook gevestigd in
een monumentaal
kloostergebouw (Achterhoek.nl, 2015; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
2015).
Het

Stedelijk

Museum

lltfbeelldilig 20 .5t.adsgeaiictlt1Zutphen(Hainzlestedelri.info)
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Cultuurhistorisch erfgoed in Zutphen (stad)

see

fe

ef,

ir

az

was

Cultuurhistorisch

erfgoed

Argrarische gebouwen

Gil Boerderijplaatsvoor 1850

I

Horeca-instellingen
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Lusse objecten

Molens

Bllcx
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13

Uzerindustrie

Ardieologsche monumenten
Besdiermde stads- en dorpsgezíchlen

Openbare gebouwen

Ussellinie

Scholtenbaerderü

Kastelen.landhuizen.ed.
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Beeldende kunst

Discipline

Type culturele voorziening

De gemeente Zutphen is rijk aan
kunstgalerieën en ateliers waar

ses

kunstenaars hun eigen werk of dat
van anderen tentoonstellen. Een
aantal van hen is opengesteld
voor het publiek tijdens Rondje
Kunst, dat iedere eerste zondag
van de maand plaatsvindt. De stad
Zutphen huist daarnaast het Museum Henriette Polak, waar voornamelijk modern-klassieke kunst
is te bezichtigen (Musea Zutphen,
2015).

ass

ass

sas

Museum

Bibliotheek of archief
Podium (theater, filmhuis)

Evenementen

Sociaal cultureel centrum

Zutphen huist twee evenementen
met nationale aantrekkingskracht,
namelijk de Nationale Eiokbíerdag
en het Chocoladefestival. Het
Cellofestival, dat om de twee jaar
in Zutphen plaatsvindt, trekt ook
duizenden bezoekers.

(Kulturhus)
Galerie, atelier, werkplaats

Beeldende kunst (schilderkunst,
beeldbouwkunst, fotografie
Podiumkunst (theater, muziek, dans
Letteren (literatuur, poezie)

Ambacht
Volkscultuur: tradities en gebruiken
if¿iki¿f¿i
Religie en levensbeschouwing

Evenement
Route

Architectuur en stedenbouw
Vereniging

I amateurclub
Geschiedenisen wetenschap

Bezienswaardig gebouw
verig

7.103

Overig

Kenschets cultuur

Het culturele aanbod in Zutphen wordt net zoals in de meeste andere ge

gekarakteriseerd door het aantal verenigingen. Daarnaast valt
grootste aantal in de Achterhoek).
het aantal galerieën en ateliers op
9
8
musea, 2 podia en 1 filmhuis. in
Zutphen
Verder kent
evenementen,
omvang is dit aanbod bovengemiddeld voor de Achterhoek, wat past bij
het karakter van een stad.
meenten

Kijkend naar het type aanbod dan kenmerkt Zutphen zich vooral door de
podiumkunsten en de beeldende kunst. Er is hiermee in verhouding meer
aandacht voor hedendaagse cultuur dan voor het behoud en ontsluiten
van erfgoed. Er zijn ook voorbeelden te noemen van aanbod waar het ont
sluiten van erfgoed en hedendaagse cuituur gecombineerd worden, zoals
het Koelhuisen de lisselbiênnale.

beeldbepalende voorzieningen in de gemeente Zut
Publiekstrekkers
phen zijn:
HanzestadZutphen/ binnenstad
De Librije, kettingbibliotheek in de Walburgiskerk
Musea Zutphen (Stedelijk museum Zutphen en Museum Henriette Po
lak)
Theater de Hanzehof
Muzehof
Zomerfeesten
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Dweildag Zutphen
Chocoladefestival
Nationale Bokbierdag

Open Monumentendag

Zutphen bouwt momenteel aan een nieuwe cultuurclusterz in 2016 verhui
zen de Musea Zutphen, Museum Henriette Polak en het Stedelijk Museum
Zutphen samen met de archeologische dienst naar het rijksmonument
(stadspaleis) Hof van Heeckeren.

Afbeelding 21 Nationale ßokinserdag;

7.10.4 Kenschets immaterieel erfgoed

Als Hanzestad heeft Zutphen in de 14 en 15° eeuw in korte tijd veel rijk
dom vergaard en dit heeft veel Invloed gehad op de ontwikkeling van de
stad en hoe hij er nu uitziet. Middels speciale wandelingen worden verha
len over het Hanze tijdperk gekoppeld aan speci¿eke kenmerken in de
stad.

Zutphen staat ook bekend als het antroposo¿sche centrum van Oost
Nederland. ln de jaren vijftig deed de antroposo¿e haar intrede in Zutphen
met de komst van huisarts Bos. Tot de dag van vandaag is de stroming
sterk in Zutphen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Zutphen door de geallieerden ge
bombardeerd, waarbij niet de llsselbrug, maar het stadscentrum van Zut
phen werd geraakt. Dit resulteerde in meer dan 100 slachtoffers. Een mo
nument herinnert de stad aan het bombardement
7.10.5 Thema's en ensembles

Achterhoekse thema's dle Zutphen verbinden met de rest van de Achter
hoek zijn:
Cultuurlandschap:
Usselbiënnale
heerlijkheid
Hertogdom: Nationaal Landschap de
De Graafschap,
Graafschap
Echt Achterhoeks: Museumboerderij Boer Kip en Museum de Opka
mer
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WOI en WOII:

layar-wandeling 'De verloren stad', Liberation Rou

te

kloosters, holjes, begraafplaatsen, de Librije, Binnen
stadskerken, Stedelijk Museum Zutphen
Stedelijk museum Zutphen, het Koelhuis
Industrie en Nijverheid:
Religie:

Ensembles:
Centrum en Coehoornsingel-Deventerweg:
7.10.6 Beoordeling maatschappelijk

intrinsieke waarde

beschermd stadsgezicht

en economisch rendement

aantal rijks- en gemeentelijke monumenten
beschermd dorps- en stadsgezicht, gemeentelijk beschermd dorpsge
zicht
kwaliteit culturele voorzieningen als Musea Zutphen en Theater de
Hanzehof
erfgoed beleid gericht op beschermen, behoud en ontwikkelen
cultuureducatie binnen onderwi s

Economische waarde

productontwikkeling/ arrangementen door ondernemers
fondsen en subsidies, het
herbestemming wordt gestimuleerd
inventariseren van kansrijke panden, samenwerking met corporaties, pro
actief en in detail adviseren over verduurzaming, project wonen boven
winkels etc.

Gebruikswaarde

ij toegankelijkheid monumenten

initiatieven om monumenten

beter toegankelijk te maken (bijv. 'Torens

in beweging'

Belevingswaarde

identiteitswaarde

historisch centrum

faciliteren amateurs/profs/buurtbewoners om aan een kunst- en cul
in de wijk deel te nemen

tuurproject

erfgoedcafés erfgoedagenda

7.10.7 Gemeentespeci¿eke

kansen

Naast de regionale aanpak, zien wij voor de gemeente Zutphen de volgen
de kansen:

Economischewaarde:
Samen met Stichting Zutphen promotie en Stichting Achterhoek Toerisme

kansen verkennen en benaderen van ondernemers voor productontwikke
ling. Kansrijk is:
Productontwikkeling rondom Hanze door verbinden van het Hanze
verleden aan het 'achterland' via de Berkel met Lochem en Berkel
land. De waar die in de Hanzetijd over Noordwest Europa werd ver
handeld, werd aangevoerd via de Berkel naar Zutphen. Het landelijke
gebied van Lochem en Berkelland is een goede aanvulling op het ste
delijke Hanze-aanbod, bijvoorbeeld met de Berkel (¿etsen en wande
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de Berkelzomp (varen) en streekproducten. Mogelijkheden voor
samenwerking met ondernemers (aanbieders dag- en verblijfsrecrea
tie) en aanbieders in Lochem en Berkelland verkennen. in samenwer
king met Stichting Achterhoek Toerisme.
Productontwikkeling en cross selling
met cross-overs tussen re
tail, ambacht en streekproducten zoals regionale wijnen en Pelikaan
koffie. Bijvoorbeeld promotie van de tentoonstelling over de likeur- en
jeneverstokerij Van Perlstein bij speciaalzaken zoals Pelikaan koffie
en theebranderij.
Belevingswaarde en identiteitswaarde:
Erfgoed en cultuuraanbod onder de aandacht brengen van winkelend pu

bliek, en Duits publiek in het bijzonder. Bijvoorbeeld door acties met win-

keliers (gratis routeboekje met verhalen die winkelgebied aantrekkelijker/
bijzonder maken; win een weekend ¿etsen in Nationaal Landschap met
verblijf in scholtenboerderij). Hier samen met Doetinchem en Winterswijk
mogelijkheden voor verkennen en kennis over uitwisselen. Denk ook aan
kennisuitwisseling met Duitse toeristische bureaus over de Duitse markt
en manieren om erfgoed en architectuur te promoten.
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BULAG

TE

E

B ES

Ensembles

Volgens de de¿nitie:
met (culture
Concentroties van rijksmonumenten, waarvan ten minste
le) publieksfunctie of openbare voorziening, in combinatie met ten minste
economische functie (bijvoorbeeld museum, winkel, restaurant, kan
gelegen in of nabij dorp of stad.
toor, hotel, zwembad

Aalten
Bredevoort: Vestlngstad, rijks beschermd stadsgezicht
Aalten: Kern, rijks beschermd dorpsgezicht
Berkelland
Gelselaar: rijks beschermd dorpsgezicht, Havezate, boerderijen
Borculo: kasteelplaats, kern, watermolens,
Geesteren: waardevol dorp, molen, boerderijen
Mailemse Molen: rijks beschermd dorpsgezicht, watermolen, toe
ristisch overstappunt,
restaurant.
Potentieel ensemble Huize Ruurlo: historische Buitenplaats, Waar
devol dorp. Museum MORE kan bijdragen aan ontwikkeling tot en

semble.
Bronckhorst
Landgoed Hackfort, Historische Buitenplaats, brasserie, culturele
activiteiten, vergaderen.

Kasteel Vorden, Historische Buitenplaats

kasteel, restaurant,
rondleidingen/bezichtigingen, overnachten, verhuur ruimtes.
10. Landgoed Zeile, Historische Buitenplaats, vakantiehuizen en golf
baan. Op dit moment nog geen openbare toegankelijk erfgoed.
11. Hummelo, landgoed Enghuizen (Mañana Mañana), Historische Bui
tenplaats, rijks beschermd dorpsgezicht.
12. Laag Keppel, rijksbeschermd dorpsgezicht, Kasteel Keppel, galerie
Espace Enny, een ijsverkooppunt bij het TOP Laag Keppel, watermo
len Keppel, de Oude IJssel
13. Bronkhorst, Beschermd stadsgezicht, kasteelheuvel (matte) met
veeromgeving

Doetinchem
14.Centrum Doetinchem; het Ei (voormalige stadsgrachten rond de
middeleeuwse stadskern), Ruimzicht, Lookwartier

Lochem
15. Huis Verwolde: Historische Buitenplaats, landgoedwinkel, activitei
ten, huis is toegankelijk.
16. Huis de Voorst: Historische Buitenplaats, feesten en partijen, over
nachten
17. Het Haveke Eefde: Historische Buitenplaats/Landhuis,vakantiewo
ningen, trouwlocatie, zakelijke evenementen

Montferland
18. KasteelHuis Bergh; Historische Buitenplaats/Kastelen, Museum

Oost Gelre

19. Groenlo: vesting
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Oude Usselsrreek
2O.DRU Industriepark: Industrieel erfgued, maatschappelijk en econn
mlsche íunctles.

Wlnterswl/Ir
21. Wlnterswljk: stadskern
2Z.Gu||e waard: Watermolen Den Helder, boerderij, Strandbad
23.Berenschol:: Watermolen, restaurant, winkel. vergaderen feesten
en panljen, boerderij.
Zutphen

24.Stadskem en Coehournsingel-Deventerweg:
zicht
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