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INLEIDING 
 
Erfgoedpartners is de provinciale steuninstelling voor musea, molens, borgen, orgels, 
erfgoededucatie, archeologie en publiek in de provincie Groningen. Wij zien het als onze taak om de 
verschillende erfgoedinstellingen met elkaar in contact te brengen, zodat kennis en ervaringen 
worden gedeeld. Ook hebben we een taak om overheden en fondsen te informeren en adviseren. 
Samen kunnen we én meer doen én elkaars kracht versterken. Zeker in een provincie waarin 
erfgoedorganisaties voor een groot deel gerund worden door vrijwilligers, is het belangrijk om samen 
te werken en van elkaar te leren. 

Met alles wat we ondernemen, willen we toewerken naar één doel: een krachtig erfgoedveld waar 
mensen zich bij betrokken voelen. Door de grote verscheidenheid van ons werkterrein is 
Erfgoedpartners betrokken bij verschillende beleidsterreinen, netwerken en landelijke 
kennisinstituten. Zo zijn de  molens en borgen met hun prachtige tuinen ingebed in de 
monumentenwereld, waarbij instandhouding, wettelijke richtlijnen en herbestemming belangrijke 
onderwerpen zijn. In onze provincie komt daar het dossier mijnbouwschade bij. Museumbeleid, 
erfgoededucatie, orgels en publieksbereik kennen een andere achtergrond waar grote raakvlakken 
met het kunstbeleid zijn. Omdat erfgoed de motor is voor toerisme in de regio, maar ook voor de 
inrichting van het landschap, wordt Erfgoedpartners betrokken bij planvorming en adviezen voor 
deze onderdelen. Daarnaast is de erfgoedwereld zeer verwant met het erfgoed in Duitsland en 
daarom werken we ook samen met collega’s in Duitsland. 

Dit zeer brede netwerk met de bijbehorende kennis is niet alleen interessant voor de 
erfgoedinstellingen. Dat leidt ertoe dat Erfgoedpartners steeds vaker wordt gevraagd om mee te 
denken over verschillende onderwerpen en beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld de toerismevisie, 
beleid Erfgoed Ruimtelijke Kwaliteit en Landschap, commissie herbestemming. Als steuninstelling 
met een breed takenpakket zijn we ook gevraagd om de Gemeenschappelijke Agenda voor 
Groningen in beweging te zetten, waarbij de provinciale steuninstellingen en de Verhalen van 
Groningen hun activiteiten en beleidsvoornemens op elkaar afstemmen.  

Al deze bewegingen leiden ertoe dat Erfgoedpartners naast het overdragen van vakinhoudelijke 
kennis, door overheden steeds vaker wordt gevraagd voor strategische adviezen. Dit is een positieve 
ontwikkeling, vooral ook voor de erfgoedsector, omdat zo belangrijke onderwerpen geagendeerd 
kunnen worden. De keerzijde is dat de interne organisatie van Erfgoedpartners hier niet geschikt 
voor is. Twee jaar geleden is begonnen om de organisatie anders vorm te geven, waardoor deze 
nieuwe taak beter kan worden opgepakt. Toch blijkt dat de nieuwe taken er niet ‘even’ bij gedaan 
kunnen worden. Samen met de provincie zoeken we voor 2019 en 2020 naar een oplossing voor dit 
probleem. 
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Erratum: Er is een verschil met het jaarverslag 2017 en het jaarverslag 2018  in de deelname 

digitaal museum 2017 (doordat deelname nu wordt gedefinieerd door publicatie op Collectie 

Groningen) en de aangesloten instellingen (door een administratieve fout).  
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Algemeen  
 
 

Gemeenschappelijke agenda 
Vanaf 2017 werken steuninstellingen samen aan een Gemeenschappelijke Agenda voor Groningen 
die richting geeft aan onderlinge samenwerking en aan het cultuurbeleid voor stad en provincie. 
Vanwege de grote verscheidenheid in organisaties is in 2018 besloten dat Cultuurpijlers en 
steuninstellingen hun eigen traject van samenwerking hebben, maar wel contact met elkaar 
onderhouden. 
De steuninstellingen kwamen maandelijks bij elkaar en hebben naast een intensieve kennismaking 
gewerkt aan een gezamenlijke visie voor Groningen 2025 in samenwerking met Marketing 
Groningen, de brochure Cultuur deel je voor Gemeenten en de inspraak voor de nieuwe cultuurnota. 
Onder leiding van Hinke Vroom hebben we nagedacht over onderwerpen waarop we willen 
samenwerken. Drie onderwerpen zijn daarbij benoemd: digitalisering, ontwikkeling van Groningers 
(van educatie tot activiteiten van ouderen) en een gedeeld cursusprogramma voor de verschillende 
achterbannen. Om zichtbaar te maken waar we als steuninstellingen mee bezig zijn hebben we de 
website www.gavoorgroningen.nl ontwikkeld. 

 
 

Advisering 
Als onderdeel van een actief relatiebeheer zijn we 
eind 2017 begonnen met het bezoeken van 
aangesloten musea. Tijdens zo’n ‘relatiebezoek’ is 
er gelegenheid om dieper in te gaan op 
ontwikkelingen binnen de bezochte organisatie en 
vragen we naar de mate van waardering van de 
diensten die Erfgoedpartners aanbiedt: wat gaat 
goed en waar is nog verbetering of aanvulling nodig. 
Zo waren de gesprekken in 2018 al aanleiding voor 
advisering op maat over uiteenlopende zaken en 
nieuw cursusaanbod.  
 
Een terugkerend gespreksonderwerp tijdens de 
bezoeken is de spagaat die de musea ervaren tussen 
de professionele kwaliteit die publieksbeleid, 
collectiebeheer en overheden vereisen en het 
gebrek aan betaalde uren en gekwalificeerde 
medewerkers om hier de gewenste invulling aan te 
geven. Immers, de meeste musea in de provincie 
Groningen kunnen hun organisatie alleen draaiend 
houden dankzij het grote aantal vrijwilligers dat zich 
inzet voor de uitvoering van de museale taken.     
Op basis van de goede ervaringen met deze vorm 
van relatiebeheer, hebben wij het voornemen hier 
de komende jaren mee door te gaan en gemiddeld 
vijf bezoeken per jaar af te leggen.   

Erratum: De cijfers uit het jaarverslag 2017 

zijn naar beneden gecorrigeerd. In het 

jaarverslag 2017 waren ook de afspraken 

voor vertegenwoordiging en afspraken bij 

de provincie meegerekend. 

28

46

59

117

28
38

0

20

40

60

80

100

120

140

aantal advies
vragende

instellingen

Aantal
contactmomenten

totaal

Adviezen

2016 2017 2018

http://www.gavoorgroningen.nl/


7 
 

Musea 

 
Digitaal Museum 
Digitaal Museum/Collectie Groningen is een samenwerkingsproject van Erfgoedpartners, musea en 
collectiebeherende instellingen in Groningen. De belangrijkste doelstelling van het project is het 
digitaal zichtbaar maken van collecties en dit materiaal voor gebruik door henzelf en door anderen 
geschikt maken. In de eerste fase van het project hebben de deelnemende instellingen een top 10 
van hun collecties samengesteld. Deze objecten zijn alle professioneel gefotografeerd en door een 

tekstschrijver beschreven aan de hand van door de instellingen gegeven 
informatie. Hiermee is eenheid in stijl gevonden. Daarna is deze informatie 
geplaatst op www.collectiegroningen.nl. Iedereen kan hier nu informatie en 
afbeeldingen downloaden en voor diverse toepassingen gebruiken. Ook de 
instellingen zelf beschikken dankzij het project over hoogwaardig beeldmateriaal 
dat ze kunnen gebruiken voor catalogi, folders, apps en andere zaken.  

 
Naast de digitalisering van hun top 10, konden deelnemende instellingen bij het themafonds 
‘digitalisering collecties Groningen’ subsidie aanvragen voor aanvullende wensen. Bijvoorbeeld voor 
het digitaliseren van extra objecten of voor het laten maken van een filmpje van een bijzonder 
object. In 2018 zijn drie van de aanvragen uitgevoerd en (gedeeltelijk) online gezet, wat resulteerde 
in ongeveer 30 extra objecten op Collectie Groningen.  
 

Symposium ‘Ben ik in Beeld?’ 
In 2017 werd de eerste fase van het project Digitaal Museum 
afgerond. Om hierbij stil te staan werd een symposium over 
beeldcultuur georganiseerd, dat werd gehouden op 12 maart 
2018 in The Big Building in Groningen, onder de titel ‘Ben ik 
in Beeld?’. Naast de officiële lancering van de website 
Collectie Groningen, werden hier lezingen en workshops 
gegeven over digitalisering en publieksbereik voor musea en 
andere culturele instellingen. Aan het symposium deden 
ongeveer 150 bezoekers uit de culturele sector mee. 

 

Tweede en derde fase 

Het Digitaal Museum project kreeg in 2018 een vervolg in een tweede en derde fase. In de tweede 
fase worden nog eens 250 objecten gedigitaliseerd voor Collectie Groningen. Dit keer wordt de 
selectie niet door de instellingen zelf gedaan, maar door Erfgoedpartners. Deze selectie bestaat uit 
objecten die in het aanbod na fase 1 nog onderbelicht waren in de online-collectie. In 2018 zijn op 
deze manier ongeveer 50 extra objecten aan Collectie Groningen toegevoegd. Samen met de 30 
objecten voor het themafonds, plus ongeveer 20 objecten die nog vanuit fase 1 zijn toegevoegd 
(bijvoorbeeld omdat tekstmateriaal nog aangeleverd moest worden), betekende dit dat er in 2018 
ruim 100 extra objecten aan Collectie Groningen zijn toegevoegd. 
 
De derde fase is gericht op scholing en coaching van culturele instellingen op digitaliseringsgebied. Bij 
alle instellingen die dit willen, wordt een digitaliseringsscan afgenomen, die fungeert als ‘nulmeting’. 
Instellingen krijgen hiermee inzicht in hun digitaliseringsbeleid en Erfgoedpartners kan zo beter 
inschatten aan welke deskundigheid behoefte is. Hieraan verbonden is een coaching-traject waar 
instellingen gebruik van kunnen maken. Ook de afstemming en coaching omtrent de subsidieregeling 
‘Digitalisering en Cultuur’ van de Provincie Groningen valt onder deze fase. In 2018 zijn sinds de start 
van de fase in oktober zeven dieptescans afgenomen en twee aanvragen bij de subsidieregeling 
gedaan.   
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Omdat de objecten op Collectie Groningen niet op zichzelf staan, maar onderdeel zijn van een 
bredere context, zijn er in 2018 acht tentoonstellingen toegevoegd met uiteenlopende onderwerpen, 
van Koningsdag tot de collectie van (door herindeling) nieuw ontstane gemeentes. Ook wordt er 
samengewerkt met andere partijen. Zo maakt De Verhalen van Groningen gebruik van het materiaal 
van Collectie Groningen en wordt er op Collectie Groningen gelinkt naar extra materiaal van De 
Verhalen van Groningen. Ook is er in samenwerking met Museum Stad Appingedam en De Verhalen 
van Groningen materiaal online gezet over de bekende professor Cleveringa, in het kader van het 
‘Jaar van Verzet’. 
 

Axiell/Adlib Collections gebruikersgroep 
Parallel aan het project Digitaal Museum doen sinds 2017 twaalf musea mee met het 
collectieregistratiesysteem Adlib (Axiell Collections). Erfgoedpartners beheert de 
gemeenschappelijke licentie. Dankzij dit systeem beschikken de deelnemende musea altijd over de 
nieuwste versie van Adlib, waardoor informatie over hun collecties in optimale vorm beschikbaar is 
en ook op internet zichtbaar kan worden. In 2018 organiseerde Erfgoedpartners een drietal 
gebruikersbijeenkomsten voor medewerkers van de twaalf musea; op 15 januari, 9 april en 5 
september. Hier werden ervaringen uitgewisseld met elkaar en met een vertegenwoordiger van 
Axiell. Ook deed de ontwikkelaar hier de toekomstplannen voor de applicatie uit de doeken.  
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Cursussen 
 

Cursus Rondleiden/Cursus Behoud en beheer van museumcollecties 
In de Burcht van Wedde gaf Tom Heyne op 10 februari de cursus Rondleiden voor vrijwilligers van 
deze instelling. En op 9 maart verzorgde hij, samen met collega Yvonne Nijlunsing, de cursus Behoud 
en beheer van museumcollecties. De cursus werd goed bezocht met 22 deelnemers uit  
14 instellingen. Tijdens deze cursus werden onder andere de eigenschappen van verschillende 
materialen, klimaat, transport en depotinrichting behandeld. 

Cursus ‘Van idee tot tentoonstelling’ 
Op 9 mei verzorgde Tom Heyne voor de SCEZ in Middelburg een cursus ‘Van idee tot tentoonstelling’. 

Hieraan deden 18 personen mee van 9 musea. 

Cursus Museaal denken en handelen 

Eveneens in opdracht van de SCEZ gaf Tom Heyne op 31 mei een cursus Museaal denken en 
handelen. Aantal deelnemers: 16 personen van 8 musea. 

 

Informatiesessie AVG 

Twintig mensen van 15 instellingen deden op 6 juni mee aan de informatiesessie over de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywet. AVG-specialist Peter Millenaar gaf 
uitleg over de AVG en presenteerde een praktisch stappenplan.  

De deelnemersadministratie  voor de 
platforms is exclusief de deelnemers  aan 
erfgoeddocentenbijeenkomsten 
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Cursus Noordergraf 
In het kader van het project Noordergraf werd een cursusmodule 
ontwikkeld, bestaande uit zes bijeenkomsten tussen mei en 
december. Docenten waren Marjan Brouwer en Yvonne Nijlunsing van 
Erfgoedpartners, Leon Bok (Funeraire Adviezen), Reint Wobbes 
(Stichting Oude Groninger Kerken), Marc de Groot, Leo Dijkstra 
(Gemeenten Groningen en Ten Boer), Eward Timmerman 
(Landschapsbeheer Gelderland), Ron Caspers. De deelnemers waren 
15 vrijwilligers uit Winschoten die zich via de Stichting Oud 
Winschoten inzetten voor het onderhoud van de begraafplaats aan de 
Hofstraat in Winschoten. Zij leerden tijdens de cursus over de historie 
van begraven, over groen op de begraafplaats, en over behoud en 
beheer en restauratie van grafmonumenten. 

 

Cursus erfgoeddocent  
Een derde cursusmodule die Erfgoedpartners samen met K&C Drenthe organiseert is de module 
erfgoeddocent. Met deze cursus worden erfgoedjuffen en –meesters opgeleid, die in staat zijn een 
brug te slaan tussen cultuuronderwijs en cultureel erfgoed. In tien bijeenkomsten leren ze onder 
andere hoe rond te leiden, hoe de erfgoedwereld in elkaar steekt, hoe cultuuronderwijs op school 
eruitziet en wat erfgoed daarin betekent, en welke digitale middelen er bij een erfgoedles ingezet 
kunnen worden. Docenten waren Kim van Steenwijk, Patricia van Ulzen en verschillende sprekers van 
betrokken erfgoedinstellingen zoals Erfgoedpartners, Drents Archief en de Groninger Archieven. Er 
waren zes deelnemers van verschillende instellingen, of deelnemers die als zzp-er meededen.  
 

In voorgaande jaren zijn twee cursussen afgerond. Deze erfgoedjuffen en –meesters spelen een 
belangrijke rol in de ontwikkeling en uitvoering van erfgoededucatietrajecten. Erfgoedpartners heeft 

in 2018 twee bijeenkomsten georganiseerd waarin 
erfgoeddocenten ervaringen konden delen en trajecten 
konden evalueren. Afgesproken is om zoveel mogelijk een 
uniforme werkwijze te gebruiken, onafhankelijk van 
gemeente en school. Ook is het belangrijk dat de 
erfgoedjuffen en –meesters in de uitvoering van 
erfgoededucatieprojecten zorgen voor een goede 
samenwerking met de erfgoedinstelling. Instellingen zijn 
eigenaar van het project en voeren het met ondersteuning 
van de erfgoeddocent uit.  

Platform Directeuren 
Het platform directeuren is bestemd voor directeuren of coördinatoren met een vaste aanstelling 
van musea in de provincie Groningen. Net als in de andere platforms staat ook hier de onderlinge 
uitwisseling centraal van ervaringen, de stand van zaken en ander nieuws. In 2018 vonden twee 
directeurenplatforms plaats, op 20 maart kwam het platform bijeen op Landgoed Verhildersum in 
Leens en op 18 september in het nieuwe Muzeeaquarium in Delfzijl.  Op verzoek van de 
platformleden bereidde Erfgoedpartners in het najaar een werkbijeenkomst voor hoe je als museum 
om kunt gaan met een gemeentelijke herindeling. Hieraan gaven wij invulling in overleg met de 
auteur van de LCM/VNG uitgave In samenspraak, een handboekje vol praktische tips voor het 
bewerkstelligen van een vruchtbare dialoog tussen musea en gemeenten. De bijeenkomst vond 
begin 2019 plaats.   
De twee platforms werden in totaal bezocht door zeventien deelnemers.  
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Platform Archeologie & Publiek 
Het Platform Archeologie & Publiek is voor beheerders van archeologische collecties, archeologische 
informatiepunten en archeologen in de provincie Groningen. Het doel van het platform is om 
ervaringen en kennis te delen en publieksactiviteiten op elkaar af te stemmen. In 2018  kwam het 
platform drie keer bij elkaar: op 15 februari, 7 juni en 25 oktober.  
Vast agendapunt op elk platform is de onderlinge uitwisseling van de stand van zaken en nieuws. 
Tijdens het platform in juni was een van de agendapunten de presentatie van de publieksuitgave ‘Op 
zoek naar een verdwenen landschap’ van Erfgoedpartners. Hierin zijn de bevindingen opgenomen 
van het archeologieproject ‘Wad een workshop’. Dit project van Erfgoedpartners werd in 2016 
afgesloten en uitgevoerd in samenwerking met wetenschappers van de Stichting Verdronken 
Geschiedenis, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Landschapsbeheer Groningen en 
bewoners van het gebied. De brochure kwam tot stand mede op verzoek van de bewoners van Den 
Andel die deelnamen aan het project. De uitgave verscheen in het voorjaar van 2018 in beperkte 
oplage en is daarnaast, met het ontwikkelde kaartenmateriaal, voor iedereen digitaal en rechten-vrij 
beschikbaar via erfgoedpartners.nl.   
Tijdens het platform in oktober was het 3Dlab te gast om een presentatie te geven over de 
mogelijkheden voor archeologie en publiek op het gebied van 3Dfotografie.   
De platforms werden bezocht door gemiddeld 9 deelnemers. 

Publiekslezingen archeologie 
In het najaar vond op initiatief van Erfgoedpartners in 
navolging van het jaar daarvoor een reeks publiekslezingen 
plaats over archeologie. De lezingen werden georganiseerd 
in het Noordelijk Scheepvaartmuseum (een reeks van drie 
lezingen over actuele opgravingen in de stad Groningen door 
Jasper Huis in ’t Veld van RAAP Noord-Nederland, Bert Tuin 
van ArcheoInzicht en Gert Kortekaas van de Gemeente 
Groningen/Noordelijk Scheepvaartmuseum), het Noordelijk 
Archeologisch Depot (door Yvonne Nijlunsing, consulent 

behoud en beheer bij Erfgoedpartners, Harm Jan Streurman, voormalig medewerker van het 
Isotopeninstituut van de Rijksuniversiteit Groningen, en geoloog Koos de Vries over de resultaten van 
Wad ’n Workshop) en in Museum Wierdenland (over het ontstaan van het landschap van Middag-
Humsterland door Egge Knol).   
De belangstelling voor alle lezingen was uitstekend.  Om recht te doen aan het grote aantal 
inschrijvingen voor de lezing door Egge Knol, vond zelfs een tweede bijeenkomst plaats, die ook weer 
een volle zaal trok. In totaal kwamen op de 6 lezingen 375 bezoekers af.   
 

Affiches en flyers 

Speciaal voor de archeologielezingen liet Erfgoedpartners affiches en flyers ontwerpen en drukken. 

 

Bezoek MA Archeologie en maatschappij 
Op initiatief van Henny Groenendijk (RUG) bracht een aantal studenten van de MA Archeologie en 
maatschappij in het najaar een werkbezoek aan Erfgoedpartners om te spreken over mogelijkheden 
om (nieuw) publiek te betrekken bij archeologie. Dit leidde tot een levendige uitwisseling over wat al 
gebeurt en over mogelijke nieuwe vormen van aanpak.  

Borgenbrochure 
De borgenbrochure is als onderdeel van het project Borgen en Tuinen in 2018 heruitgegeven, in het 
Nederlands, Duits en Engels. Deze herziene uitgave van de borgenbrochure vormt de aanleiding tot 
het plan om ook Adellijke trots, dat inmiddels uitverkocht is, opnieuw uit te brengen en daarmee de 
Groninger borgen nogmaals extra onder de aandacht te brengen. 
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Platform borgen 
Het platform borgen vindt twee keer per jaar plaats. In 2018 kwam het platform bijeen op  
20 februari en op 11 september. Deelnemers zijn niet alleen vertegenwoordigers van de borgen, 
maar ook van de Verhalen van Groningen en van Het Groninger Landschap. Gemiddeld bezoeken 11  
deelnemers de bijeenkomsten. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren ondermeer de website 
groningerborgen.nl, de brochure Groninger Borgen en Tuinen en het (groen) erfgoedcafé. 
Onderdelen van én vervolg op het inmiddels afgesloten project Borgen en tuinen. Ook het 
netwerkproject Noordelijke Lustwarande stond op de agenda. De bijeenkomst van 11 september was 
op borg Rusthoven (Wirdum), met daarbij een toelichting op de inrichting en herbestemming van de 
borg en tuin. 
 

Museummagazine 2018-2019 
Het Museummagazine bevat een praktisch overzicht van bijna alle musea in Noord-Nederland en 
Noord-Duitsland. De productie is een samenwerking van Erfgoedpartners, Platform Drentse Musea, 
Museumfederatie Fryslân, Landschaftsverband Stade, Oldenburgische Landschaft, Landkreis Emsland 
en Ostfriesland-Stiftung der Ostfriesischen Landschaft/Museumsverbund Ostfriesland. Het tweetalige 
Museummagazine werd verspreid in een oplage van 70.000 exemplaren. Er deden 40 Groningse 
musea mee. De coördinatie was in handen van Erfgoedpartners en Museumfederatie Fryslân.  
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Molens 
Molens zijn een belangrijk onderdeel van het landschap en horen bij de rijke Groninger 
cultuurhistorie. Het merendeel van de molens in de provincie staat er goed bij en wordt goed 
onderhouden. Dankzij de inzet van vrijwillige molenaars en molengidsen kunnen de molens 
draaien en onderhouden worden, kunnen mensen de molen bezoeken, en worden er activiteiten 
rondom de molen georganiseerd. De leerlingen van basisscholen kunnen in het kader van 
erfgoededucatie een molen bezoeken. De historische molens spelen een belangrijke rol in het 
maatschappelijke domein van een dorp. Ze verbinden mensen met elkaar en met hun omgeving. 
 

Ken je eigen Groninger molen 
In de pilot ‘Ken je eigen Groninger molen’ stond de vraag centraal op welke manier vrijwilligers en 
professionals kunnen samenwerken bij de totstandkoming van een bouwhistorisch rapport van de 
molen. Zo’n rapport is een belangrijke basis voor toekomstige restauraties en groot onderhoud. 

Als eerste stap verzamelden de molenvrijwilligers zelf informatie over hun molen. Deze informatie 
werd daarna aangevuld en geïnterpreteerd door deskundigen. Aan de pilot deden zes molens mee 
die verspreid in de provincie Groningen liggen:  

- De Jonge Hendrik in Den Andel (Molenstichting Winsum) 
- De Noordstar te Noordbroek (Molenstichting Midden- en Oost-Groningen) 
- De Hoop in Haren (stichting Molen De Hoop) 
- De Hoop in Kropswolde (dhr. J.J. Pot) 
- Fortuna in Noordhorn (gemeente Zuidhorn) 
- Langelandster Molen in Garmerwolde (stichting De Groninger Poldermolens) 
 
Betrokken bouwhistorici waren Paul Groen van Erfgoed Advies Groen, Gijs van Reeuwijk van Van 
Reeuwijk Bouwmeester en Anne Wieringa van Wieringa Molenbouwadvies.  

Op drie bijeenkomsten werd uitleg en feedback gegeven en gingen de deelnemers met elkaar in 
gesprek over de monumentale waardes van hun molen. Op de slotbijeenkomst werd de pilot 
geëvalueerd. Zowel de vrijwilligers als de bouwhistorici vonden het belangrijk kennis met elkaar te 
delen en het gesprek aan te gaan. Wel bleek het niet eenvoudig om gewenste informatie op een 
systematische manier door molenvrijwilligers te laten verzamelen. De wisselwerking tussen 
molenaars en bouwhistorici werkte met name goed bij de gezamenlijke ronde door de molen. De 
gehanteerde werkwijze zou verder vereenvoudigd moeten worden en meer toegespitst op het 
ophalen van informatie die een zinvolle aanvulling is op het werk van de deskundigen. 
In overleg met De Hollandsche Molen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt de pilot 
geëvalueerd en bekeken welke vervolgstappen gezet kunnen worden. 
 
De pilot werd mede mogelijk gemaakt door het Molenfonds van de Vereniging De Hollandsche 
Molen, Van Toorn en Scholten Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds en het H.S. Kammingafonds. 
In het najaar van 2018 is de pilot afgesloten. Er wordt nu onderzocht of en hoe dit 
project een vervolg krijgt. 
 

Platform Molenonderhoud 
Bij het platform molenonderhoud worden door bestuurders en technische adviseurs van de 
Groninger molenorganisaties de praktische aspecten van het molenonderhoud besproken. Het 
platform (ditmaal gecombineerd met het platform moleneigenaren) werd dit jaar gehouden op 
dinsdag 27 februari. Tien personen waren er voor samengekomen: vertegenwoordigers van acht 
molenorganisaties, samen goed voor 55 monumentale molens. Belangrijk punt van gesprek waren de 
plannen voor restauratie en groot onderhoud van molens en hoe deze te financieren. 
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Erfgoedpartners heeft een inventarisatie gemaakt van de wensen en heeft hierover met alle 
betrokken instanties overleg gevoerd. Ook de SIM-aanvraag (Subsidieregeling instandhouding 
monumenten) voor rijkssubsidie voor klein onderhoud, die dit jaar voor de komende zes jaar 
aangevraagd dient te worden, en de problemen rond de molenbiotoop (vooral bomengroei) en de 
aanpak hiervan kwamen ter sprake. 

 

Platform Moleneigenaren 
Het platform moleneigenaren is het overleg over beleidszaken met betrekking tot het molenbehoud 
in de provincie. Het werd dit jaar gehouden op dinsdag 11 september en er waren tien vertegen-
woordigers van de Groninger moleneigenaren aanwezig. Er is gesproken over subsidie door 
overheden (provincie en rijk) en particuliere fondsen (J.B. Scholtenfonds, het Molenfonds van De 
Hollandsche Molen) en hoe deze instanties het beste gezamenlijk of individueel benaderd kunnen 
worden. Andere zaken die in het overleg besproken werden, zijn onder andere het werven van 
vrijwilligers en het promoten van de molen (bijvoorbeeld door deze op te nemen in een toeristische 
route). Erfgoedpartners heeft dit jaar samen met het Gilde van Vrijwillige Molenaars en de 
moleneigenaren een promotiefilmpje laten maken dat laat zien hoe leuk het werken als vrijwilliger 
op een molen is. Dit filmpje is enige malen door TV-Noord uitgezonden. 
 

Groninger Molenarchief 
Het Groninger Molenarchief heeft zich als taak gesteld de informatie over Groninger molens zo 
volledig mogelijk te verzamelen en te ontsluiten. Een deel van het archiefmateriaal is opgeslagen bij 
de Groninger Archieven en een deel in het pand van Erfgoedpartners. Een groeiend aandeel van de 
informatie is beschikbaar via de website groningermolens.nl, die ook dit jaar verder is gevuld en 
vormgegeven. Verder hebben de vrijwilligers van het molenarchief  gewerkt aan digitalisering, onder 
andere van het blad de Zelfzwichter en van molenafbeeldingen en aan het opschonen van het 
archief. Bezoekers aan het molenarchief zochten informatie over de molengeschiedenis (dit jaar over 
molens en molenaars in Appingedam, Niekerk en Winsum) of kwamen langs om materiaal 
(correspondentie, knipsels) aan het archief te schenken. Ook via e-mail werd diverse malen contact 
gezocht met het molenarchief: de vraag naar oude afbeeldingen en archiefstukken in verband met 
restauratie van molens (zeven maal), een verzoek tot identificatie van een molen op een schilderij 
(twee maal) en de vraag naar informatie na de vondst van oude fundamenten (Oosternieland). 
 

Groninger Molenweekend 2018 
Voor de organisatie van het Molenweekend werkt Erfgoedpartners samen met de zes 
regiocoördinatoren. Zij zijn voor Erfgoedpartners de verbinding met de lokale molenaars en 
vrijwilligers die de activiteiten op de molen organiseren.  
Het Groninger Molenweekend vond plaats op 9 en 10 juni en had als thema ‘Door weer en wind’. Een 
groot deel van de molens was dat weekend geopend voor het publiek. Extra aandacht werd besteed 
aan het feit dat het molenaarsambacht eind 2017 door Unesco op de Internationale Representatieve 
Lijst van het Immaterieel Erfgoed was geplaatst. 
 

Avond voor molenvrijwilligers  
Op 24 mei werd in het dorpshuis Loppersum de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden voor 
molenaars, molengidsen en bestuursleden, als dank voor hun inzet voor de Groninger molens. Na 
een bezoek aan molen de Stormvogel in Loppersum werd er gezamenlijk gegeten. Daarna volgde een 
lezing door journalist Cees Stolk over erfgoed en het Groninger landschap. Op deze avond waren ook 
de wervingsfilm te zien voor vrijwillig molenaars èn de film ‘Het ambacht van molenaar’ die gemaakt 
was als inzending voor de Unesco-lijst Immaterieel Erfgoed. De avond werd bezocht door 42 
molenvrijwilligers.  
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Wervingscampagne Vrijwillige Molenaars 
In aanloop naar het Groninger Molenweekend  werd door het Gilde van Vrijwillig Molenaars en  
Erfgoedpartners gezamenlijk een campagne opgezet om vrijwillig molenaars te werven. Er werd een 
professioneel filmpje gemaakt dat als reclamespot werd uitgezonden op TV Noord in de week 

voorafgaande aan het Molenweekend. Het filmpje werd 
bovendien beschikbaar gesteld aan alle moleneigenaren en 
direct betrokkenen, die het konden gebruiken op hun 
website, facebook-pagina of via andere media konden 
verspreiden. De kosten werden gezamenlijk gedragen door 
een flink aantal moleneigenaren, het Gilde en 
Erfgoedpartners.  
Film: https://youtu.be/mlvS2YaxQ60 
 

 

Cursus Molengids 
De cursus Molengids vond in maart en april 2018 plaats in de molen Noordstar in Noordbroek met 
zes deelnemers van verschillende molens uit Groningen. Docenten waren molenaar Arjen Strijkstra 
en Tom Heijne van Erfgoedpartners. Vijf cursisten behaalden het certificaat ‘molengids’ en kunnen 
nu bezoekers van hun eigen molen veilig en boeiend rondleiden op de molen. 

 

De Zelfzwichter 
De Zelfzwichter is een belangrijke informatiebron voor iedereen die met molens bezig is. In 2018 had 
het blad als thema ‘ De molenaar’. Dit naar aanleiding van het opnemen van het ambacht van 
molenaar op de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed. Voor dit doel werd drie ‘buitenlandse’ 
molenaars gevraagd een artikel te schrijven over molenaar zijn in respectievelijk Vlaanderen, 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In 2018 verscheen het blad drie keer: twee keer op papier -
mei/juni en december, en één keer – september - als digitale uitgave, in een oplage van 400 
exemplaren.  

 

  

1Beeld uit het wervingsfilmpje 

https://youtu.be/mlvS2YaxQ60
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Orgels  

 
Orgelzomer Groningen 2019 
2019 is een belangrijk orgeljaar. Er wordt dan uitgebreid stilgestaan bij de 300ste sterfdag van de 
beroemde orgelbouwer Arp Schnitger. Onder de paraplunaam ‘Orgelzomer Groningen 2019’ worden 
de activiteiten aan een breed publiek gepresenteerd. Tevens viert de Stichting Groningen Orgelland 
in 2019 het 50-jarig bestaan. Erfgoedpartners, Stichting Groningen Orgelland en Stichting Groningen 
Orgelstad werken samen om de Orgelzomer 2019 tot een succes te maken.  
De voorbereidingen zijn in het verslagjaar van start gegaan.  

Orgelagenda 
In 2018 heeft Erfgoedpartners de productie van de Orgelagenda overgenomen van de Stichting 
Groningen Orgelland. De agenda bevatte een overzicht van de orgelconcerten en de kerken waar ze 
worden gegeven, excursie- en beiaardnieuws, de Open Orgeldag, het Orgelconcours en enkele 
artikelen. Het boekje verscheen in een oplage van 9.000 exemplaren en werd verspreid via de 
verschillende orgelcommissies. De presentatie was in de voorjaarsvergadering van de SGO op 4 april 
2018 in de Franse School in Appingedam (naast de Nicolaïkerk). 
 

Orgeltijdschrift en Orgelboekje 

Erfgoedpartners heeft een provinciale opdracht om voor het Groningse erfgoed 
brede publieke belangstelling te vragen. Daarom werd in 2018 besloten om de 
Orgelagenda op een andere manier op te zetten en in 2019 twee publicaties te 
realiseren. Een overzicht van de orgelconcerten, nieuws vanuit de SGO en 
artikelen in een jaarlijks uit te geven tijdschrift, informatie over een selectie van  
Groningse en Noord-Duitse orgels in een orgelboek. Anders dan het tijdschrift, 
moet dit boekje enige jaren meekunnen. Voor het Orgelboek wordt ondermeer 

samengewerkt met het Duitse Arp Schnitger Gesellschaft, dat het ‘Duitse’ gedeelte van de tekst 
aanlevert. Het is de bedoeling dat het boekje rond 28 juli 2019 (de 300ste sterfdag van de beroemde 
orgelbouwer Arp Schnitger) in het Nederlands, Duits en Engels, in een oplage van totaal 45.000 stuks 
verschijnt. In 2018 is met name voorbereidend werk verricht: er is contact gezocht en gelegd met de 
Duitse partijen en de redactie heeft vooronderzoek gedaan.  

 

Orgelkalender 
De Orgelkalender is een digitale publicatie met informatie over de orgelconcerten in de provincie 
Groningen. Waar het vaste ‘orgelpubliek’ de concerten wel weet te vinden, informeert de 
Orgelkalender niet alleen deze mensen maar wil het tevens publiek bereiken dat niet regelmatig 
orgelconcerten bezoekt. Door meer achtergrondinformatie te geven over concerten moet de 
kalender ook breder cultureel en muzikaal geïnteresseerden aanspreken. 

De Orgelkalender verschijnt als nieuwsbrief in het hoogseizoen eens per twee weken en verder eens 
per maand. Op www.orgelkalender.nl is informatie over de concerten altijd te raadplegen. Sinds 
2018 werkt Erfgoedpartners samen met de digitale uitagenda van Marketing Groningen 
uit.groningen.nl waardoor een groter bereik is gerealiseerd. De nieuwsbrief Orgelkalender verscheen 
in 2018 achttien keer. 

 

Platform Orgel en Publiek 
Voor het platform Orgel en Publiek worden de orgelcommissies, de Stichting Groningen Orgelland en 
de Stichting Groningen Orgelstad uitgenodigd. Het platform vindt twee keer per jaar plaats, in 2018 
op 29 januari en op 17 september. Hierbij waren 11 tot 14 personen aanwezig. Versterken van 
samenwerking en publieksbereik zijn belangrijke doelstellingen van het platform. Ook 

http://www.orgelkalender.nl/


17 
 

vertegenwoordigers van andere organisaties worden uitgenodigd, zoals de Stichting Oude Groninger 
Kerken en de Verhalen van Groningen. Onderwerpen die werden behandeld waren ondermeer het 
onderling afstemmen van activiteiten, educatie en de invulling van concerten. Dit laatste met het oog 
op het bereiken van een breder publiek en om bij kinderen de kennis over en bekendheid met het 
orgel te stimuleren. Zo zijn in dit kader de plannen rond het opzetten van een educatietraject 
besproken en een speciale voorstelling in Winschoten in de Vennekerk tijdens Oktobermaand 
Kindermaand met kindercircus Santelli en een opvallende rol voor het orgel. Ook de voorbereidingen 
voor het samenwerkingsproject in 2019 rond Schnitger en een nieuw format voor de orgelagenda 
kwamen aan de orde. 
 

Voorstelling kindercircus Santelli  
Om meer én ander publiek op een bijzondere manier te laten kennismaken met het orgelerfgoed in 
de provincie Groningen verzorgden op zaterdagmiddag 13 oktober 2018 in de Vennekerk in 
Winschoten kindercircus Santelli en organist Vincent Hensen de voorstelling ‘Gewoon Anders’. Het 
was een zeer succesvolle voorstelling voor een enthousiast publiek. Deze voorstelling werd 
georganiseerd door Erfgoedpartners in samenwerking met onder andere Bouko Tiggelaar 
(orgelcommissie Winschoten) en Stichting Groningen Orgelstad en Stichting Groningen Orgelland. De 
voorstelling vond plaats in het kader van Oktobermaand Kindermaand, waarin extra aandacht wordt 
besteed aan erfgoedactiviteiten voor kinderen. ‘Gewoon Anders’ in de Vennekerk was een unieke 
voorstelling op een speciale locatie, waarbij kinderen en ouders/begeleiders op een bijzondere en 
wervelende manier in contact kwamen met het circus en met het orgel. Een groot deel van de 
circusacts werd uitgevoerd onder muzikale begeleiding van Vincent Hensen op het orgel, hetgeen 
een heel speciaal en sfeervol effect verleende aan de voorstelling, wat ook bleek uit de reacties van 
het publiek. Na afloop was hadden de kinderen grote belangstelling voor een workshop waarbij ze 
diverse attributen van Santelli én het orgel mochten bekijken en onder begeleiding uitproberen.  

De voorstelling in de Vennekerk is bezocht door ruim 70 personen, circa 37 kinderen en circa 35 
volwassenen.  
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Erfgoedbreed 
Veel van de activiteiten van Erfgoedpartners zijn niet gericht op één bepaalde sector – musea, 
molens, orgels, of archeologie en publiek – maar worden erfgoedbreed uitgezet. Oktobermaand 
Kindermaand is een voorbeeld van een jaarlijks terugkerende activiteit waaraan niet alleen musea 
meedoen, maar een heel scala aan erfgoed- en culturele instanties. Ook in samenwerkingsprojecten 
doen vaak instellingen uit verschillende sectoren mee. 
Om samenwerking te stimuleren worden de door Erfgoedpartners georganiseerde activiteiten zo 
opgezet dat ze voor veel verschillende instellingen interessant zijn. Medewerkers uit de verschillende 
erfgoedsectoren worden actief uitgenodigd om deel te nemen. Want samenwerking begint bij elkaar 
ontmoeten. 
 

Abt Emo Lezing 
Op 7 juli vond de vierde Abt Emo Lezing plaats in de kerk van 
Wittewierum. De traditie om eens per twee jaar rond 6 juli 
een lezing te organiseren die geënt is op de deugden van abt 
Emo, (spiritueel, intellectueel en rechtvaardig) startte in 
2012, toen het 800 jaar geleden was dat deze beroemde en 
geleerde abt terugkeerde van zijn reis naar Rome. Daar legde 
hij zijn conflict met de bisschop van Munster voor aan paus 
Innocentius III.  
Spreker in 2018 was de jurist mr. Piet Hein Donner, op dat 
moment nog vicepresident van de Raad van State. Zijn lezing 

had als titel ‘Zou Emo nu nog gaan? En waarheen?’ Daarin zocht Donner naar de waarde van een 
gemeenschappelijk gevoeld rechtssysteem tegenover het recht van de sterkste. Waar vind je recht 
dat ook door anderen wordt geaccepteerd? Net als de voorgaande lezingen, werd ook deze lezing in 
een brochure uitgegeven in een oplage van 250 exemplaren.  
De lezing wordt tweejaarlijks georganiseerd door Erfgoedpartners, schrijfster Ynskje Penning en de 
plaatselijke commissie van de kerk van Wittewierum. 

 

Erfgoededucatietrajecten 
De erfgoededucatietrajecten zijn ontwikkeld met het doel basisschoolleerlingen in aanraking te 
brengen met erfgoed in hun eigen gemeente. De trajecten zijn voor veertien gemeenten opgezet, 
onderverdeeld in projecten voor elk lesniveau. Het uitgangspunt is dat er voor elke groep minimaal 
twee projecten gekozen worden. Als een school elk jaar het traject volgt, komt het kind in zijn of haar 
basisschoolloopbaan jaarlijks met erfgoed in aanraking en verlaat de basisschool met een rugtas vol 
ervaring met erfgoed uit de eigen omgeving.  
 
Het schooljaar 2017-2018 is gebruikt om alle erfgoededucatietrajecten goed op de rails te krijgen en 
waar nodig enkele projecten door te ontwikkelen. In dat schooljaar zijn ongeveer 8. 000 leerlingen 
bereikt vanuit de veertien deelnemende gemeentes. Om de scholen het aanbod beter aan te kunnen 
bieden, is op de website van Erfgoedpartners een speciale applicatie ontwikkeld waarop al het 
aanbod digitaal wordt aangeboden. Scholen kunnen zo ook intekenen op trajecten in een andere 
gemeente. Er zijn ruim honderd projecten voor het primair onderwijs beschikbaar en er is voor alle 
groepen een breed aanbod. Ondanks dit aanbod zijn er minder leerlingen ingeschreven. 
Waarschijnlijk heeft dit te maken met nieuw aanbod voor het muziekonderwijs, waarvoor koningin 
Maxima ambassadeur is.  
In 2018 is de samenwerking met K&C verder voortgezet, waarbij K&C de scholen en 
cultuurcoördinatoren informeert over de mogelijkheden van erfgoededucatie. Daarnaast 
vertegenwoordigt een medewerker van K&C Drenthe in het landelijke netwerk LKCA ook 
Erfgoedpartners.   
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In 2018 zijn we begonnen met het aansturen van de ontwikkeling van nieuwe projecten voor diverse 
gemeentes in samenwerking met plaatselijke cultuurcoördinatoren. Zo ontvingen we vanuit de 
voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer het verzoek mee te denken over het opzetten van een 
traject in samenwerking met K&C en de cultuurcoördinator van Het Kielzog. Hiervoor is een plan 
opgezet dat in 2019 verder uitgewerkt zal worden voor de gehele gemeente Midden-Groningen. Ook 
zijn we een samenwerking aangegaan met het IVAK zodat scholen uit het DAL-gebied (Delfzijl-
Appingedam-Loppersum) via het IVAK deel kunnen nemen aan diverse projecten. Het doel is om ook 
in dit gebied meer projecten op te zetten of bestaande projecten naar dit gebied uit te breiden. 
Hiervoor is ook overlegd met de regiocoördinator van K&C.  
 

   

2017-2018 per peildatum 9-2018  

2018-2019 per peildatum 5-2019 

In de deelnemende instellingen zijn niet de 
deelnemers opgenomen die vallen onder de 
overkoepelende organisatie Stichting Oude 
Groninger kerken. Verschil in deelnemende 
instellingen, projecten en scholen is 
gedeeltelijk te verklaren door verbeterde 
administratie doordat de erfgoed-
educatietrajecten niet meer per gemeente 
bijgehouden worden. 
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Oktobermaand Kindermaand 
Oktobermaand Kindermaand is een laagdrempelige manier om kinderen in de basisschoolleeftijd in 
contact te brengen met kunst en cultuur. Erfgoedpartners verzorgt de organisatie van dit evenement 
in Groningen. Samen met partners van buiten de museumsector willen we het evenement breder 
opzetten en de samenwerking tussen instellingen stimuleren. We zagen dit jaar opnieuw een 
stijgende lijn in het aantal deelnemende instellingen en de hoeveelheid kinderen die de activiteiten 
hebben bezocht.  
In 2018 zijn met vijftig deelnemende instellingen meer dan 20.000 bezoekers bereikt, waarvan meer 
dan 10.000 kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Een groot deel van de bezoekers kwam af op 
activiteiten van bijvoorbeeld de Fraeylemaborg, de Menkemaborg, Museumspoorlijn S.T.A.R., en het 
Groninger Forum. Daarnaast was het samenwerkingsproject Zpannend Zernike een grote 
publiekstrekker, waarvoor zeventien culturele instellingen hebben samengewerkt om een groot 
evenement op te zetten.  
 

Traditioneel werd Oktobermaand Kindermaand op de 
tweede woensdag van september geopend met de 
Burgemeestersactie, waarbij bijna alle burgemeesters 
hebben voorgelezen tijdens een bezoek aan een basisschool 
in hun gemeente. Dit jaar werd het verhaal ‘De dolle jonker 
van Nienoord’ voorgelezen. Ook werd de speciale 
Oktobermaand Kindermaand-kaart uitgedeeld, waar de 
kinderen dit jaar stickers op konden verzamelen bij de 
deelnemende instellingen. Bij een volle stickerkaart 
ontvingen ze bij de laatste instelling een Collectie Groningen 
kaartspel.  
 

Culturele Mobiliteit 
Culturele Mobiliteit is een initiatief van K&C  en het Groninger Museum dat voorziet in betaalbaar 
busvervoer van basisschoolleerlingen naar het Groninger Museum (met de Kunstbus) en zes 
erfgoedinstellingen (met de Erfgoedbus). Leerlingen bezoeken een erfgoedinstelling waar zij een 
uitdagend erfgoededucatieprogramma volgen dat aansluit bij de kerndoelen van het reguliere 
onderwijs. Het Nationaal Bus Museum in Hoogezand  verzorgt het vervoer. Erfgoedpartners adviseert 
op uitnodiging van K&C over de samenstelling van het erfgoedprogramma van dit driejarige 
pilotproject. In 2018 begon het laatste jaar (2018-2019) van de pilot, die in de zomer van 2019 wordt 
afgesloten. De algehele aansturing van het project vindt plaats door de stuurgroep Culturele 
Mobiliteit Groningen. In deze stuurgroep, die drie keer per jaar bijeen komt, staat de voortgang van 
het project op de agenda en gewenst toekomstig beleid. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van 
kennis en ervaring. In de stuurgroep zit één vertegenwoordiger van alle deelnemende instellingen 
(schooljaar 2017-2018: Fraeylemaborg, de ‘Middeleeuwse stad Groningen’, Museum Klooster Ter 
Apel, het Veenkoloniaal Museum, Vesting Bourtange, de ‘Kerstvloed Pieterburen’ en het Groninger 
Museum) en Erfgoedpartners faciliteert het voorzitterschap. In schooljaar 2017-2018 namen 5.691 
leerlingen deel aan Culturele Mobiliteit, een toename met 37% ten opzichte van het schooljaar 
daarvoor.  

 

Platform Educatie 
Dit platform is bedoeld voor (vrijwillige) medewerkers van erfgoedinstellingen die zich bezighouden 
met educatie. Tijdens een goed bezocht platform op 29 mei (15 deelnemers van 11 instellingen) 
werden erfgoededucatietrajecten, de nieuwe website en de evaluatie en inschrijving voor 
Oktobermaand Kindermaand besproken. 

2Burgemeester B. Hoekstra van Leek leest 
voor op Nienoord Foto: Jelte Oosterhuis. 



21 
 

Op 2 november werd een werkbezoek gebracht aan Museum Klooster Ter Apel. Ruim 30 personen 
ontvingen een uitgebreide rondleiding langs alle educatieve activiteiten van het museum, vanuit het 
oogpunt van de jonge bezoeker. Vervolgens gaf Anja Sinnige, docent aan de Hanzehogeschool 
Groningen, een goed ontvangen lezing over het historisch bewustzijn op de basisschool.  
 

Kijkje in de keuken 
Er werd op 26 november  door 43 aanwezigen van 20 verschillende erfgoedinstellingen een kijkje in 
de keuken van het vernieuwde Muzeeaquarium Delfzijl genomen. Zij maakten een 
tentoonstellingsanalyse van de nieuwe presentaties die naderhand plenair werden besproken. 

Erfgoed op stee/Reizend Erfgoed 
In april 2018 werd een succesvolle pilot uitgevoerd van ‘Erfgoed op Stee’, een project waarbij 
medewerkers van musea in de provincie Groningen oudere bewoners van zorginstellingen bezoeken 
die er zelf niet meer op uit kunnen gaan. 

Erfgoed op Stee is een concept waarbij erfgoedinstellingen met objecten naar een zorginstelling gaan 
om oudere bewoners een museale ervaring te bieden. De objecten maken deel uit van een ‘C’ of ‘D’-
collectie. Het zijn voorwerpen die in depot staan, niet (meer) tentoongesteld worden en aangeraakt 
mogen worden. De objecten roepen verhalen op en maken associaties los bij de ouderen.  

Uit de pilot bleek dat ouderen, musea en 
zorginstellingen deze aanpak zeer waarderen. 
Daarnaast gaven musea en zorginstellingen aan 
behoefte te hebben aan meer begeleiding en een 
stappenplan om dergelijke bijeenkomsten zelf voor te 
kunnen bereiden en uit te voeren. Om in 2019 de 
ervaring die we met de pilot opdeden om te zetten in 
een duurzame aanpak is projectgeld aangevraagd en 
ontvangen van de Provincie Groningen, Het 
Mondriaanfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.  

 
 

Maand van de Geschiedenis en inspiratiebijeenkomst 

Oktober is naast Kindermaand ook maand van de geschiedenis. Voor de erfgoedinstellingen in de 
provincie Groningen is Erfgoedpartners aanspreekpunt voor deze landelijke activiteit. Het thema in 
2018 was ‘Opstand’. Om onze erfgoedinstellingen te inspireren, organiseerden wij een bijeenkomst, 
die werd gehouden op 5 april in de Lutherse Kerk in Groningen. Op het programma stond een 
panelgesprek waarin historici met elkaar in gesprek gingen over opstand in historisch perspectief. In 

het panel zaten essayist van dat jaar Nelleke 
Noordervliet, historicus Beno Hofman, 
journalist Marchien den Hertog en historicus  
en archivaris Jona van Keulen van de 
Groninger Archieven.  
Deze regionale inspiratiebijeenkomst werd 
georganiseerd voor de regio Noord Nederland 
in samenwerking met Historisch Nieuwsblad 
en het landelijk bureau in Arnhem.  

 

 

  

3Gert Kortekaas met twee bewoners van De Pelster. 
Foto: Elmer Spaargaren 
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De Groninger Scheurkalender 
De Groninger Scheurkalender is een initiatief van Groningse organisaties die van mening zijn dat 
Groningen zoveel meer is dan een aardbevingsgebied. Alle Groningers en anderen die Groningen een 
warm hart toedragen, worden uitgenodigd hun inzending via de website 
www.groningerscheurkalender.nl in te sturen. De redactie van de scheurkalender stelt uit de 
inzendingen een kalender samen die al het mooie van Groningen laat zien.  
De Groninger Scheurkalender is een samenwerkingsproject van Adfo Movere, Arriva, 
Erfgoedpartners, Groninger Landschap, Humanitas, Natuur en Milieufederatie Groningen, HANN 
(Healthy Ageing Noord Nederland) Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Stavoor, 
Stichting Oude Groninger Kerken, VRIJDAG, Waterbedrijf Groningen en Zorg Innovatie Forum. 

 

Digitaal tijdschrift Erfgoed inzicht  
Erfgoed inzicht is het digitale tijdschrift van Erfgoedpartners, het tijdschrift voor en door onze 
erfgoedinstellingen. Ook in 2018 verschenen vier nummers van dit tijdschrift, elk met een eigen 
thema: ‘Collectie Groningen’, ter gelegenheid van het symposium Ben ik in Beeld, ‘Voor de ploeg’, 
‘Opstand’ en ‘Versieren’. Behalve aan de abonnees van de Erfgoedloper, wordt Erfgoed inzicht ook 
verstuurd naar mensen die zich speciaal voor dit tijdschrift hebben aangemeld. (1400 abonnees)  
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Groen erfgoed 
 

Groen Erfgoedcafé 
De Groningse afdelingen van de organisaties Erfgoedvereniging Heemschut, Het Tuinpad Op, de 
Nederlandse Tuinenstichting en de Boerderijenstichting hebben met ondersteuning van 
Erfgoedpartners een (groen) erfgoedcafé georganiseerd op zaterdag 2 juni in Ewsum. Hierbij was ook 
de Historische Vereniging Middelstum betrokken. Het erfgoedcafé is een vervolg op de tuincafés die 
zijn georganiseerd binnen het project Borgen en Tuinen, maar dan breder georiënteerd, gericht op 
verschillende vormen van (groen) erfgoed in de provincie. Zo’n zestig deelnemers aan het 
erfgoedcafé konden kiezen uit verschillende excursies onder deskundige begeleiding in en rond tuin 
en landschap bij Ewsum, molen, kerken en Huize Mentheda in Middelstum. 

 

Noordelijke Lustwarande 2.0 
Het project Noordelijke Lustwarande 2.0 is een vervolg op een project uit 2015. Doel is om een 
duurzame samenwerking op te zetten tussen eigenaren van historische tuinen, parken en 
landgoederen in Friesland, Groningen, Drenthe en Oost-Friesland. Gezamenlijk vormt dit groene 
erfgoed in combinatie met buitenplaatsen, staten en borgen, een lint van ‘groene parels’ in Noord-
Nederland en Noordwest-Duitsland.  

 
Het project was een Nederlands-Duitse samenwerking 
tussen Bureau Noordpeil (projectleider), Schloss Evenburg 
(Leer) en Erfgoedpartners (penvoerder). 
 
In drie netwerkbijeenkomsten (één in Nederland, twee in 
Duitsland in januari, maart en mei 2018) is de basis gelegd 
voor dit netwerk. Via deze bijeenkomsten werd de 
doelgroep, eigenaren en beheerders van historische tuinen 

en landgoederen, betrokken bij het project. Hun inbreng en ideeën zijn gebruikt als basis voor de 
verdere uitwerking van het gemeenschappelijke verhaal aan de hand van zes thema’s: 
1. Toonaangevende tuinarchitectuur  
2. Steenhuizen en stinzenplanten  
3. Historische parksteden en parken in een historisch landschap  
4. Weids waterrijk waddenland  
5. Web van waterwegen  
6. Romantiek van het rijke Noorden  
 
Er is een website gemaakt, www.lustwarande.eu, met een overzichtskaart met links naar de 
deelnemers, en een drietalige flyer ter promotie van de Noordelijke Lustwarande. 
 
Het is de intentie om de komende jaren het netwerk verder uit te breiden en daarmee een solide 
basis te leggen voor gemeenschappelijke activiteiten aan de hand van de zes benoemde thema’s.  
Hiermee wordt het groene erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest Duitsland beter zichtbaar 
gemaakt en wordt de samenhang en het gemeenschappelijke verhaal onder de aandacht gebracht.  
 
Vanaf 2019 zal het programma van de Noordelijke Lustwarande worden vastgesteld door een 
programmaraad, bestaande uit vertegenwoordigers uit dit netwerk en relevante organisaties. 
Erfgoedpartners zal ook deelnemen aan deze programmaraad. 
 
 

 

http://www.lustwarande.eu/
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Noordergraf 
Begraafplaatsen worden steeds meer gezien als waardevol cultureel erfgoed. Vaak zijn 
begraafplaatsen ook nog in functie en worden ze vanuit een bedrijfsmatig perspectief onderhouden. 
Bij veel eigenaren rijst de vraag hoe je verantwoord met begraafplaatsen om kunt gaan. Wat zijn 
waardevolle graven die bewaard moeten worden, hoe houd je de aanleg van de begraafplaats in 
stand, wat wordt de functie van een begraafplaats als er niet meer begraven wordt. Samen met de 
steunpunten monumentenzorg en landschapsbeheer Drenthe, Friesland en Groningen, de RUG en 
Erfgoedpartners wordt een plan van aanpak ontwikkeld hoe je als eigenaar te werk kunt gaan. 
Daarnaast worden bijeenkomsten belegd om kennis en ervaringen te delen voor zowel de 
medewerkers als de eigenaren van begraafplaatsen. In 2018 heeft Erfgoedpartners een 
cursusmodule ontwikkeld voor vrijwilligers die onderhoud en restauraties uitvoeren op 
begraafplaatsen. De pilot vond plaats in Winschoten en op basis van deze ervaringen is de cursus in 
Drenthe verder uitgewerkt 
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Bureau 
  
Voor Erfgoedpartners is het van belang dat de werkzaamheden enerzijds een toegevoegde waarde 
hebben en anderzijds niet door andere steuninstellingen uitgevoerd kunnen worden. Vaak neemt 
Erfgoedpartners de rol op zich van penvoerder en/of initiator van samenwerkingsprojecten, van 
adviseur voor subsidies, onderhoud van collecties en molens ; van aanspreekpunt voor landelijke 
organisaties, overheden en fondsen. 

Erfgoedpartners kent een klein vast personeelsbestand. Binnen het beschikbare budget bleek het in 
2018 een uitdaging om invulling te geven aan zowel de deskundigheid op uitvoeringstaken als op 
strategie. Deze deskundigheden zijn vaak niet in één persoon verenigd en binnen het beschikbare 
budget is het niet mogelijk om op beide terreinen voldoende kennis in huis te halen.  

Gedurende 2018 begon de in 2017 ingezette interne reorganisatie zijn vruchten af te werpen. Een 
stroomlijning van de interne processen en de invoering van het werken met grotendeels zelfsturende 
teams bleek in de loop van het jaar bij te dragen aan het benodigde overzicht, een betere 
werkverdeling en stroomlijning van het toegenomen takenpakket.  

 

Landelijke bijeenkomsten 

Ook in 2018 werden Erfgoedpartners regelmatig vertegenwoordigd bij landelijke bijeenkomsten. 
OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedhuizen Nederland); LCM (Landelijk Contact van 
Museumconsulenten); Vereniging De Hollandsche Molen; RCE (Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed); DEN – Kennisinstituut Cultuur en Digitalisering.  

Bestuur  
In 2018 bestond het bestuur uit: 

E.R. (Erik) Triemstra  voorzitter 
M.R. (Mabel) Schalij  secretaris 
H. (Henk) Steegstra  penningmeester 
P.D.J. (Peter) Pauw  lid vanuit de molenwereld 
G.J. (Grieto) de Vries  lid vanuit de molenwereld 
J.W. (Jan Wiebe) van Veen  lid vanuit de museumwereld 
J.J.J. (Hans) Beek   lid vanuit de orgelwereld 
E. (Egge) Knol   lid vanuit het Groninger Museum 

Het bestuur kwam in 2018 vijf keer bijeen. De vergaderingen vonden plaats op kantoor aan het 
Lopende Diep. 
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Medewerkers 
Het omvangrijke takenpakket van Erfgoedpartners wordt uitgevoerd door:  

3,12 fte vaste medewerkers  
3,04 fte tijdelijke medewerkers  
1,4 fte zzp-ers  
3,4 fte vrijwilligers, stagiaires, maatschappelijke banen 

In 2018 waren de volgende personen werkzaam voor Erfgoedpartners:  

Gitta op den Akker   molens, Noordelijke Lustwarande 
Kalyani Bergen    procesbegeleider, erfgoededucatie 
Roeli Broekhuis   adviseur organisatie, beleid en projectontwikkeling, directeur 
Marjan Brouwer   beleidsmedewerker  
Hülya Çağan    interieurverzorgster  
Robert Danens    Digitaal Museum  
Jaap van Driel    Molenarchief  
Frans Driesens    systeembeheerder/webmaster  
Gea Geertsema   bureaucoördinatie en financiën  
Joep Gründemann   biotoopwachter  
Bert Hazeborg    relatiebeheer  
Tom Heyne    opleidingsmogelijkheden (tot 9 augustus) 
Frank Houwaard   administratie en documentatie, Molenarchief  
Arie de Jager    veiligheidszorg  
Willem Jans    Molenarchief  
Mireille de Jong   musea, archeologie en publiek  
Betty Knigge    organisatie symposium Digitaal Museum 
Roely Klok    projecten  
Yvonne Nijlunsing   consulent Behoud en Beheer  
Marianne Ootjers   Cultuurkalender Groningen, Reizend erfgoed  
Thea Pol    communicatie/public relations, relatiebeheer 
Stieneke Ritzema   communicatie, orgels  
Arjen Strijkstra    docent cursus molengids  
Filip Vedder    procesbegeleider  
Pouwel de Vries   projectondersteuning  

In 2017 is een arbeidsconflict tijdens ziekte ontstaan met één van de werknemers. Na een mediation- 
traject moest uiteindelijk een ontslagprocedure gestart worden. De werknemer is op 1 juni 2018 uit 
dienst getreden. 

●  Op 10 juli werd ’s morgens deelgenomen aan de workshop ‘Een goed gesprek’. Tijdens deze 
workshop, die werd verzorgd door Tweelinck (Paul Passchier), werd gewerkt aan een verbetering van 
de communicatie.  

Het jaarlijkse teamuitje was deze keer naar museumdorp 
Orvelte. De teamleden brachten daar in de middag van  
10 juli een bezoek aan de schaapskooi en maakten een 
demonstratie mee van de schaapskudde met de honden. 
Tijdens deze middag werd ook afscheid genomen van Tom 
Heyne die vanaf 9 augustus met pensioen is. 

●  Het jaar werd eind december afgesloten met een 
kerstbijeenkomst op kantoor voor medewerkers en bestuur. 
De directeur kijkt dan terug op het jaar en heeft een woord 
voor de aanwezige medewerkers en bestuur. 
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Nieuwsbrief Erfgoedloper  
De Erfgoedloper is de digitale nieuwsbrief van Erfgoedpartners en verschijnt twee keer per maand 
met informatie over onze projecten en activiteiten, en nieuws uit het erfgoedveld. In 2018 werd de 
nieuwsbrief aan meer dan 1.400 abonnees verstuurd. 
 

Aangesloten instellingen 
 

 

 

 
 
 


