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Inleiding 
Het jaar 2017 was voor onze organisatie een bijzonder jaar waarin veel nieuwe ontwikkelingen in 

gang zijn gezet, projecten zijn doorontwikkeld en uitgevoerd en waarbij we, door ziekte gedwongen, 

een versnelde interne reorganisatie hebben doorgevoerd. Het jaarverslag 2017 dat voor u ligt, geeft 

hiervan een uitgebreid overzicht. In deze inleiding geven we een beeld van de belangrijkste 

ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. 

Nieuwe taken vanuit de Cultuurnota 

Orgels 

In 2017 werd de steunfunctietaak uitgebreid naar de orgels in stad en provincie. Om deze overgang 

in goede banen te leiden is uitgebreid gesproken met de Stichting Groningen Orgelland. Met de 

komst van 46 orgelcommissies is veel tijd gestoken in het kennismaken met de vertegenwoordigers 

van de orgelwereld en het ontwikkelen van plannen. In 2017 is dit goed verlopen en ondertussen 

wordt er gewerkt aan een spetterend orgelfestival voor oude en nieuwe doelgroepen in 2019. Omdat 

Erfgoedpartners geen ‘orgelpartij’ is, komt samenwerking binnen de orgelwereld gemakkelijker tot 

stand dan vele jaren hiervoor het geval is geweest. Met de orgelcommissies kijken we terug op een 

mooi orgeljaar. 

Gemeenschappelijke Agenda 

De Gemeenschappelijke Agenda is de ambitieuze wens van Stad en Provincie om steuninstellingen, 

cultuurpijlers en De Verhalen van Groningen inhoudelijk met elkaar te laten samenwerken waar dat 

mogelijk is en hen te prikkelen om de overheden inhoudelijk te voeden op het gebied van beleid. 

Erfgoedpartners heeft de mooie taak gekregen om het proces in gang te zetten en in beweging te 

houden. Het was even zoeken naar een goede formule, maar aan het eind van 2017 hadden de 

steunpunten en De Verhalen van Groningen elkaar gevonden met de uitgesproken wens om zoveel 

mogelijk samen te werken op concrete thema’s, waaronder gemeentelijk beleid en digitalisering. In 

2018 wordt onderzocht hoe de steunpunten en de cultuurpijlers elkaar kunnen versterken. 

Erfgoededucatie 

Door het opheffen van Cultuurclick werd Erfgoedpartners in 2017 verantwoordelijk voor de gehele 

organisatie van de erfgoededucatietrajecten. Daarvoor zorgde Cultuurclick voor de 

gemeenschappelijke website, het innen van gelden en het maken van afspraken tussen scholen en 

erfgoedaanbieders. Er was geen tijd voor een zorgvuldige overdracht (één week), maar desondanks is 

het gelukt om binnen drie maanden alle processen op een logische manier te organiseren. Hierbij 

tekenen scholen zich via de nieuwe website van Erfgoedpartners op een eenvoudige manier in voor 

de trajecten. De overgang van de oude naar de nieuwe situatie is goed verlopen, want het aantal 

leerlingen dat heeft deelgenomen, is toegenomen. Ook is er een toename van het aantal trajecten 

dat door de erfgoedinstellingen wordt aangeboden. 

Nieuwe organisatie 

Door deze nieuwe taken was het noodzakelijk om de eigen organisatie van Erfgoedpartners aan te 

passen van een vakgerichte organisatie (musea, molens, erfgoededucatie et cetera) naar een meer 

generalistische organisatie met nog meer organiserend vermogen. Door langdurige ziekte, 

uitmondend in een arbeidsconflict, is deze interne reorganisatie versneld uitgevoerd. Dit heeft in 

2017 geleid tot een hoge interne werkdruk en veel nieuwe, veelal jonge, medewerkers. Ondanks de 

toegenomen subsidie van € 25.000,- per jaar, is het niet mogelijk om gelijktijdig de organisatorische 

en de vakinhoudelijke slagkracht via een vast dienstverband te versterken. Daarom hebben bestuur 

en directie van Erfgoedpartners ervoor gekozen om te investeren in generalisten die goed kunnen 
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organiseren. Komend jaar zal duidelijk worden of het mogelijk is om de vakinhoudelijke taken te 

beleggen bij een flexibele schil van 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 

Innovatieve projecten 

Naast de reguliere taken ontwikkelt Erfgoedpartners, vaak in de vorm van een publiek private 

samenwerking, projecten en activiteiten die voor de erfgoedwereld waardevol zijn. Met 

Productiehuis Spinbarg werden Groningse volksverhalen omgezet in mooie video-animaties, waaraan 

veel verschillende kunstenaars hun medewerking gaven. Verschillende musea werden op deze tour 

bezocht. Ook kwam samenwerking tot stand met Scholma druk / Uitgeverij Profiel, Tocht om de 

Noord en Erfgoedpartners bij de uitgave van boek en brochure over de Kerstvloed van 1717. 

Het project Digitaal Museum kostte meer tijd en aandacht dan verwacht omdat het met 58 museale 

instellingen een digitale vernieuwingsslag moest maken. Bij het vertrek van de projectleider moest er 

nog veel werk worden verzet. Dit was mede mogelijk door de inzet van vrijwilligers. 

Strategie 

Erfgoedpartners is actief betrokken bij drie strategische beleidslijnen. 

Het Verhaal van Groningen: Op veel terreinen is gewerkt aan het zichtbaar maken van de collectie 

Groningen, zoals binnen het project Collectie Groningen / Digitaal Museum, maar ook binnen het 

project Borgen en Tuinen, Ken je eigen molen, Noordergraf en de Noordelijke Lustwarande. Alle 

projecten hebben gemeen dat de collectie zichtbaar wordt gemaakt door borgen, tuinen, 

begraafplaatsen te onderzoeken en te presenteren. Hierdoor wordt het gemakkelijker om geld, tijd 

en aandacht te reserveren voor de collectie. Onbekend maakt immers onbemind. 

Sterke basis voor vernieuwing: Voor Erfgoedpartners ligt deze beleidslijn in het verlengde van de 

vorige. Alle aandacht is erop gericht om samen met de erfgoedinstellingen wensen voor de toekomst 

te bespreken en te realiseren. Deze samenwerking kost tijd, maar is daarmee wel duurzaam. 

Erfgoedinstellingen zijn vernieuwend en ontwikkelen plannen. Voor de uitvoering en financiering 

wordt Erfgoedpartners vaak geconsulteerd. Dit leidt tot een voortdurende stroom aan adviesvragen. 

Afgelopen jaren is er een toename aan vragen wat betreft organisatie en financiering. 

Samenleven met Cultuur: Voor Erfgoedpartners is de gouden driehoek belangrijk: behoud en beheer 

– onderzoek – presentatie. In deze driehoek zijn alle onderdelen van belang en moeten deze met 

elkaar in balans zijn. Bij alles wat Erfgoedpartners organiseert, wordt de samenleving betrokken. Het 

betreft zowel de medewerkers van de erfgoedinstellingen, maar ook het publiek. Nieuwe 

publieksgroepen worden actief opgezocht, zoals ouderen bij Erfgoed op Stee, kinderen in 

Oktobermaand Kindermaand en tuinliefhebbers bij Borgen en Tuinen. Dit gebeurt samen met andere 

steuninstellingen zoals Biblionet, Vrijdag of Kunst & Cultuur. Ook zoekt Erfgoedpartners actief naar 

geschikte organisaties zoals Tocht om de Noord, Marketing Groningen en de Rijksuniversiteit 

Groningen. 
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Figuur 1: Gebruik van verschillende diensten van Erfgoedpartners 

 

 

Figuur 2: Samenstelling van de aangesloten instellingen van Erfgoedpartners 
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Figuur 3: Uren gemaakt door Erfgoedpartners 

 

 Figuur 4: Adviezen gegeven in persoonlijke contactmomenten 
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Algemeen 
Gemeenschappelijke agenda 

Vanaf 1 januari 2017 heeft Erfgoedpartners van de provincie Groningen de taak gekregen om 

steuninstellingen, cultuurpijlers en De Verhalen van Groningen samen te laten werken binnen een 

Gemeenschappelijke Agenda voor Groningen. Omdat de cultuurpijlers al een eigen overlegstructuur 

hadden, is afgesproken dat de steuninstellingen met De Verhalen van Groningen eerst in eigen kring 

overleggen om elkaar beter te leren kennen. Roeli Broekhuis en Andreas Blühm hebben het op zich 

genomen om steuninstellingen en cultuurpijlers te verbinden.  

De steuninstellingen hebben vier gemeenschappelijke vergaderingen gehad waarbij kennismaking 

voorop stond. Daarnaast heeft iedere organisatie onderwerpen aangedragen die voor de 

Gemeenschappelijke Agenda van belang zijn. In december heeft een gemeenschappelijke 

bijeenkomst van cultuurpijlers en steuninstellingen plaatsgevonden om een visie voor Groningen 

2025 te formuleren en in een beelddocument te vatten. 

Naast al deze bijeenkomsten heeft Erfgoedpartners met iedere steuninstelling en cultuurpijler 

afzonderlijke gesprekken gevoerd om te praten over de visie en wensen ten aanzien van de 

Gemeenschappelijke Agenda. Dit heeft geleid tot een gemeenschappelijke Dropbox en een 

document met thema’s die binnen de Gemeenschappelijke Agenda een plaats kunnen krijgen. 
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Musea 
Digitaal Museum 

Digitaal Museum 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 het gebruiken van dit digitale materiaal. In de eerste fase van het project is de door 

de instellingen zelf samengestelde top 10 van alle deelnemende musea gedigitaliseerd en 

beschikbaar gemaakt 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. Om instellingen 

te ondersteunen bij hun aanvragen organiseerde 

Erfgoedpartners in samenwerking met het Prins Bernhard 

Cultuurfonds spreekuren. Tijdens deze spreekuren konden 

instellingen hun vragen stellen, aanvragen laten toetsen, 

en hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier 

of het opstellen van een projectplan. De spreekuren vonden 

plaats op 10 februari, 24 maart en 2 juni 2017. 

Tijdens werkbijeenkomsten op 13 juli, 1 augustus en 11 september 2017 werkten we samen met de 

deelnemende instellingen toe naar de lancering van de website Collectie Groningen. Zo deden de 

musea ideeën op voor manieren waarop ze de website in konden zetten. Bijvoorbeeld door middel 

van (digitale) tentoonstellingen, catalogi, brochures, et cetera. 

Ter promotie, en als voorbeeld van wat er mogelijk is met het digitale materiaal van het Digitaal 

Museum, ontwikkelde Erfgoedpartners een memoryspel. Alle afbeeldingen hierin zijn afkomstig uit 

het Digitaal Museum en speciaal geselecteerd voor kinderen. Kinderen die meededen aan 

Oktobermaand Kindermaand konden een memoryspel verdienen. Daarnaast is het spel via 

museumwinkels verspreid. 

In 2017 werd de eerste fase van het project Digitaal Museum afgerond. Om hierbij stil te staan wordt 

een symposium over beeldcultuur georganiseerd dat in 2018 zal plaatsvinden. 

De Groningse erfgoedinstellingen zijn enthousiast over het project en willen er graag meer mee 

doen. Enkele wensen waren het digitaliseren van meer objecten en meer begeleiding hierbij. Ook 

wilden we de objecten die gedigitaliseerd zijn meer in context plaatsen door onder andere in 

samenwerking met De Verhalen van Groningen digitale tentoonstellingen te maken. In 2017 is 

subsidie verkregen voor de tweede fase van het Digitaal Museum. Doel van deze tweede fase is het 

digitaliseren van collecties die waardevol zijn voor Groningen. Door in 2018 het project verder te 

ontwikkelen willen we de rijkdom van het Groningse erfgoed uitgebreider voor het voetlicht 

brengen, zodat iedereen er op een toegankelijke manier kennis van kan nemen. 

  

1 Zilveren lepel, Kapiteinshuis     Foto: 
Anton Tiktak, Arte del Norte 

Zilveren lepel, Kapiteinshuis Pekela 
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte 

http://www.collectiegroningen.nl/
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Adlib 

Parallel aan het project Digitaal Museum doen twaalf musea mee met de gezamenlijke aanschaf van 

het collectieregistratiesysteem Adlib. Dankzij deze gezamenlijke aanschaf beschikken deze musea 

altijd over de nieuwste versie van Adlib, waardoor informatie over hun collecties in optimale vorm 

beschikbaar is. Ook hebben zij toegang tot de helpdesk van Adlib. Speciaal voor de deelnemende 

Groningse instellingen werden op 10 juli en 28 augustus 2017 cursussen georganiseerd in het gebruik 

van het systeem. Hierbij waren 17 deelnemers aanwezig. Daarnaast organiseerde Erfgoedpartners 

een aantal gebruikersbijeenkomsten, waarvan de eerste op 30 oktober 2017 plaatsvond.  

Cursussen 

- Verhildersum: Opfriscursus ‘Behoud en beheer/Registreren’ 

Voor medewerkers van Verhildersum werd op 9 februari een 

opfriscursus ‘Behoud en beheer/Registreren’ georganiseerd. 

Aanleiding waren de schenking van een groot aantal objecten, en 

de voorbereidingen voor een nieuwe tentoonstelling. Om goed te 

kunnen werken was het belangrijk de kennis en vaardigheden op 

te frissen en een gezamenlijke manier van werken af te spreken. 

Diverse onderwerpen kwamen aan bod: behoud en beheer, 

registreren en digitalisatie. Veertien medewerkers namen aan de 

cursus deel.  

- Workshop Museum voor 1 Dag 

Op 13 februari verzorgde Angela Manders van Stichting Museum voor 1 Dag een workshop bij 

Erfgoedpartners. Ze gaf uitleg over het concept van Museum voor 1 Dag: getrainde vrijwilligers 

nemen objecten uit de collecties van musea mee naar een zorginstelling. Hier kunnen mensen die 

zelf geen museum meer kunnen bezoeken toch in aanraking komen met erfgoed. Zo kunnen 

bijvoorbeeld mensen met dementie hier baat bij hebben. Na de uitleg van Angela Manders 

brainstormden de deelnemers in groepjes over hoe een vergelijkbare manier van werken 

geïntegreerd kan worden in de eigen instellingen. Uiteindelijk leidde dit tot het project Erfgoed op 

Stee. Aan de cursus deden veertien mensen mee. 

- Workshop Marketing op Facebook 

In de aanloop naar de nationale Dag van het Kasteel op 5 juni, 

waaraan zes Groninger borgen deelnamen, organiseerde 

Erfgoedpartners in samenwerking met het Kenniscentrum voor 

Kasteel en Buitenplaats op 30 maart 2017 een workshop 

‘Marketing op Facebook’. Sylvia Jansen-Jobse van Marketing 

Hulp MKB legde uit hoe erfgoedorganisaties Facebook kunnen 

gebruiken om zo effectief mogelijk hun activiteiten te 

promoten. Naast borgen, namen aan deze workshop ook 

musea, een molengids en een orgelorganisatie deel. In totaal 

waren er achttien deelnemers.  

- Noordelijk Scheepvaartmuseum: ‘Kinderen in het museum’ 

Op 12 oktober en 2 november 2017 werd een in-company cursus ‘Kinderen in het museum’ gegeven 

voor de medewerkers van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Elke museumbezoeker van groot tot 

klein leert iets in het museum. Maar hoe leert een kind het liefste en wat kun je als 

museummedewerker doen om het bewust of onbewust leren zo goed mogelijk te laten verlopen? In 

de cursus werd theorie met de praktijk gecombineerd, verdeeld over twee ochtenden. Na afloop 

Cursus Behoud & Beheer/Registreren 

Workshop Marketing op Facebook 
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hadden de museummedewerkers meer inzicht in de manier waarop ze in het museum kennis kunnen 

overdragen aan kinderen. De acht museummedewerkers die aan de cursus deelnamen waren erg 

tevreden over de inspirerende en leerzame cursus. 

- Noordelijk Scheepvaartmuseum: ‘Van idee tot tentoonstelling’ 

Op 19 oktober 2017 verzorgde Erfgoedpartners een in-company cursus voor het Noordelijk 

Scheepvaartmuseum. Deze cursus stond in het teken van het opzetten van tentoonstellingen en het 

inrichten van vitrines. Het gehele proces van het maken van een tentoonstelling werd inzichtelijk 

gemaakt. Cursusdeelnemers leerden hoe ze dit proces konden plannen en begeleiden en hoe ze een 

tentoonstelling in praktisch opzicht kunnen realiseren. Alle facetten, van idee tot ICT en 

presentatietechnieken, kwamen op deze dag aan bod. De circa 15 deelnemers gingen met veel 

nieuwe en bruikbare kennis naar huis. 

 

 Figuur 5: Deelnemers deskundigheidsbevordering 

Erfgoed op Stee 

Na de cursus Museum voor 1 Dag is 

geïnventariseerd of Groningse erfgoedinstellingen 

betrokken zouden willen worden bij dit project. 

Een aantal instellingen was hier erg enthousiast 

over. Onder de titel Erfgoed op Stee heeft Erfgoedpartners samen met de erfgoedinstellingen en 

VRIJDAG een programma ontwikkeld. Erfgoed op Stee wordt gekoppeld aan de ouderenactiviteiten- 

en participatiemaand Kunst op Stee van VRIJDAG. Elk bezoek van een erfgoedinstelling aan een 

zorginstelling wordt gecombineerd met een workshop van VRIJDAG. In april 2018 zal het pilotproject 

van Erfgoed op Stee worden uitgevoerd.  

Maand van de Geschiedenis 

Erfgoedpartners was aanspreekpunt in de provincie Groningen voor de landelijke organisatie van de 

Maand van de Geschiedenis. In samenwerking met de Maand organiseerden we een 

inspiratiebijeenkomst voor erfgoedinstellingen op 2 juni 2017. Deze werd gehouden in de 

Remonstrantse Kerk in Groningen. Gastspreker was Herman Pleij. Bovendien brachten wij de maand 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Cusussen en kijkje in de
keuken

Platforms en erfgoed aan
tafel

D
e

e
ln

e
m

e
rs

2016 2017



11 
 

onder de aandacht in onze digitale nieuwsbrief Erfgoedloper en door een persbericht te versturen. 

Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2017 was ‘geluk’. 

Platform directeuren 

Dit platform is bedoeld voor instellingen met een betaalde directeur. Tijdens deze bijeenkomsten 

kunnen de directeuren ervaringen uitwisselen en wordt er gesproken over museum- en 

vrijwilligersbeleid, voortgang van samenwerkingsprojecten zoals het Digitaal Museum en lopende 

zaken bij de verschillende musea. Het platform was op 28 maart 2017 te gast bij Museum Stad 

Appingedam (11 deelnemers). Het thema van de bijeenkomst was digitalisering, Roeli Broekhuis gaf 

een toelichting en uitleg over dit onderwerp. Op 12 september 2017 vond het platform plaats in de 

Fraeylemaborg in Slochteren (13 deelnemers). Hier stond het vrijwilligersbeleid als thema op de 

agenda. Er volgde een levendige discussie over alle aspecten van dit thema na een uitvoerige 

uiteenzetting van het beleid van de Fraeylemaborg op dit terrein. 

Platform veiligheidszorg 

Het platform Veiligheidszorg is bedoeld voor betaalde en vrijwillige medewerkers van 

erfgoedinstellingen die zich bezighouden met dit onderwerp. Enkele jaren geleden is het project 

Veiligheidszorg afgerond maar door de platformbijeenkomsten blijft veiligheidszorg een punt van 

aandacht. Het gaat daarbij om veiligheid in brede zin: het betreft zowel de bescherming van het 

gebouw en de daarin aanwezige collectie als die van de bezoekers en medewerkers. In 2017 kwam 

het platform bij elkaar op 23 maart. Op de agenda stond een praktijkvoorbeeld: Kloostermuseum Ter 

Apel en Beveiligingsbedrijf Venema Communicatie vertelden over hun ervaringen en gaven 

aanbevelingen. Elf personen van acht verschillende erfgoedorganisaties namen aan dit platform deel. 

Borgen 

In 2017 stonden de Groninger borgen extra in de 

schijnwerpers. Rondom de Dag van het Kasteel op  

5 juni gaf de organisator, de Nederlandse 

Kastelenstichting, speciale aandacht aan de 

provincie Groningen. Op de Dag van het Kasteel zijn 

zoveel mogelijk kastelen, buitenplaatsen en (in 

Groningen) borgen geopend voor publiek.  

Ook vanuit de stichting Kastelen, historische 

Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) was er 

speciale aandacht voor Groningen. Op 7 april 

organiseerde de sKBL in samenwerking met het 

Prins Bernhard Cultuurfonds een studiedag in de 

Piloersemaborg in Den Ham. Op deze dag stond het behoud van de Groninger borgen en borgtuinen 

centraal. 

Niet alleen landelijk stonden de borgen in de belangstelling. Onder de titel ‘Rijk in Groningen’ 

organiseerde het Groninger Museum een tentoonstelling over het leven van vooraanstaande 

Groningers in de 17e en 18e eeuw. Binnen de tentoonstelling en tijdens speciale bus-excursies 

rondom de tentoonstelling was er aandacht voor de borgen. 

Mede dankzij deze activiteiten mochten de borgen in 2017 extra bezoekers verwelkomen. 

Platform borgen 

Voor het platform borgen worden vertegenwoordigers van de Groninger borgen uitgenodigd. Een 

aantal borgen heeft een museale functie, andere hebben een horecabestemming of worden 

De Piloersemaborg Den Ham 
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte 
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bewoond. In 2017 werd het platform een keer extra georganiseerd om de samenwerking met het 

Groninger Museum te bespreken. Het platform kwam op 11 januari, 28 februari en 14 april 2017 bij 

elkaar. Tijdens de platforms waren tussen de elf en zestien deelnemers aanwezig. 

Onderwerpen die bij het platform ter sprake kwamen waren ondermeer: samenwerking met het 

Groninger Museum rondom de tentoonstelling ‘Rijk in Groningen’, de studiedag van de sKBL, de Dag 

van het Kasteel, deelname van de borgen aan het project Digitaal Museum en de nieuwe website 

Groninger Borgen. 

Website Groninger Borgen 

In aansluiting op de website Collectie Groningen en het project Borgen en Tuinen dat in 2016 is 

gestart, is in 2017 een website ontwikkeld met informatie over de zestien Groninger borgen. Op 

www.groningerborgen.nl vinden bezoekers toegankelijke informatie en aantrekkelijke foto’s van de 

borgen en tuinen. Ook zijn op de website de verhalen verzameld die naar voren zijn gekomen tijdens 

de in 2016 georganiseerde tuincafés. 

Museummagazine 2017-2018 

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. In september vond 

een redactievergadering plaats bij de EDR in Bad Nieuweschans. 

Tijdens dit overleg werd de editie 2016-2017 geëvalueerd, de 

nieuwe editie voorbereid, en vooruitgekeken naar de toekomst.   

Erfgoedpartners coördineerde de editie 2017-2018. Omdat er 

vanuit Drenthe geen eigen coördinator was, verzamelde 

Erfgoedpartners ook in die provincie de gegevens van de 

musea. Het tweetalige Museummagazine werd verspreid in een 

oplage van 70.000. Vanuit Groningen deden 38 musea mee. 

Behoeftenonderzoek 

In 2017 is een plan opgesteld voor een behoeftenonderzoek onder instellingen die zijn aangesloten 

bij Erfgoedpartners en instellingen waar veel mee samengewerkt wordt. Elke maand worden twee 

instellingen bezocht. De eerste bezoeken werden afgelegd in december 2017. Tijdens de bezoeken 

komen allerlei onderwerpen aan de orde: bezoekersaantallen, collectiebeheer, digitalisering, 

communicatie, en samenwerking met Erfgoedpartners en andere partijen.  

We willen graag weten hoe we als Erfgoedpartners instellingen optimale ondersteuning kunnen 

geven in het uitvoeren van hun taken. Door op bezoek te gaan, kunnen we met instellingen in 

gesprek over hun wensen en eventuele knelpunten. Het verschaft ons informatie waarmee we het 

aanbod nog beter kunnen afstemmen. 

Op basis van dit onderzoek zou het cursusaanbod of de manier waarop dat verspreid wordt, kunnen 

veranderen. Ook zal gekeken worden waar de cursussen zich onderscheiden van informatie die al 

digitaal beschikbaar is, en hoe we ook zelf digitaal meer informatie kunnen aanbieden. De website 

van Erfgoedpartners is in 2017 aangepast, zodat er ruimte is om praktische informatie beschikbaar te 

http://www.groningerborgen.nl/
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stellen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van YouTube-filmpjes over praktische onderwerpen, zoals 

het in de was zetten van hout. 

Molens 

Ken je eigen Groninger molen 

Elke molen vertelt een eigen verhaal en dit is af te lezen aan het gebouw. De oorspronkelijke 

bouwdelen, latere wijzigingen en grote restauraties: de geschiedenis is te zien in de molen. Kennis 

van deze kenmerken van een molen is van groot belang bij onderhouds- of restauratieplannen. Met 

het project Ken je eigen Groninger molen wil Erfgoedpartners ervoor zorgen dat moleneigenaren 

beschikken over de kennis die ze nodig hebben bij het onderhoud van deze monumenten. 

Van dit project zal eerst een pilot uitgevoerd worden om te onderzoeken hoe moleneigenaren, 

molenaars en andere vrijwilligers met deskundigen kunnen samenwerken bij het verzamelen van 

gegevens over de molen. De verzamelde gegevens vormen de basis voor het uitvoeren van 

bouwhistorisch onderzoek door een deskundige. Dit leidt tot een definitieve waardebepaling van de 

betreffende molen, waarmee het belang van toekomstige restauraties beter onderbouwd kan 

worden. Aan de pilot doen zes molens van verschillende typen en eigenaren mee, die worden 

ondersteund door drie bouwhistorici. Het is de bedoeling dit project in samenwerking met  

De Hollandsche Molen landelijk wordt uitgezet. 

Op 6 oktober ontving Erfgoedpartners tijdens het Nationale Molenfeest een cheque van € 10.000 uit 

het Molenfonds voor het project Ken je eigen Groninger molen. Verdere bijdragen door het Prins 

Bernhard Cultuurfonds en het H.S. Kammingafonds maken het mogelijk om in het najaar van 2017 te 

starten met het project. 

Molenbiotoop 

Een goede molenbiotoop is van groot belang voor het voortbestaan 

van een molen. Molens moeten voldoende windvang hebben om te 

kunnen draaien. Omdat er bij molen Wilhelmina in 

Noorderhoogebrug problemen zijn met de windvang, vond er op  

28 april, op uitnodiging van Erfgoedpartners, een schouw bij de 

molen plaats. Aanwezig waren de molenaars, vertegenwoordigers 

van de gemeente Groningen en bewoners uit de omgeving, de 

biotoopwachter, een medewerker van landschapsbeheer Groningen 

en de technisch adviseur van de molen. Afgesproken werd dat er 

een plan wordt gemaakt waarin de molenbiotoop wordt 

beschreven. Op basis daarvan zullen maatregelen voor herstel en 

behoud van de biotoop met de betrokken partijen verder worden 

besproken. 

Groninger Molenweekend 2017 

Ook in 2017 organiseerde Erfgoedpartners weer het Groninger Molenweekend. Dit jaar had het 

Groninger Molenweekend plaats op 11 en 12 juni en waren circa 65 molens in Groningen geopend 

voor het publiek. Bezoekers konden meedoen aan activiteiten bij het thema ‘Beestenboel’, zoals 

speurtochten, rondleidingen, demonstraties, optredens, pannenkoeken bakken en tentoonstellingen. 

Voor kinderen was er op diverse molens een speciaal programma.  

Korenmolen Wilhelmina te 
Noorderhoogebrug 
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Overleg regiocoördinatoren 

Voor de organisatie van het Molenweekend werkt Erfgoedpartners samen met de zes 

regiocoördinatoren. Zij zijn voor ons de verbinding met de lokale molenaars en vrijwilligers die de 

activiteiten op de molen organiseren. Op 17 maart 2017 was er een overleg met deze 

regiocoördinatoren. Belangrijkste onderwerpen waren het Groninger Molenweekend en de werving 

van nieuwe molengidsen en molenaars. 

Vrijwilligersavond 

Jaarlijks wordt een vrijwilligersavond georganiseerd voor de mensen die actief zijn op en rond de 

molen. Op 19 mei waren zij welkom in de Noordermolen in Noorddijk voor een rondleiding, waarna 

de avond werd voortgezet in het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap, Buitenplaats 

Reitdiep. Daar werd een maaltijd geserveerd. Aansluitend was er een lezing door publicist Fred 

Ootjers over ‘Contacten met de (schrijvende) pers, hoe doe je dat?’ De avond werd afgesloten met 

een ‘quiz met knipoog’ waarin molens en beestenboel de revue passeerden. Ruim 30 enthousiaste 

molenvrijwilligers hebben deze avond bijgewoond. 

Groninger Molenarchief 

Het molenarchief wil de beschikbare informatie over Groninger molens bewaren en zoveel mogelijk 

voor belangstellenden ontsluiten, onder andere via de website www.groningermolens.nl. De 

gegevens kunnen bijvoorbeeld ingezet worden bij restauratie of onderhoud van molens. De in het 

molenarchief aanwezige foto’s, dia’s, aantekeningen en documenten werden in het afgelopen jaar 

verder geordend en waar mogelijk toegankelijk gemaakt via de website. 

Het grootste deel van het molenarchief ligt bij de Groninger Archieven en bezoekers kunnen daar 

terecht. Een kleiner deel is bij Erfgoedpartners aan het Lopende Diep te raadplegen. Ontsluiting van 

beide archieven (beschrijven en op de website plaatsen) wordt gedaan door vrijwilligers. 

Ook in 2017 werd het archief aan het Lopende Diep door belangstellenden bezocht of werden er per 

e-mail vragen gesteld; in totaal gebeurde dit circa 15 maal. Het archief ontving een schenking van 

een groot aantal foto’s en plakboeken; mensen kwamen langs om tweedehands boeken of 

prentkaarten te kopen; bezoekers waren op zoek naar hun eigen familiegeschiedenis. Ook werd het 

archief geraadpleegd in verband met restauraties van molen Bovenrijge en de molens van Zeerijp en 

Noorderhoogebrug. 

Er zijn plannen voor een nieuwe molenwebsite gekoppeld aan collectiegroningen.nl. Deze plannen 

zullen in 2018 verder uitgewerkt worden. 

Cursus molengids 

De cursus molengids heeft tot doel mensen op te leiden die 

geïnteresseerd zijn in molens, maar zelf (nog) geen molenaar willen 

worden. Molengidsen beschikken over basiskennis van molens, 

kunnen bezoekers veilig rondleiden en organiseren in samenwerking 

met de molenaar activiteiten in en rondom de molen. Molengidsen 

spelen een grote rol bij het betrekken van een dorpsgemeenschap bij 

een molen. De cursus molengids is in 2006 opgezet door Tom Heyne, 

consulent bij Erfgoedpartners, en Arjen Strijkstra, molenaar van de 

Noordermolen in Noorddijk. In samenwerking met Molenstichting 

Midden- en Oost-Groningen is in 2017 een nieuwe cursus molengids 

voorbereid die in het najaar zou starten. Door omstandigheden kon 

Poldermolen De Noordermolen 
 te Noorddijk 

http://www.groningermolens.nl/
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die niet doorgaan. De cursus is verplaatst naar het voorjaar van 2018.  

Platform onderhoud molens 

Op 17 oktober 2017 werd een platform onderhoud molens gehouden voor technisch adviseurs van 

de Groninger molenorganisaties. Besproken werden de onderhouds- en restauratieplannen vanaf 

2018 en de mogelijkheden deze uit te voeren en er subsidie voor te krijgen. Ook aan de orde 

kwamen de opzet van het nieuwe project Ken je eigen Groninger molen, de aardbevingsschade, het 

probleem van de deelbare roeden en de problemen rond molenbiotopen. Het platform werd 

bijgewoond door 12 personen uit de gevarieerde Groninger molenwereld. 

Platform moleneigenaren 

Doel van dit platform is om samen te overleggen over toekomstig molenbeleid. Wat is de visie van 

elke afzonderlijke organisatie, en waar kan er samengewerkt worden? Voor het overleg zijn de 

bestuurlijk verantwoordelijke personen van alle Groninger organisaties met molens in eigendom 

uitgenodigd. Circa 15 personen gingen op de uitnodiging in en waren aanwezig bij het platform, 

waarmee 60 Groninger monumentale molens vertegenwoordigd waren. 

Een belangrijk agendapunt tijdens de bijeenkomst van 14 maart 2017 was de financiële afwikkeling 

van molenrestauraties. De Provincie wil in een meerjarenplanning meer inzicht hoe in onderhoud 

wordt voorzien. Tessa Valentien was namens de Provincie aanwezig om een toelichting te verzorgen. 

Zij heeft uitgebreid verteld over de subsidieregeling, hoeveel geld er beschikbaar is en wat de criteria 

zijn voor wel of niet toekennen van restauratiesubsidie. Hierin is nogal wat veranderd ten opzichte 

van voorgaande jaren. Erfgoedpartners heeft een coördinerende rol bij het doorgeven van reacties 

en knelpunten van de moleneigenaren aan de Provincie. 

De Zelfzwichter 

De Zelfzwichter is een belangrijke informatiebron voor iedereen die met molens bezig is. Het blad 

verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 400 exemplaren. In 2017 had het blad als thema 

‘Kijken over de grens’: er werd hiermee aandacht besteed aan molentypen die nu niet meer in 

Groningen voorkomen. 

In 2017 verscheen het blad drie keer op papier, en één keer als digitale uitgave. De redactie heeft 

hiertoe besloten om verschillende redenen: met een digitaal blad kan gemakkelijker een jongere 

doelgroep aangesproken worden, er kunnen meer mensen bereikt worden doordat het blad 

doorgestuurd kan worden en er kunnen filmpjes en geluidsfragmenten worden toegevoegd.  

In januari 2017 is Bert Steenhuizen van de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen toegetreden 

tot de redactie van de Zelfzwichter. Aanleiding is dat de Zelfzwichter en het SMS-je (de periodiek van 

de stichting) gaan samenwerken. Eind 2017 nam Gitta op den Akker zitting in de redactie, zij houdt 

zich vanuit Erfgoedpartners bezig met molenzaken. Johan van Dijk nam afscheid als redactielid.  
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Orgels 
In 2017 is Erfgoedpartners begonnen als steuninstelling voor orgels. Dit gebeurt in nauw overleg met 

de Stichting Groningen Orgelland. Naast de voor de orgelwereld vertrouwde producten – de 

Orgelagenda en verkoop van orgelcd’s en –boeken – heeft Erfgoedpartners vooral nieuwe 

initiatieven ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de digitale Orgelkalender, het platform Orgel en 

Publiek, en de plannen die er zijn voor een gemeenschappelijke programmering van orgelconcerten.  

De orgelwereld wordt ook geïntegreerd in de vaste diensten die Erfgoedpartners aanbiedt. Zo 

worden zij uitgenodigd voor cursussen en andere bijeenkomsten. En in Erfgoed inzicht, het digitale 

blad dat Erfgoedpartners samen met de Groninger erfgoedinstellingen maakt, staan regelmatig 

orgelartikelen. 

Het belangrijkste speerpunt voor Erfgoedpartners is 

om orgels zichtbaarder te maken binnen de 

erfgoedwereld, en ook zichtbaarder voor een breder 

publiek. In overleg met de orgelcommissies heeft 

Erfgoedpartners in 2017 een visiestuk ontwikkeld 

voor het bereiken van nieuwe doelgroepen. De 

doelgroepen die in het stuk genoemd worden zijn 

orgelliefhebbers, muziekliefhebbers, liefhebbers van 

cultureel erfgoed, omwonenden en docenten en 

jongeren. Op basis van dit visiestuk kunnen de 

komende jaren activiteiten ontwikkeld worden. 

Erfgoedpartners wil graag een bredere concertprogrammering voor de orgels bevorderen. Het stuk is 

in juni 2017 bij de provincie ingediend.  

Orgelagenda 

De Groninger Orgelagenda is een jaarlijkse uitgave met daarin een overzicht van kerken en 

orgelconcerten in de provincie Groningen. De agenda wordt verspreid onder SGO-donateurs, 

orgelcommissies en andere orgelliefhebbers. Het boekje ligt bovendien op diverse locaties (zoals 

kerken, VVV’s, en tijdens speciale evenementen) en kunnen worden meegenomen. 

De Orgelagenda 2017 verscheen in april voor het eerst onder redactie van Erfgoedpartners.  

De agenda heeft een oplage van 9.000 exemplaren. 

Platform Orgel en Publiek 

Eind 2016 is het platform Orgel en Publiek geïnitieerd. Voor dit platform nodigt Erfgoedpartners de 

orgelcommissies, de Stichting Groningen Orgelland en de Stichting Groningen Orgelstad uit. Doel is 

om samen te werken – onderling, en met andere organisaties op het gebied van erfgoed en toerisme 

– aan initiatieven om het publieksbereik van de orgels te verbreden. Voor dit doel worden ook 

andere partijen uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld Marketing Groningen. Enkele zaken die besproken 

worden in het platform: de Orgelkalender, het project Veur Altied waarin tien dorpen en tien kerken 

gepresenteerd worden en waar ook mogelijkheden voor orgels kunnen liggen, het visiestuk voor het 

bereiken van andere doelgroepen, de werkgroep gemeenschappelijke programmering, de 

voorstelling Doolhoofd in Wildervank en educatie. In 2017 kwam het platform drie keer bijeen: op 

8 februari, 4 april en 11 augustus, waarbij steeds 12-15 personen aanwezig waren. Daarnaast 

vergaderde op 27 juni een werkgroep uit het platform (vijf personen) over de onderlinge afstemming 

van concerten in de provincie. 

 

Jonge mensen al vroeg in contact brengen met 
Gronings trots: de eeuwenoude orgels. 
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Orgelkalender 

In maart startte Erfgoedpartners met een nieuwe orgelpublicatie naast de 

jaarlijkse papieren orgelagenda: de digitale orgelkalender. De kalender 

bestaat uit een website – www.orgelkalender.nl – en een nieuwsbrief die 

minimaal eens per maand verzonden wordt. 

Waar het vaste publiek van de orgels de concerten wel weet te vinden, wil 

de Orgelkalender mensen bereiken die niet regelmatig orgelconcerten 

bezoeken. Door meer achtergrondinformatie te geven over concerten moet 

de kalender ook breder cultureel en muzikaal geïnteresseerden 

aanspreken. In 2017 werden veertien Orgelkalender-nieuwsbrieven 

samengesteld en verzonden.  

Gemeenschappelijke programmering orgelconcerten 

De provincie Groningen is voor orgelliefhebbers een uitgelezen plek; er zijn veel bijzondere orgels 

van bekende orgelbouwers die bovendien geregeld in concerten te beluisteren zijn. Helaas wordt de 

groep orgelliefhebbers steeds kleiner. Daarom wil Erfgoedpartners een nieuw publiek, kinderen en 

volwassenen, in aanraking brengen met het orgel. 

Een van de manieren waarop Erfgoedpartners dit in de praktijk wil brengen is door samen met 

plaatselijke orgelcommissies een bijzondere reeks orgelconcerten te organiseren. Deze concerten 

zullen zich onderscheiden van de bekende orgelconcerten door een combinatie te zoeken met 

bijvoorbeeld bestaande evenementen, populaire muziekgenres en bekende namen. Ook worden er 

nadrukkelijk activiteiten voor kinderen ontwikkeld, mogelijk gekoppeld aan een educatieproject dat 

aan kan sluiten bij de erfgoededucatietrajecten. De concerten worden geprogrammeerd tussen  

2018-2020. Vanuit het platform Orgel en Publiek is een werkgroep bezig met de voorbereidingen. 

In 2017 vond al een eerste experimentele activiteit plaats. 

Tijdens het Schnitger Festival voerde Stichting Voor de 

Wind de muzikale voorstelling Doolhoofd uit in Groningen; 

muziektheater voor kinderen en (groot)ouders waarbij een 

hoofdrol is weggelegd voor het orgel. Erfgoedpartners 

regelde ook een voorstelling in de Grote Kerk in 

Wildervank. Een mooie gelegenheid om kinderen kennis te 

laten maken met het orgel. Het bleek echter lastig te zijn 

om een publiek te vinden voor de voorstelling. Deze 

ervaring neemt de werkgroep mee in haar plannen voor de 

gemeenschappelijke programmering. Wellicht zijn kinderen 

        beter te bereiken via een onderwijsproject op school.  

Schnitgerherdenking 2019 

Het jaar 2019 is een bijzonder jubileumjaar voor de orgels: de Stichting Groningen Orgelland bestaat 

50 jaar, en het is 300 jaar geleden dat orgelbouwer Arp Schnitger overleed. Erfgoedpartners denkt 

mee in de organisatie van de jubileumactiviteiten. 

  

Doolhoofd 

http://www.orgelkalender.nl/
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Archeologie & Publiek 
Platform Archeologie en Publiek 

In het Platform Archeologie en Publiek zijn beheerders van archeologische collecties, archeologische 

informatiepunten en archeologen vertegenwoordigd. Het doel van het platform is om ervaringen en 

kennis te delen en publieksactiviteiten op elkaar af te stemmen. In 2017 kwam het platform drie keer 

bij elkaar (16 maart, 22 juni en 28 september), met gemiddeld 12 deelnemers. 

Enkele onderwerpen die zijn besproken tijdens de platforms: een mogelijke ArcheoHotspot voor 

Noord-Nederland, zo’n hotspot moet publiek op een laagdrempelige manier en heel praktisch in 

contact brengen met archeologisch onderzoek en zo het draagvlak voor archeologie vergroten; het 

starten van een nieuwe serie AIP-lezingen. 

Tijdens de platforms is ook het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 besproken. Het motto 

van het Erfgoedjaar is ‘Erfgoed verbindt, Europa inspireert’. In Nederland is het hoofdthema 

uitgewerkt in maandthema’s. Deze bieden musea veel ruimte om er hun bestaande activiteiten aan 

te relateren. De musea zullen hun archeologie-activiteiten aanbieden voor plaatsing op de website 

van het Europees jaar van het erfgoed 2018, met een koppeling aan de maandthema’s.  

Archeologielezingen 

Op verzoek van een aantal deelnemers van het Platform 

Archeologie en Publiek is een nieuwe serie archeologische 

lezingen gestart. Bij de lezingen worden archeologische 

onderwerpen behandeld voor een brede doelgroep. 

Erfgoedpartners organiseerde drie lezingen; het NAD in 

Nuis, het AIP in dorpshuis ‘Bij Jacobus’ in Zeerijp en 

Museum Wierdenland in Ezinge waren gastlocatie. De 

lezingen werden goed bezocht door een enthousiast 

publiek van gemiddeld 30 personen per avond. 

Wad een workshop 

Doel van dit project was om bewoners van het gebied 

rond de oostelijke Waddenzee meer te betrekken bij de 

ontstaansgeschiedenis van hun omgeving. Om dit te realiseren werden in 2015 en 2016 twaalf 

onderzoekstochten georganiseerd, waar zowel wetenschappers van verschillende disciplines als 

bewoners aan mee konden doen. Vier tochten vonden plaats op het wad, vier op de kwelder en vier 

op het land. Aan de tochten deden in totaal 335 mensen mee. Tijdens de tochten werden 

grondboringen gedaan om meer te weten te komen over de geschiedenis van het gebied. 

Deelnemers konden helpen bij het doen van de boringen en zo zelf op locatie zien hoe de bodem 

gelaagd is en het landschap zich gevormd heeft. 

Het project Wad een workshop werd in 2016 afgesloten met een symposium. Naar aanleiding van 

het tijdens het project gedane onderzoek is in 2017 de brochure ‘Zoeken naar een verdwenen 

landschap’ voorbereid; de brochure verschijnt begin 2018. 

Dit project werd georganiseerd door Erfgoedpartners in nauwe samenwerking met wetenschappers 

van de Stichting Verdronken Geschiedenis, en met Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en 

Landschapsbeheer Groningen. Wad een Workshop was financieel mogelijk door bijdragen van de 

provincie Groningen, de gemeente Eemsmond, het Loket Levende Dorpen, Loket Leefbaarheid en  

De Verhalen van Groningen. 

Paardengraf, Museum Wierdenland Ezinge 
Fotografie: Anton Tiktak, Arte del Norte 
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Kerstvloed 1717 

Het jaar 2017 was een herdenkingsjaar: het was 300 jaar geleden dat de Kerstvloed van 1717 grote 

verwoestingen aanrichtte. Erfgoedpartners trapte het jaar eind 2016 af met een goedbezocht 

symposium over de Kerstvloed (150 bezoekers). In het herdenkingsjaar zelf was Erfgoedpartners 

vertegenwoordigd binnen het project van De Verhalen van Groningen. 

Naar aanleiding van het symposium is een boek in voorbereiding. Hierin zijn onder andere de 

bijdragen van de sprekers terug te lezen. 
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Overige erfgoedbeheerders 
Noordergraf 

Noordergraf is een inventarisatieproject rond begraafplaatsen in Noord-Nederland, dat tot doel 

heeft het behoud en beheer van kerkhoven en begraafplaatsen te stimuleren en te verbeteren. 

Begraafplaatseigenaren, beheerders en vrijwilligers die zich willen inzetten voor een begraafplaats, 

kunnen meedoen. Noordergraf beoogt zoveel mogelijk gegevens van begravenen, grafstenen, 

beplanting en architectuur bij elkaar te brengen. 

In 2017 werd verder gewerkt aan de voorbereiding van dit project. Er zijn veel contacten met 

begraafplaatsen, historische verenigingen en gemeenten gelegd om vragen en behoeften te 

inventariseren. Ook is er een onderzoek naar twee mogelijke ‘bouwers’ van het uiteindelijk te 

realiseren informatieportaal gedaan. Tevens is een onderwijsmodule voor studenten aan de RUG 

voorbereid. Deze studenten zullen in 2018 de inventarisatiemethode van Noordergraf optuigen. In 

het kader van Noordergraf werd in oktober 2017 een kennisbijeenkomst ‘funerair erfgoed’ 

georganiseerd in de Bovenkamer in Groningen, deze werd goed bezocht. 

Voor de provincie Groningen is een pilot met vijf begraafplaatsen voorbereid, die in 2018 wordt 

uitgevoerd met de nieuwe inventarisatiemethode. Een subsidieaanvraag bij de provincie Groningen 

voor de uitvoering van deze pilot staat in de steigers. De provincie Drenthe heeft in 2017 € 50.000 

toegezegd voor de uitvoering van Noordergraf. In dit project werkt Erfgoedpartners samen met de 

Rijksuniversiteit Groningen en de steunpunten voor monumentenzorg van Drenthe, Friesland en 

Groningen. 

Noordelijke Lustwarande 2.0 

Doel van het project Noordelijke Lustwarande 2.0 is om een duurzame samenwerking op te zetten 

tussen eigenaren van historische tuinen, parken en landgoederen in Friesland, Groningen, Drenthe 

en Oost-Friesland. Samen met buitenplaatsen, staten en borgen vormt dit groene erfgoed een lint 

van 'groene parels’ in Noord-Nederland en West-Duitsland. In drie netwerkbijeenkomsten zal 

worden onderzocht wat het gezamenlijke verhaal is dat dit erfgoed verbindt. Ook worden concrete 

afspraken gemaakt over publieksbereik, de inzet van gezamenlijke publiciteitsmiddelen en 

kennisdeling. Dit project is een vervolg op een eerder project uit 2015. 

In het najaar is een aanvraag ingediend in het kader van het INTERREG V-A Programma Deutschland-

Nederland voor het project. Erfgoedpartners treedt hierbij op als penvoerder. In december werd een 

bedrag toegekend van € 25.000 voor de uitvoering van het netwerkproject. 

Boerderij in Beeld 

In het project Boerderij in Beeld staat de 

Groninger boerderij centraal als beeldbepalende 

factor en cultuurhistorische drager van de 

identiteit van het Groninger platteland. Samen 

met diverse partners werden voor een breed 

publiek activiteiten georganiseerd, die het publiek 

kennis lieten maken met het agrarisch erfgoed in 

de provincie. Daarbij werden de verschillende 

actuele ontwikkelingen die er rondom boerderijen 

spelen meegenomen, zoals schaalvergroting en 

aardbevingsschade. 

De mini-tentoonstelling in Vierhuizen 
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Het project omvat een fototentoonstelling met foto’s van Harry Cock en Marieke Kijk in de Vegte (in 

samenwerking met Landgoed Verhildersum); een rondreizende mini-tentoonstelling op vijf locaties 

(in samenwerking met De Verhalen van Groningen, Openluchtmuseum Het Hoogeland, Tocht om de 

Noord, gemeente Groningen en diverse boerderij-eigenaren); een symposium (in samenwerking met 

studenten Ruimtelijke Wetenschappen RUG); vijf boerderij-excursies in vijf regio’s langs vijftien 

boerderijen; een educatiepilot en lesbrief (in samenwerking met museum Collectie ter Borg en 

basisschool de Viermaster in Veendam); een route-app (in samenwerking met De Verhalen van 

Groningen); de brochure ‘Geschiedenis van de Groninger Boerderij’ en het fotoboek ‘Verandering, 

zes boerderijen in Groningen’ met foto’s van Harry Cock en Marijke Kijk in de Vegte (in 

samenwerking met uitgeverij Blauwdruk). Ruim 7.000 bezoekers namen via de activiteiten en 

publicaties deel aan het project.   

De verschillende partners maakten het mogelijk om een breed publiek te bereiken en om de 

Groninger boerderijen vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Opvallend was de 

bereidheid van veel boerderij-eigenaren om mee te werken aan de boerderij-excursies. Ze vonden 

het van belang om het verhaal achter dit erfgoed te laten zien. Ook de deelnemers waren 

enthousiast over de excursies, de routes waren, op een na, allemaal uitverkocht. 

Daarbij bleek telkens de interesse van het publiek voor het agrarische erfgoed en het draagvlak voor 

behoud ervan. In de actuele discussie over Groninger identiteit, naar aanleiding van de 

aardbevingen, spelen de boerderijen duidelijk een rol: ze zijn beeldbepalend voor het Groningse 

platteland. Wat de timing betreft was het dan ook een goed moment om de boerderijen in de 

schijnwerpers te zetten. 

Bijzonder was het artikel dat over twee pagina’s verscheen in de Volkskrant van 8 september, naar 

aanleiding van de foto-expositie. De Groninger boerderijen waren zo even landelijk volop in beeld. 

Dankzij brochure, fotoboek en route-app blijven de boerderijen ook op de langere termijn in beeld bij 

het publiek. Daarnaast kan de lesbrief ervoor zorgen dat ook in het onderwijs aandacht wordt 

besteed aan het onderwerp. 

Boerderij in Beeld werd mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Groningen, het Prins 

Bernhard Cultuurfonds Groningen, het J.B. Scholtenfonds, Rabobank Noordenveld West Groningen, 

Fonds voor de Landbouw Groningen en de Kunstraad. 

Spinbarg 

Spinbarg is een project rond Groninger volksverhalen. Het project heeft als doel mensen op een 

fantasierijke en prikkelende manier kennis te laten maken met bijna vergeten volksverhalen: 

belangrijk immaterieel erfgoed dat veel vertelt over de Groningse cultuur en geschiedenis. Door 

samen te werken met kunstenaars in verschillende disciplines werden de verhelen weer tot leven 

gebracht. 

Om een zo breed mogelijk publiek te kunnen 

bereiken, ging Spinbarg in 2017 op tournee door de 

provincie Groningen. In het historische vrachtschip 

De Familietrouw van het Veenkoloniaal Museum 

Veendam waren kijkkasten geplaatst waarin 

animaties van de verhalen vertoond werden. Met dit 

schip vol schatten trok Spinbarg van augustus tot 

oktober door de provincie. Het schip legde aan in 

Nieuwe Pekela (try-out), Groningen (tijdens 

De kijkkasten in De Familietrouw 
Foto: Peter Musschenga 
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Noorderzon), Sappemeer, Blauwestad, Wedde, Termunterzijl, Briltil, Leek, Warffum, Zoutkamp en 

Stadskanaal. In de aanlegplaatsen werd contact gezocht met lokale culturele instellingen, scholen en 

bibliotheken zodat er een heel programma aan activiteiten ontstond. In veel plaatsen traden ook 

Marlene Bakker en Bernard Gepken op, die zich voor hun muziek hadden laten inspireren door 

volksverhalen. 

Na de tournee zijn de kijkkasten uit De Familietrouw naar Museum Klooster Ter Apel verplaatst, waar 

ze van 10 november 2017 tot en met 7 januari 2018 te zien waren. Hierna zullen ze opgesteld 

worden in het Doe Museum in Veendam. Ook op Winterwelvaart 2017 in Groningen en Sappemeer 

zijn de films vertoond. De tournee en aanvullende activiteiten werden door bijna 5.000 mensen 

bezocht.  

Voor het maken van de films en het organiseren van alle activiteiten werd samengewerkt met veel 

verschillende partijen. Naast professionele kunstenaars waren ook studenten van het Alfacollege, 

Academie Minerva en het Noorderpoortcollege bij Spinbarg betrokken. Hiernaast werd ook nauw 

samengewerkt met Biblionet Groningen, het IVAK, De Verhalen van Groningen en lokale 

erfgoedinstellingen. 

Dit project wordt financieel gesteund door: Provincie Groningen, Mondriaanfonds, NAM 
Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma, Fonds voor Cultuurparticipatie, BNG Cultuurfonds,  
J.B. Scholtenfonds, Kunstraad Groningen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Rabobank Zuid en Oost Groningen, Projectbureau Blauwestad, gemeenten 
Bellingwedde, Delfzijl, Eemsmond, Hoogezand-Sappemeer, Oldambt, Stadskanaal, Zuidhorn en Leek. 
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Figuur 6: Cijfers van de Erfgoededucatietrajecten 

Erfgoedbreed 
Erfgoededucatietrajecten 

Dankzij erfgoededucatietrajecten komen basisschoolleerlingen in aanraking met erfgoed in hun eigen 

gemeente. Voor elk jaar van de basisschool zijn er programma’s op het niveau van het kind. 

Inmiddels zijn er in veertien gemeenten erfgoededucatietrajecten. Cultuurclick en Erfgoedpartners 

waren samen verantwoordelijk voor de organisatie van de erfgoededucatietrajecten. Door de 

opheffing van Cultuurclick heeft Erfgoedpartners de taken van Cultuurclick binnen een lopend 

schooljaar overgenomen. Binnen korte tijd is de organisatie rondom de trajecten nieuw vorm 

gegeven en is er een nieuwe website ontwikkeld die onderdeel vormt van de vernieuwde website 

van Erfgoedpartners (www.erfgoedpartners.nl/educatie/erfgoededucatietrajecten). Met ingang van 

het nieuwe schooljaar 2017 – 2018 kunnen scholen zich via een digitaal formulier intekenen voor  

€ 3,50 per leerling per activiteit. Door deze veranderingen zijn er geen scholen weggevallen, sterker 

nog er lijkt erop dat meer scholen de trajecten afnemen. Door de samenwerking met K & C is het 

mogelijk om aanwezig te zijn bij de overleggen van de Interne Cultuurcoördinatoren van de scholen, 

zodat evaluaties gemakkelijker kunnen plaatsvinden. In 2017 bezochten we circa tien van deze 

vergaderingen. Ook int Erfgoedpartners de bijdragen van de scholen en betaalt de rekeningen van de 

erfgoedaanbieders. Daarnaast zorgt Erfgoedpartners voor inhoudelijke bijsturing van de trajecten als 

dat nodig is. 

In januari 2017 werd het traject 

‘Erfgoedschatten van Bellingwedde’ 

gepresenteerd. Mevrouw Lea van der 

Tuin, wethouder van de gemeente 

Bellingwedde, ontving het eerste 

exemplaar van de projectmap in 

Vestingmuseum Oudeschans. 

Leerlingen van de groepen 7 en 8 van 

OBS De Vlonder in Wedde gingen aan 

de slag met een aantal opdrachten 

van het programma ‘Vestingvondsten 

Oudeschans’. Aan dit 

erfgoededucatietraject werken de 

volgende instellingen mee: de molen 

in Vriescheloo, de SOGK, MOW – de 

Oude Wolden, de Burcht Wedde, 

Vestingmuseum Oudeschans en de 

vesting Bourtange. 

Ook in de gemeente Oldambt is een nieuw erfgoededucatietraject ontwikkeld: ‘Erfgoedschatten van 

Oldambt’. Vanaf het schooljaar 2017-2018 konden basisscholen in deze gemeente zich inschrijven 

voor het traject. Het traject omvat elf erfgoedprogramma’s, waarvan drie extra programma’s voor 

scholen in Winschoten, Bad Nieuweschans en scholen rond Beerta en Finsterwolde. De programma’s 

zijn ontwikkeld door verschillende erfgoedinstellingen in de gemeente Oldambt, in samenwerking 

met de basisscholen. Aan dit erfgoededucatietraject werken de volgende instellingen mee: molen 

Edens in Winschoten, Boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda, verschillende kerken in de gemeente, 

Stoomgemaal Winschoten, Klokkengieterijmuseum Heiligerlee, het carillon in de toren van 

Winschoten, de vestingen in Bourtange en Oudeschans, stadsgidsen in Winschoten, RHC Groninger 

Archieven en CHC Oldambt. 

http://www.erfgoedpartners.nl/educatie/erfgoededucatietrajecten
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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. We nodigen andere partijen uit 

om mee te denken in de organisatie. In 2017 is 

samengewerkt met de RUG, Biblionet en Vrijdag. 

Het aantal deelnemende instellingen en het aantal 

kinderen dat meedoet is in de loop der jaren 

gestaag gegroeid. Zo doen musea, molens, borgen, 

bibliotheken, muziekscholen en natuur- en 

milieuorganisaties mee. In 2017 werd met het thema ‘Griezelen’ aangesloten bij de 

Kinderboekenweek. Er deden 44 instellingen mee, 5.600 kinderen bezochten de activiteiten. Voor 

enkele instellingen zijn activiteiten als Oktobermaand Kindermaand een van de belangrijkste 

manieren om kinderen te kunnen ontvangen.  

Traditioneel komen tijdens de Burgemeestersactie, de tweede woensdag van september, 

burgemeesters op bezoek bij een basisschool in hun gemeente. Ze lazen dit jaar een spannend 

verhaal voor, waarin de piraat Christiaan Störtebeker een hoofdrol vervult. Ook werd de speciale 

Oktobermaand Kindermaand-kaart uitgedeeld. Nieuw in 2017 was dat deze kaart ook fungeerde als 

stempelkaart. Bij elke Oktobermaand Kindermaand-activiteit konden kinderen een stempel 

verdienen voor op de speciale kaart. Wanneer zij vier stempels hadden, konden ze de volle kaart bij 

een bibliotheek inleveren voor een Digitaal Museum-memoryspel. 

Cursus erfgoeddocent 

Met de cursus erfgoeddocent worden erfgoedjuffen en –meesters opgeleid, die in staat zijn een brug 

te slaan tussen cultuuronderwijs en cultureel erfgoed. Ze geven scholen en erfgoedinstellingen 

inspirerende input, brengen verbindingen tot stand en zorgen ervoor dat erfgoededucatieprojecten 

een goede basis in de uitvoering krijgen.  

In de afgelopen jaren zijn er twee cursussen afgerond. Deze erfgoedjuffen en –meesters spelen een 

belangrijke rol in de ontwikkeling en uitvoering van erfgoededucatietrajecten. Erfgoedpartners heeft 

enkele 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. 

K&C en Erfgoedpartners gaan in mei 2018 samen een derde cursus erfgoeddocent aanbieden. 

Culturele mobiliteit 

Docenten op basisscholen willen hun leerlingen graag in aanraking laten komen met kunst en 
erfgoed. In de provincie Groningen is de (reis)afstand tussen scholen en culturele instellingen echter 
relatief groot. Daarom biedt culturele mobiliteit vervoer aan tussen scholen en erfgoedinstellingen 
tegen een betaalbaar tarief. Het project bedoeld voor de groepen 3 tot en met 8 in het primair 
onderwijs. 

Promotiemateriaal Oktobermaand Kindermaand 
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Er zijn verschillende opties: de Kunstbus rijdt naar het Groninger Museum, en de Erfgoedbus rijdt 

naar zes instellingen in de provincie, namelijk de Fraeylemaborg, Klooster Ter Apel, Domies Toen, het 

Veenkoloniaal Museum, het Noordelijk Scheepvaartmuseum en de Vesting Bourtange. 

Het initiatief komt van het Groninger Museum en het projectleiderschap is in handen van K&C. 

Erfgoedpartners is voorzitter van de stuurgroep, die inmiddels twee keer bij elkaar is geweest. Er is 

gesproken over het verhogen van het aantal deelnemende leerlingen, evaluatie van de programma’s 

en mogelijkheden om locaties toe te voegen. 

Platform educatie 

Dit platform is bedoeld voor (vrijwillige) medewerkers van erfgoedinstellingen die zich bezighouden 

met educatie. Tijdens een goed bezocht platform op 11 juli (18 deelnemers) werden de opzet van de 

erfgoededucatietrajecten, Oktobermaand Kindermaand, de cursus erfgoeddocent, Culturele 

Mobiliteit en de CMK-regeling besproken.  

Instellingen konden ook hun ervaringen met educatie delen. Alle aanwezige instellingen zijn actief 

bezig met educatie. Een aantal merkt op dat ze voornamelijk met vrijwilligers werken, waardoor het 

lastig kan zijn educatie-activiteiten duurzaam aan te bieden. Bij enthousiaste en voldoende 

vrijwilligers lopen de activiteiten goed, bij ziekte of vertrek van vrijwilligers is het soms lastig dit op te 

vangen. 

Erfgoed aan tafel 

Op 16 maart was Peter Velthuis, die sinds 2006 het succesvolle 

culturele wandelevenement Tocht om de Noord organiseert, 

te gast bij Erfgoed aan tafel. Hij sprak over de opzet van het 

Pronkjewailpad, een wandelroute die de provincie Groningen 

aantrekkelijk en toegankelijk moet maken, ook buiten het 

evenement Tocht om de Noord om. 

Op 20 juni was Herman Pleij te gast bij Erfgoed aan tafel in  

het kader van een inspiratiebijeenkomst voor de Maand van 

de Geschiedenis. Hij gaf een lezing rondom het thema van de 

Maand, ‘geluk’.  

 

Kijkje in de keuken 

Kijkje in de keuken is een dag voor (vrijwillige) medewerkers 

van erfgoedinstellingen in de provincie Groningen. Deze dag 

wordt twee keer per jaar georganiseerd en is een moment en 

plaats om elkaar te ontmoeten, contacten te versterken, 

ervaringen uit te wisselen en te leren van een collega-

instelling. Daarnaast wordt een inhoudelijk onderwerp voor 

het voetlicht gehouden door experts.   

Op 6 april was de Fraeylemaborg in Slochteren gastmuseum. 

Het thema was ‘Hoe wordt mijn erfgoedinstelling duurzaam 

en energiezuinig?’ In het ochtendgedeelte kregen deelnemers 

een kijkje in de ‘keuken’ van de Fraeylemaborg. De borg moet vanwege aardbevingsschade worden 

gerestaureerd. Dat was voor de directie aanleiding om een duurzaamheidsplan voor de toekomst op 

Herman Pleij verzorgde de lezing bij de 
Inspiratiebijeenkomst Maand van de 
Geschiedenis/Erfgoed aan tafel 

Kijkje in de keuken bij de Fraeylemaborg 
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te stellen. ’s Middags werkten sprekers Frans Blanke (installatiebedrijf TBB-service), Janny Wilkens 

(NAM) en Mark Wiekens (Gasunie) het thema verder uit. Er waren vijftien deelnemers. 

De tweede editie van Kijkje in de keuken vond plaats op 9 november bij Museum Nienoord in Leek. 

Dit museum, en met name het Rijtuigmuseum, paste perfect bij het thema van de dag: ‘Mobiel 

erfgoed’. Tijdens het ochtendprogramma presenteerde het gastmuseum zich en was er een 

rondleiding. Na de lunch was er aandacht voor praktijkervaringen, problemen en oplossingen op het 

gebied van het behoud en beheer van mobiel erfgoed. Ernst Bosscher vertelde over de 

educatietrajecten van het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum in Zuidbroek. Conservator en 

hoofd collecties van Museum Nienoord, Jan Zijlstra, ging in op de dagelijkse praktijk. Er waren elf 

deelnemers. 

Dag van de Groninger Geschiedenis 

Medewerkers van Erfgoedpartners waren aanwezig op de Dag van de Groninger Geschiedenis, dat 

jaarlijks wordt gehouden in het gebouw van RHC Groninger Archieven, met een presentatie van het 

Digitaal Museum / Collectie Groningen en een quiz over objecten en collecties. 

Nieuwe website Erfgoedpartners 

In 2017 werd de nieuwe website van Erfgoedpartners gelanceerd: www.erfgoedpartners.nl. De site is 

overzichtelijk ingedeeld, met een publieksdeel en een deel voor vakinformatie. Er is een zoekfunctie 

toegevoegd zodat informatie gemakkelijk gevonden kan worden. Daarnaast vinden projecten of 

activiteiten die wij extra onder de aandacht willen brengen een plekje onder ‘Uitgelicht’ of ‘Nieuws’ 

op de homepagina. Ook de ‘headers’, die in de kop van de site afwisselend voorbij komen, hebben 

deze functie. De site biedt verder de mogelijkheid om oudere publicaties van de Erfgoedloper en 

Erfgoedinzicht te bekijken. Ook aanmelden voor onze nieuwsbrief, activiteiten of 

erfgoededucatieprojecten is met de nieuwe website gemakkelijk en overzichtelijk. 

Erfgoed inzicht 

Erfgoed inzicht is het digitale tijdschrift van Erfgoedpartners, het tijdschrift voor en door onze 

erfgoedinstellingen. In 2017 verschenen vier nummers van dit tijdschrift, elk met een eigen thema: 

boerderij, groen erfgoed, mobiel erfgoed en ‘huis en haard’. Behalve aan de abonnees van de 

Erfgoedloper, wordt Erfgoed inzicht ook verstuurd naar mensen die zich speciaal voor dit tijdschrift 

hebben aangemeld. (1300 abonnees) 

De Groninger Scheurkalender 

De Groninger Scheurkalender is een initiatief van Groninger 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.  

Cultuurkalender Groningen 

De website www.cultuurkalendergroningen.nl bevat informatie over culturele activiteiten in 

Groningen: tentoonstellingen, lezingen, concerten, voorstellingen, enzovoorts. Deze informatie is te 

vinden in een van de vier rubrieken: bezoeken/doen/uit met kinderen/kijken en luisteren. In het 

http://www.erfgoedpartners.nl/
http://www.groningerscheurkalender.nl/
http://www.cultuurkalendergroningen.nl/
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Museumoverzicht zijn alle Groninger musea te vinden. Musea en andere organisaties kunnen zelf 

hun activiteiten doorgeven op de website. In de loop van 2018 zal de website onder worden 

gebracht in een samenwerkingsproject met Marketing Groningen.  
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Bureau   

Erfgoedpartners is een steuninstelling op het gebied van musea, molens, erfgoededucatie, 

archeologie & publiek en orgels. Erfgoedinstellingen doen veelvuldig een beroep op de 

deskundigheid van onze medewerkers. Advies en ondersteuning kan kortdurend zijn maar ook 

langere begeleiding vergen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken rond beleid en bestuur, behoud 

en beheer en publieksbereik. 

 

Medewerkers van Erfgoedpartners wonen regelmatig (platform)bijeenkomsten in het land bij. Zo 

blijven ze op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen die zij kunnen uitwisselen met 

erfgoedinstellingen in Groningen. Er zijn derhalve contacten met het STEK (Stichting Erfgoed Kennis) 

en het erfgoededucatie overleg. Erfgoedpartners is vertegenwoordigd in OPEN (Overleg Provinciale 

Erfgoedinstellingen Nederland), LCM (Landelijk Contact voor Museumconsulenten), de 

Molenadviesraad van de Vereniging De Hollandsche Molen, Erfgoedberaad (Libau) en de stuurgroep 

De Verhalen van Groningen. 

Bestuur en medewerkers 
Het bestuur hanteert de Code Cultural Governance en heeft een duidelijke profielschets voor de 
werving van nieuwe bestuursleden. De zittingstermijn is twee keer vier jaar, met uitzondering van de 
zetel die door het Groninger Museum wordt ingevuld. In 2017 zaten in het bestuur: Erik Triemstra, 
voorzitter, Henk Steegstra, penningmeester, Mabel Schalij, secretaris, Peter Pauw, lid vanuit de 
molenwereld, Grieto de Vries, lid vanuit de molenwereld, Egge Knol, lid vanuit het Groninger 
Museum, Jan Wiebe van Veen, lid vanuit de museumwereld en Hans Beek, lid vanuit de orgelwereld. 

 

In de Uitvoeringsnota Cultuur 
2017-2020 heeft 
Erfgoedpartners nieuwe taken 
gekregen op het gebied van 
orgels en wat betreft het 
aanjagen van de 
Gemeenschappelijke Agenda. 
Komend vanuit een organisatie 
die vooral praktische informatie 
aan erfgoedinstellingen gaf 
naar een organisatie die steeds 
meer beleidsmatig en 
strategisch opereert, was het 
noodzakelijk om de bureau-
organisatie te herzien. De 
organisatie die was gevormd 
rondom vakconsulenten en 
inhoudelijke expertise is in 
2017 veranderd naar een 

organisatie waarin visie en strategie leidend zijn. Vakconsulenten hebben een taak binnen de themavelden 
gekregen of worden voor specifieke taken ingehuurd of aangesteld. De volgende themavelden zijn 
gedefinieerd: musea, molens, archeologie en publiek, orgels, borgen en groen erfgoed, begraafplaatsen, 
Gemeenschappelijke Agenda, erfgoed en publiek, digitalisering, organisatie en communicatie. 

De logistieke laag binnen de organisatie heeft versterking gekregen door procesbegeleiders aan te stellen 
die inhoudelijk op de hoogte zijn van activiteiten en projecten en daarom een goede logistieke afstemming 
kunnen waarborgen, zowel voor projecten als wat betreft samenwerking tussen alle medewerkers. Deze 

Bijna het hele team in april 2018 
Fotografie: Elmer Spaargaren 
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verandering heeft tot rust geleid in de (project)organisatie en heeft een digitaal versnellingsproces mogelijk 
gemaakt, waarbij onder andere een nieuwe website tot stand is gekomen. 

Niet iedereen heeft zijn plek in de organisatie teruggevonden. Tijdens ziekte is er een arbeidsconflict met 
een medewerker ontstaan. Er is geprobeerd om via mediation een manier te vinden om weer met elkaar 
samen te werken, maar in december is besloten om de mediation te beëindigen en een ontslagprocedure 
te starten. 

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 2017 waren de volgende personen werkzaam voor Erfgoedpartners: 

 

Gitta op den Akker molens, Boerderij in Beeld  

Kalyani Bergen procesbegeleider, erfgoededucatie  

Roeli Broekhuis adviseur organisatie, beleid en projectontwikkeling, directeur  

Marjan Brouwer beleidsmedewerker  

Hülya Çağan  interieurverzorgster  

Robert Danens Borgensite, Digitaal Museum  

Tineke de Danschutter  consulent erfgoed en publiek 

Jaap van Driel  Molenarchief  

Frans Driesens systeembeheerder/webmaster 

Gea Geertsema  bureaucoördinatie en financiën  

Joep Gründemann  biotoopwachter 

Bert Hazeborg relatiebeheer  

Franjola van Hellemond museumadviseur 

Tom Heyne  opleidingsmogelijkheden  

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  

Anna van der Molen archeologie en landschap  

Yvonne Nijlunsing  consulent Behoud en Beheer  

Marianne Ootjers Cultuurkalender Groningen, Erfgoed op Stee  

Thea Pol  communicatie/public relations, relatiebeheer  

Stieneke Ritzema communicatie, orgels  

Arjen Strijkstra  Docent cursus molengids 

Filip Vedder procesbegeleider  

Pouwel de Vries projectondersteuning  

    

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 2017 werd de 
nieuwsbrief aan meer dan 1.300 abonnees verstuurd. 


