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Erfgoed Gelderland is een koepelorganisatie 
voor musea en andere erfgoedinstellingen, 
zoals archieven, historische verenigingen en 
monumentenorganisaties. 

VERBINDEN
Wij stimuleren en faciliteren samen-
werking. Dit doen wij onder andere 
door netwerkbijeenkomsten te orga-

niseren en door het opzetten en begeleiden 
van grote en kleine samenwerkingsprojecten. 

BORGEN VAN KENNIS
Wij zijn het kenniscentrum voor het 
erfgoedveld, maar ook voor anderen 
die met erfgoed te maken hebben. 

Denk aan gemeenten met hun lokale ge-
schiedenis of bedrijven die collecties hebben.

BEWAREN, BELEVEN, LEREN
Door te verbinden en kennis te borgen on-
dersteunen wij erfgoedorganisaties bij

- het bewaren van materiële en   
 immateriële collecties

- het publiek het verleden laten   
 beleven

- kinderen en jongeren te leren over  
 erfgoed

Wij zijn er voor iedereen die het belangrijk 
vindt dat het erfgoed, de collecties en de ver-
halen zichtbaar worden en behouden blijven. 
Samen geven wij verleden toekomst.

In dit verslag geven wij u een impressie van 
hetgeen wij in 2016 gedaan hebben in het 
kader van Verbinden, Borgen, Bewaren, 
Beleven en Leren.
 

Inleiding

WESTERVOORTSEDIJK 67-D, 6827 AT ARNHEM
www.erfgoedgelderland.nl

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door 
de Provincie Gelderland. 

WIJ WERKEN SAMEN MET PARTNERS 
BINNEN EN BUITEN GELDERLAND 

BINNEN GELDERLAND: 
Cultuurmij Oost, CultuurCollege, 
Omroep Gelderland, RBT KAN, Nederlands 
Openluchtmuseum, Hogeschool Arnhem 
Nijmegen, Radboud Universiteit, Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland, Storia

BUITEN GELDERLAND: 
LCM, OPEN, Museumvereniging, 
Kunsten ’92, DEN, RCE, LKCA, KIEN, Movisie, 
VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Collectiewacht-Collectionservice-
Sammlungspflege, Euregio 

http://erfgoedgelderland.nl
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Samenwerken

Per 1 januari gingen Stichting Gelders Erfgoed en Coöperatie 
Erfgoed Gelderland verder onder één merknaam: Erfgoed 
Gelderland. Met een nieuwe aanpak, huisstijl en website maakten 
we een frisse start. In de zomer hielden we een klanttevreden-
heidsonderzoek onder onze leden, dat een gemiddeld cijfer van 
7,75 opleverde. Uit het onderzoek bleek waardering voor onze 
kennis en het netwerk dat Erfgoed Gelderland opbouwt en 
onderhoudt. Maar het onderzoek inspireerde ook tot verbeter-
punten op het gebied van gemeenschappelijke marketing, inzicht 
in ons aanbod en directe communicatie. 

Erfgoed Gelderland

Coöperatie
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● 149 leden 
● 16.300 website bezoeken  
● 12 netwerk bijeenkomsten 
● 12 nieuwsbrieven

De Gelderse Museumdag beleefde haar 
elfde en laatste editie met het thema 
Verleg je grenzen!

● 72 musea openden hun  deuren 
● 28.000 bezoekers verlegden hun 

grenzen

http://erfgoedgelderland.nl/
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Gelderse Landdag

Op zaterdag 29 oktober vond in het 
oude stadhuis van Zutphen de eerste 
Gelderse Landdag sinds 1798 plaats. 
Deze dag stond in het teken van de 
Gelderse geschiedenis. Het was een 
dag voor verdieping en inspiratie, 
verbreden van het netwerk, kennis 
delen en ervaringen uitwisselen. 
Iedereen die zich bezighoudt met de 
geschiedenis van Gederland was 
welkom en kon kiezen uit een bruisend 
programma van activiteiten in de 
categoriën Luisteren, Uitwisselen, 
Doen en Beleven. 

Programma 
Factsheet Terugblik 
Beeldverslag

Bijeenkomsten INHOUD
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● 53 activiteiten 
● 300 deelnemers 
● Waardering: 8,5

http://gelderselanddag.nl/wp-content/uploads/2016/10/Programma-Gelderse-Landdag-internet.pdf
http://gelderselanddag.nl/wp-content/uploads/2016/10/Programma-Gelderse-Landdag-internet.pdf
http://erfgoedgelderland.nl/wp-content/uploads/2016/12/Factsheet-Terublik-Gelderse-Landdag.pdf
http://erfgoedgelderland.nl/wp-content/uploads/2016/12/Factsheet-Terublik-Gelderse-Landdag.pdf
https://www.flickr.com/photos/79414217@N02/sets/72157672350944153/
https://www.flickr.com/photos/79414217@N02/sets/72157672350944153/
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Advisering
Regionale samenwerking

De regio Land van Maas en Waal telt acht musea, heeft 
een grote historische vereniging en kent veel kleine erf-
goedinitiatieven. De regio wil het gebied beter op de kaart 
zetten voor inwoners en toeristen door meer en beter 
samen te werken. Erfgoed Gelderland heeft verschillende 
partijen in dit gebied individueel en gezamenlijk geadvi-
seerd. De individuele advisering was gericht op het aan-
trekkelijk vertellen en presenteren van het eigen verhaal. 
Door de gezamenlijke advisering zijn de organisaties aan 
het denken gezet over hoe je het grote verhaal kunt ver-
tellen door thema’s en presentatievormen op elkaar af te 
stemmen. 

 

BETROKKEN ORGANISATIES: 
De Maas&Waal CultuurExpress, 
Bezoekerscentrum Heerewaar-
den, Het Dijkmagazijn, Histori-
sche Vereniging Tweestromen-
land, Historische werkgroep 
Altforst, Museum Kasteel 
Wijchen, Stoomgemaal De 
Tuut, Streekhistorisch museum 
Tweestromenland.

De Maas en Waal Cultuurkaart is ont-
wikkeld door het Regionaal Bureau voor 
Toerisme (RBT) Rivierenland.

INHOUD
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Scholing

CultuurCollege en In-company

Ook het afgelopen jaar bood CultuurCollege, het scholingshuis van Erfgoed 
Gelderland en Cultuurmij Oost, verschillende cursussen aan die wij ontwikkelden 
voor het erfgoedveld: Van rondleiden naar begeleiden, Digitale media en 21ste 
eeuwse vaardigheden, Vrijwilligers managen en Beheer en behoud. Daarnaast 
verzorgden wij op verzoek in-company trainingen en workshops: Gastvrijheid, 
Sociale media, Adlib, Oral History en Historische verhalen schrijven. 

CultuurCollege
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CURSISTEN  
● Van rondleiden naar begeleiden: 199 
● Vrijwilligers managen: 31 
● Beheer en behoud: 12 
● Digitale media en 21ste eeuwse vaardigheden: 14

INHOUD

https://www.cultuurcollege.nl
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Vernieuwen
Open-up! Vanuit het 
unieke verhaal
Vrijdagmiddag 9 december organiseerden wij in 
CODA Apeldoorn het symposium ‘Open-up! Vanuit 
het unieke verhaal’. Hoe kun je meer publiek en 
nieuwe doelgroepen bereiken? Wat is de rode 
draad van het verhaal? Hoe speel je in op nieuwe 
maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen? Na twee boeiende lezingen gingen 
de deelnemers in twee rondes van elk vijf 
workshops enthousiast aan de slag met 
verschillende onderwerpen: van storytelling tot 
open data en van gaming tot innovatieve 
toepassingen.

Open-up! 
Fotoverslag 
Filmverslag 
Visual recording
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● 102 deelnemers 
● 10 workshops

INHOUD

http://erfgoedgelderland.nl/nieuws/open-up-een-succesvolle-uitdaging/
https://www.flickr.com/photos/79414217@N02/sets/72157677695425896
https://www.youtube.com/watch?v=rhlnCaXv8fc&feature=youtu.be
http://erfgoedgelderland.nl/wp-content/uploads/2016/12/VR_SymposiumOpenUp.jpg
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Actief in binnen- en buitenland

Met de Collectiewacht hebben we een breed scala aan activiteiten uitgevoerd. 
Een greep hieruit: conditiebeschrijving en behandelplan bij  het Achterhoeks 
Planetarium in Toldijk, een nulmeting van het Collectiewachtabonnement bij Slot 
Loevestein in Poederoijen en advies bij calamiteit: waterschade in een 
museumdepot. Samen met Museumvereniging Nedersaksen en Bremen uit 
Duitsland en de Museumbond uit Oostenrijk hebben we onderzocht of er ook in 
hun land behoefte is aan een dienst als de Collectiewacht. Dit heeft geresulteerd 
in de start van een pilotproject.

Collectiewacht
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Collectiewacht

● 11 Collectiewachters 
● 35 organisaties bijgestaan 

INHOUDINHOUD

http://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/collectiewacht-2/
http://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/collectiewacht-2/
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Mooie resultaten

Zes nieuwe leden haakten aan bij CollectieGelderland, 
waarmee de teller aan het eind van het jaar op 49 stond. 
Het aantal websitebezoekers van CollectieGelderland.nl  
steeg gestaag ten opzichte van het voorgaande jaar en 
ook op social media groeide het aantal volgers van 
@CollectieGld. Er zijn veel nieuwe objecten aan de 
website toegevoegd en door samenwerking rond open 
data worden deelcollecties nu ook getoond op Europeana 
en CollectieNederland. 

CollectieGelderland 

CollectieGelderland
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INHOUD

● 49 leden 
● 602.277 objecten 
● 230.273 bezoekers website 
● 646 directe reacties en vragen

http://www.collectiegelderland.nl/
http://www.collectiegelderland.nl/
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Unieke locaties, 
mooie programma’s 
Aansluitend op de uitzendingen van de Ridders van 
Gelre, organiseerden we samen met Omroep Gelder-
land de Gelredagen. Op zaterdagochtend kon het pu-
bliek de rijke geschiedenis van Gelderland beleven op 
bijzondere locaties, zoals Museum Wasserburg Anholt, 
Kasteel Cannenburgh, Fort Pannerden en de Cena-
kelkerk in Heiliglandstichting. Partijen werkten lokaal 
samen, waardoor er mooie programma’s geboden wer-
den. Zo werkten de Botterwerf en het museum samen 
in Harderwijk en de Liemerse Musea, Huis Sevenaer en 
Schutterij St. Andreas in Zevenaar. Bijzonder was ook 
de Gelredag bij Kasteel Doornenburg. Hier bracht de 
Arnhemse metalband Heidevolk hun Gelderse Volkslied 
dat vervolgens de wereld overging!

Heidevolk gaat met Gelders Volkslied de wereld over
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Gelredagen

● 26 Gelredagen 
● 14.550 bezoekers

INHOUD

http://erfgoedgelderland.nl/nieuws/gelders-volkslied-gaat-de-wereld-over/
http://erfgoedgelderland.nl/nieuws/gelders-volkslied-gaat-de-wereld-over/
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Het verhaal van 
de maakindustrie

De Gelderse maakindustrie stond 
in juni twee dagen lang volop in de 
belangstelling. Meer dan 60 bedrij-
ven en musea toonden de Gelderse 
maakkunsten aan het grote publiek. 
Van ambachtelijk smeedwerk tot 
het printen van pannenkoeken. Het 
verhaal van de maakindustrie werd 
op verschillende manieren gepresen-
teerd. Bezoekers konden bij maakbe-
drijven naar binnen stappen, routes 
volgen en tentoonstellingen bekijken. 
Ook konden ze zelf producten maken 
tijdens de vele workshops. De deelne-
mers kregen veel enthousiaste reac-
ties van het publiek. Het tweedaagse 
maakevenement was een vervolg op 
het geslaagde erfgoedfestival ‘Ge-
maakt in Gelderland’ in 2015.

Terugblik Maakdagen 
Sfeerimpressie 
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Maakdagen

● 60 activiteiten 
● 15.000 bezoekers

INHOUD

http://erfgoedgelderland.nl/wp-content/uploads/2017/03/Maakdagen-2016-terugblik.pdf
http://www.gemaaktingelderland.nl/maakdagen/sfeerimpressie-2016/
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Identiteit door verhalen

Leven in de Liemers is een veelzijdig project dat de 
identiteit van de Liemers wil versterken door mid-
del van verhalen. Erfgoed Gelderland voerde het 
project samen met de Liemerse erfgoedinstellingen 
uit in opdracht van de gemeenten Duiven, Wester-
voort en Zevenaar, binnen de regeling Cultuur- en 
Erfgoedpact van de Provincie Gelderland. Op 30 
november werd in het Musiater in Zevenaar met 
een feestelijke bijeenkomst het project Leven in de 
Liemers afgesloten en de resultaten gepresenteerd: 
een website vol persoonlijke verhalen, de Liemerse 
canon, een online community en een tweetal online 
quizzen.  
 

Leven in de Liemers
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Leven in de Liemers

● 105 verhalen 
● 40 canonvensters 
● 24 Oral History vrijwiligers opgeleid 
● 10 lokale cultuurhistorische initiatieven

INHOUD

http://www.levenindeliemers.nl/
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Verhalenwebsite 

Op 16 maart ging de vernieuwde verhalenwebsite mijnGelder-
land live met handige functionaliteiten en een fris design. Het 
aantal verhalen op de website groeide: naast de publicatie van 
losse verhalen en organisaties plaatsten we ook verhalen vanuit 
samenwerkingsprojecten, zoals de specials Hanzesteden en Wa-
gen vol Verhalen. De social media kanalen van mijnGelderland 
brachten de evenementen van de Gelderse erfgoedorganisaties 
onder de aandacht en verbonden de verhalen op mijnGelder-
land met de actualiteit. Nieuw is het YouTube-kanaal  
MijnGelderlandin360graden dat in het kader van het project 
Verhaal van Gelderland aan mijnGelderland werd toegevoegd.

mijnGelderland
Youtube-kanaal 

 MijnGelderlandin360graden 
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MijnGelderland

● 120.000 bezoekers 
● 440.000 pageviews 
● 3140 verhalen
● 4556 volgers op social media

INHOUD

http://www.mijngelderland.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCPEc8O4123mKA-Ac3Oeru4Q
https://www.youtube.com/channel/UCPEc8O4123mKA-Ac3Oeru4Q
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Rens in het Archief

De digitale leerlijn Reizen in de Tijd werd opnieuw 
veel gebruikt. Scholen voerden lessen uit en 
erfgoedinstellingen plaatsten hun aanbod op dit 
platform. Een van de hoogtepunten van het jaar 
was de prijs voor ‘Rens in het Archief’. Het Regio-
naal Archief Rivierenland en Erfgoed Gelderland 
maakten samen deze korte informatieve film voor 
Reizen in de Tijd. In vijf minuten laat Rens zien 
hoe een archief werkt en vooral wat de betekenis 
is van het archief voor een samenleving. In april 
van dit jaar werd de film genomineerd door The 
SPA Film Festival on Archives and Records Ma-
nagement in de categorie ‘Beste film die de rele-
vantie en belang van archieven laat zien’. Tijdens 
het Internationale Congres voor Archivarissen dat 
plaatsvond van 5 tot 10 september in Seoul, werd 
de winnaar bekend gemaakt: ‘Rens in het Archief’ 
won de publieksprijs! 

Reizen in de Tijd 
Rens in het Archief  
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Reizen in de Tijd INHOUD

https://www.reizenindetijd.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=h9p4dAuklKo
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Innovatie met erfgoed

Samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(HAN) werkt Erfgoed Gelderland aan de 
innovatie van erfgoedbeleving. Studenten 
onderzoeken wat mogelijk is met nieuwe 
technieken, mediavormgeving en communicatie. 
Erfgoed Gelderland daagt ze uit om de 
geschiedenis van Gelderland spannend, relevant 
en interessant te maken voor een nieuwe 
doelgroep. Tweedejaars studenten gingen aan 
de slag met diverse opdrachten vanuit de 
achterban van Erfgoed Gelderland: het Airborne 
Museum, het Liemers Museum, ICER, Het 
Pakhuis Ermelo, Stichting Oude Gelderse Kerken 
en Fort Pannerden. Zij ontwikkelden prototypes 
en maakten zo tegelijkertijd kennis met wat 
erfgoed te bieden heeft.  

Videopresentaties
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Samenwerking HAN INHOUD

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhEsW7wbRx-kAsgsZwAbKEiw-U9BPLnfn

