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INHOUD

Erfgoed Gelderland is er voor iedereen die 
het belangrijk vindt dat erfgoed, collecties 
en verhalen zichtbaar worden en behouden 
blijven. Wij zetten het erfgoed op de kaart. 
Samen geven wij verleden toekomst. Hoe 
doen wij dat? 

VERBINDEN
Kennis delen, ervaringen opdoen en 
bijzondere mogelijkheden creëren

Wij verbinden mensen en organisaties en 
we werken samen met verschillende part-
ners. Wij organiseren netwerkbijeenkomsten 
en initiëren en begeleiden grote en kleine 
projecten. Op die manier laten we samen 
het erfgoed stralen. Ons netwerk is groot 
en gebaseerd op onderling vertrouwen. We 
zijn ervan overtuigd dat samenwerken altijd 
meerwaarde heeft, in welke vorm dan ook.

BORGEN
Kennis en kunde opdoen en  
veiligstellen
Elke professional of bevlogen vrijwil-

liger staat soms voor kwesties waar hij even 
het antwoord niet op weet. Onze kennis over 
erfgoed en erfgoedorganisaties is zeer breed. 
Met vragen over bijvoorbeeld erfgoedbeleid, 
collectieplannen, collectiebeheer of publieks
begeleiding en publieksbereik, kunnen wij 

u verder helpen. Maar ook voor degene die 
voor de eerste keer in contact komt met 
erfgoed en historie en zijn weg zoekt in dit 
werkveld, zijn we er.

BEWAREN
Zorgen voor collecties en er lang 
van kunnen genieten
Collecties samenstellen is een heel 

proces: kiezen wat je wilt bewaren, registre-
ren, fotograferen en digitaliseren. Maar ook: 
schoonmaken, veilig opbergen en eventueel 
restaureren. En natuurlijk de collectie presen-
teren op een website of in een expositie. Niet 
alleen voorwerpen, ook persoonlijke herinne-
ringen van mensen kunnen een waardevolle 
collectie vormen. Het goed bewaren van 
materiële en immateriële collecties vraagt 
specialistische kennis. Wij helpen u daarbij, 
zodat u uw collecties en verhalen een mooie 
toekomst kunt geven.

BELEVEN
Verhalen van het verleden beleven 
in het heden
Hoe kun je het verleden laten bele-

ven? Het erfgoed zichtbaar maken en in het 
hart van het publiek laten komen? Dat kan 
door de boeiende verhalen en voorwerpen 
op allerlei manieren aan te bieden via diverse  

‘podia’.  U kunt deelnemen aan onze projec-
ten, waarmee u het publiek kunt bereiken 
en uw organisatie op de kaart kunt zetten. 
Erfgoed beleven verbindt het verleden met 
het heden en de toekomst! 

LEREN
Met kennis over je voorouders 
kijken naar vandaag en morgen
Kinderen van nu zijn het publiek van 

later. Enthousiast maken voor erfgoed kan 
niet vroeg genoeg beginnen. En het is leuk 
om het verleden van dichtbij en in de eigen 
omgeving te ontdekken. En wie weet waar 
hij vandaan komt, heeft meer begrip voor 
mensen en gebeurtenissen van nu. Daarom 
hebben wij, samen met partners, een digitale 
leerlijn voor het onderwijs ontwikkeld.

In dit jaarverslag geven wij u een impressie 
van hetgeen wij in 2015 gedaan hebben in 
het kader van Verbinden, Borgen, Bewaren, 
Beleven en Leren.

Inleiding

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

http://erfgoedgelderland.nl
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Samenwerking

Binnen het grote netwerk van Erfgoed Gelderland hebben zich verschillende 
kleinere gevormd rond diverse thema’s. In 2015 zijn deze regelmatig bij elkaar 
gekomen om kennis te delen, ideeën uit te wisselen en koers te bepalen, zoals 
de netwerken CollectieGelderland (45 leden), mijnGelderland (8 partners),  
Directeuren kleine musea (16 leden), Directies grote erfgoedinstellingen  
(12 leden) en Netwerk Audio Visueel Archief Gelderland (AVAG) (30 leden).

‘Ik zie Erfgoed Gelderland als verbinder met een 
goed aanbod aan cursussen, workshops en het-  

eigen-museum-overschrijdende initiatieven.’

Netwerken INHOUD
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Podium voor het lokale 
verhaal

Zoals elk jaar organiseerden wij ook in 2015 diverse 
bijeenkomsten en minisymposia. Op 13 november 
vond de Historische Verenigingendag plaats met als 
thema: ‘Podium voor het lokale verhaal; hoe vertel je 
dit op een pakkende manier?’ Een geslaagde bijeen-
komst (meer dan 40 aanwezigen) met een aantrek-
kelijk programma: verhalen vertellen op de zeepkist, 
interviews in talkshowsetting en twee workshops: 
‘oral history’ en ‘hoe maak je een lokale canon’. De 
bijeenkomst sloot af met de netwerkborrel. 

‘Inspirerende nieuwe 
invalshoeken gehoord!’

Bijeenkomsten INHOUD
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Partners
Omroep Gelderland

Eén van de partners waarmee Erfgoed 
Gelderland in 2015 veel heeft samen
gewerkt is Omroep Gelderland. Zo heb-
ben wij inhoudelijke bijdragen geleverd 
aan een paar mooie programma’s, waarin 
erfgoed centraal staat: Een Wagen vol 
Verhalen, De Ridders van Gelre en  
Gemaakt in Gelderland. Daarnaast orga-
niseerden we samen met de omroep de 
Gelredagen. Vanaf september kon het 
publiek elke zaterdag op een bijzondere 
locatie terecht voor leuke activiteiten.

Een wagen vol verhalen
Ridders van Gelre
Gemaakt in Gelderland

 'Er kijken veel meer mensen 
dan verwacht naar  deze 

programma's'

http://www.eenwagenvolverhalen.nl/
http://www.omroepgelderland.nl/riddersvangelre
http://www.omroepgelderland.nl/gemaaktingelderland
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Advisering

Gastvrijheid

In Museum Smedekinck in Zelhem en Boerderijmuseum de Lebbenbrugge in  
Borculo organiseerde Erfgoed Gelderland bijeenkomsten over Gastvrijheid.  
Met circa 20 medewerkers die regelmatig achter de balie staan en rondleidingen 
geven, bespraken we onderwerpen als: bezoekers ontvangen, huisregels, veilig-
heid en promotie. De kwaliteit van deze gesprekken onder professionele leiding 
maakten deze bijeen komsten zeer waardevol.

‘Ik was verrast: met één persoon haal je heel 
veel kennis, advies en ervaring in huis.’

INHOUD
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CultuurCollege

Vrijwilligersmanagement

Eén van de cursussen door Erfgoed Gelderland aangeboden via het Cultuur College 
was Vrijwilligersmanagement. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor allerlei taken, zoals 
baliebezetting, collectiebeheer of rondleidingen. Deze cursus ondersteunt directie, 
bestuur en de vrijwilligerscoördinator bij het beleid en de praktische organisatie 
rond medewerkers. De training vond twee keer plaats, werd gevolgd door 30 cur
sisten en werd beide keren beoordeeld met een dikke acht. CultuurCollege

 
De gemiddelde beoordeling van deze cursus: 8.3

INHOUD
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https://www.cultuurcollege.nl


9

Universiteit
Wageningen

De Collectiewacht heeft een collectiescan uitge-
voerd bij Universiteit Wageningen. Vier Collectie-
wachters hebben in vijf dagen tijd 29 locaties  
bezocht. Zij keken naar de bewaaromstandighe-
den, de risico’s in de collecties en de conditie van 
de objecten. Met de bevindingen en aanbevelin-
gen kan Universiteit Wageningen nu aan de slag. 

'Hiermee komen we verder'

INHOUD
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Collectiewacht
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Gemeente Ede

Zeven erfgoedpartners in de gemeente Ede zochten naar 
manieren om bezoekers op interactieve manier kennis te 
laten maken met hun verhalen en collecties. In septem-
ber startte een samenwerkingsproject om dit te realise-
ren met Erfgoed Gelderland als verbindende schakel en 
sparringpartner. Beoogd resultaat: digitale ontsluiting 
van verhalen en collecties en presentatie ervan op multi
touchtafels en infozuilen. 

‘Digitaal tafelen is een leuke innovatieve 
manier om meer mensen kennis te laten 

maken met de historie en cultuur van Ede’

Digitaal tafelen INHOUD
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Gelders Arcadië 

In 2015 verzorgde Erfgoed Gelderland verschil-
lende oral history trajecten. Eén daarvan was 
voor ‘Gelders Arcadië: Geschiedenis in verhalen’. 
Gelders Arcadië is de landgoederenzone langs 
de Veluwezoom. Een groep enthousiaste vrijwil-
ligers, door Erfgoed Gelderland getraind in oral 
history interviewtechnieken, hebben persoon
lijke verhalen verzameld en vastgelegd. Zo blij-
ven deze bewaard voor heden en toekomst.  
De verhalen zijn gebundeld in vijf routeboekjes, 
één verhalenboek en een routeapplicatie. 

‘Werken als oral history vrijwilliger 
vind ik ontzettend waardevol. 

Het geeft mij veel voldoening en 
het historisch verhaal

blijft bewaard!’

INHOUD

B
EW

A
R

EN

Oral history
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Gemaakt 
in Gelderland

In de zomer van 2015 zomer vond het 
erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland 
plaats, waarbij de Gelderse maak-
industrie centraal stond. Dit festival 
bestond uit 360 activiteiten, georgani-
seerd door 178 deelnemende part-
ners. Er was veel te beleven: tentoon-
stellingen, open dagen in bedrijven, 
workshops, lezingen, verhalenprojec-
ten, muziek en theatervoorstellingen, 
wandel en fietsroutes. Het festival 
trok ruim 215.000 bezoekers. 

Gemaakt in Gelderland
Aftermovie

‘De communicatiepower die 
Erfgoed Gelderland met 
Gemaakt in Gelderland 

genereert, helpt ons bij het 
bereiken van onze  
publieksgroepen.’

INHOUD

B
EL

EV
EN

Erfgoedfestival

http://www.gemaaktingelderland.nl/
https://youtu.be/tM6U32Pd2l8
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KunstOER

In 2015 werd het 50e goede idee ingebracht bij IDeefabriek Achterhoek:  
KunstOER, een kunstroute rond Winterswijk in het Pinksterweekend 2016 op acht 
verschillende locaties, waaronder Villa Mondriaan. De IDeefabriek ondersteunt 
dergelijke inspirerende activiteiten met advies en indien mogelijk met een finan-
ciële bijdrage. De IDeefabriek is een samenwerkingsproject van Erfgoed Gelder-
land en Cultuurmij Oost. IDeefabriek Achterhoek

‘Dankzij de IDeefabriek hebben we ons plan 
tastbaar en financieel haalbaar kunnen maken.’
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IDeefabriek Achterhoek

http://www.ideefabriek.eu/achterhoek/
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Cultuurhistorie 
in het Land van 
Maas en Waal 

MijnGelderland is de verhalen
website van Erfgoed Gelderland 
over de geschiedenis van Gelder-
land. Met verhalen, routes, canons 
en nog veel meer. Meer dan 120 
partners leveren daarvoor inhou-
delijke input. In 2015 is de website 
geheel vernieuwd en inmiddels 
staan er meer dan 3000 verha-
len op de site. Vorig jaar heeft de 
redactie ook weer enkele specials 
gelanceerd, waaronder de QR route 
Cultuurhistorie Land van Maas en 
Waal.  

OR route Cultuurhistorie 
       Land van Maas en Waal

‘Wat een schat aan  
informatie over onze 

mooie provincie. Wij zijn 
blij dat ons Rijk van 

Nijmegen en het Land  
Maas en Waal er in zijn 

opgenomen.’
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MijnGelderland

http://www.mijngelderland.nl/routes/land-van-maas-en-waal
http://www.mijngelderland.nl/routes/land-van-maas-en-waal
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Tussen Droom & Daad

Op zaterdag 24 oktober waren kinderen weer van 
harte welkom in de musea van Gelderland samen 
met hun ouders, grootouders, broers, zussen, 
vrienden en vriendinnen. Het thema van de Gel-
derse Museumdag 2015: tussen Droom & Daad. 
Aan de dag deden 79 musea mee. Gezamenlijk 
ontvingen zij 20.000 bezoekers. Met behulp van 
een droomticket met unieke code konden kinde-
ren hun droom invullen op de website. Drie van 
alle ingestuurde dromen werden werkelijkheid.  

Gelderse Museumdag

‘De droomtickets pasten goed bij het 
thema en welk kind wil nu niet een 

hartenwens opsturen.’
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Gelderse Museumdag

http://geldersemuseumdag.nl/
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Reizen in de Tijd

Met de digitale leerlijn Reizen in de Tijd kunnen kinderen een reis door de tijd 
maken en leren van het eigen lokale verleden. In 2015 is de website opgeleverd. 
Inmiddels hebben 49 scholen een account aangemaakt, 47 aanbieders samen 98 
bezoeklessen ontwikkeld en hebben ruim 3000 leerlingen een digitaal portfolio. 
Reizen in de Tijd werd genomineerd voor de landelijke Museum educatieprijs van 
de Museumvereniging. Uit drie genomineerden ontving het project de tweede 
prijs! Reizen in de Tijd

‘Wat een leuke en inspirerende lessen op deze site.’

INHOUD
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Erfgoededucatie 

https://www.reizenindetijd.nl/

