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INHOUD

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

VERBINDEN
Wij stimuleren en faciliteren samen-
werking. Dat 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 met collecties.

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  
verhalen zichtbaar worden en behouden  
blijven. Samen geven wij verleden toekomst.
 

Inleiding

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

WIJ WERKEN SAMEN MET PARTNERS 
BINNEN EN BUITEN GELDERLAND 

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

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

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door 
de Provincie Gelderland en wij werken 
samen met het erfgoedveld en partners 
binnen en buiten Gelderland. 

Bronvermelding foto's
pagina 13 foto klein: fotograaf Bert Vos
foto groot: tafel bezoekerscentrum Nationaal Park Hoge 
Veluwe, foto: mijnGelderland CC-BY-SA
pagina14 Wiki in Ede door WeeJeeVee (Eigen werk) [CC BY-
SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], 
via Wikimedia Commons 
Haarversiering uit de ijzertijd, Museum Het Valkhof [Public 
domain undefined CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

http://erfgoedgelderland.nl
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Netwerkbijeenkomsten

Erfgoed Gelderland organiseerde een groot aantal bijeenkomsten. De leden 
troffen elkaar tijdens de de Ledenraadsvergaderingen en verschillende 
netwerkbijeenkomsten: CollectieGelderland, mijnGelderland, Collectiewacht, 
Grote Leden, Directies Kleine Musea en Historische Verenigingen. Voor de bredere 
achterban organiseerden we lokale netwerkbijeenkomsten, onder andere in de 
Liemers en Maas en Waal. In het kader van projecten vonden verschillende 
inspiratiebijeenkomsten plaats, zoals voor WO2GLD, Publieksarcheologie, het 
Erfgoedfestival en voor RheijnLand.Xperiences een serie 'culture clashes'.  

erfgoedgelderland.nl

Coöperatie
V

ER
B

IN
D

EN

● 163 leden 
● 52 bijeenkomsten 
● 1.573 deelnemers

http://erfgoedgelderland.nl/
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Jubileum en Gouden 
Gelderse Roos

Op zaterdag 9 december vierde Erfgoed 
Gelderland samen met de leden en 
genodigden het zestigjarig jubileum in Fort 
Lent. In het fort is samen met 35 leden een 
Gelders pop-up museum met uiteenlopende 
topstukken  neergezet. Dit leverde goede 
gesprekken op tussen de aanwezigen.
Voorafgaand aan het feest vond de Gelredag 
plaats en was het pop-up museum 
opengesteld voor het publiek. Tijdens het 
jubileumfeest in de middag konden de 
genodigden het museum bezoeken en 
genieten van een gevarieerd programma. 
Ook werd de Gouden Gelderse Roos jury- en 
publieksprijs uitgereikt. De dag werd 
feestelijk afgesloten met een borrel en een 
toast op de toekomst. 

Cécile roept op: neem uw topstuk mee!  
Gelders pop-up museum  
Alles over de Gouden Gelderse Roos 
Inzendingen 

Coöperatie INHOUD
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● 35 inzendingen 
● 4.256 uitgebrachte publieksstemmen 

https://erfgoedgelderland.nl/nieuws/cecile-roept-op-neem-uw-topstuk-mee/
https://youtu.be/5JnVburmFZ8
http://erfgoedgelderland.nl/wp-content/uploads/2016/12/Factsheet-Terublik-Gelderse-Landdag.pdf
http://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/gouden-gelderse-roos-erfgoedprijs/
http://erfgoedgelderland.nl/gelderseroos/
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Ieders Museum Gelderland
Op de kaart gezet

Bij Ieders Museum Gelderland, het project dat vorig jaar, 
onder leiding van Ben Bregman en Else Gootjes, van start 
is gegaan, staat het bereiken van nieuwe doelgroepen cen-
traal. Dit zijn nieuwkomers en onbekende buren. In 2017 
zijn acht musea aan de slag gegaan met de publieksgroep 
zorgvragers waarmee ‘het inclusieve museum’ een mooie 
start heeft gemaakt. Het project heeft verder een scala 
aan samenwerkingsverbanden opgeleverd van musea met 
woonzorgcentra, winkeliersverenigingen, ROC’s, lokale 
afdelingen van vluchtelingenwerk en ouderenbonden, een 
kinderopvang en dorpsverenigingen. De resultaten zijn 
samengebracht op een  kaart en te bekijken via onder-
staande link. 

Alles over Ieders Museum   
Ieders Museum op de kaart  

 

INHOUD

● 35 initiatieven 
● 25 daadwerkelijk gerealiseerd 
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http://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/ieders-museum/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nb39Ju9GQ95V8EW8lVKM72oSgLo3witi&ll=52.08608846216032%2C5.6574444444444225&z=9
http://erfgoedgelderland.nl/wp-content/uploads/2016/12/Factsheet-Terublik-Gelderse-Landdag.pdf
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Samenwerken
RheijnLand.Xperiences en WO2GLD

Ook in 2017 is Erfgoed Gelderland met verschillende samenwerkingsprojecten 
gestart. Op 22 februari vond de kick-off plaats van RheijnLand.Xperiences; een 
grensoverschrijdend project, onder leiding van Marc Wingens en ondersteund 
door het INTERREG-programma. Culturele instellingen, bureaus voor toerisme en 
hogescholen uit de Kreisen Wesel en Kleve en Gelderland werken samen om een 
verbindend verhaal voor de musea in de grensstreek te realiseren. 
Met de aanstelling van Wouter Daemen ging in maart WO2GLD uit de 
startblokken. Deze samenwerking is er voor alle partijen die zich richten op het 
levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. 
Opgericht door de Radboud Universiteit Nijmegen, Erfgoed Gelderland en RBT 
KAN brengt WO2GLD het Gelderse netwerk in kaart en zet zich als verbindende 
schakel in voor het krachtiger, duurzamer en kwalitatief sterker maken van de 
herinnering.

RheijnLand.Xperiences
Meer over WO2GLD
wo2gld.nl

Resultaten inventariserend onderzoek 
WO2GLD in Gelderland:
● 200 beladen erfgoedlocaties
● 100 bestaande WO2 fiets- en wandelroutes
● 850 Gelderse oorlogsmonumenten 

INHOUD
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https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/rheijnland-xperiences/
https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/wo2gld/
https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/wo2gld/
http://www.wo2gld.nl/
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Advisering

Meerdere trajecten

In 2017 vonden weer veel erfgoedorganisaties de weg naar onze adviseurs en 
medewerkers voor advies en begeleiding. Een paar voorbeelden: Liesbeth 
Tonckens hielp de samenwerkende Elburgse musea en de Stichting 
Museumstad Elburg bij het formuleren van een  gezamenlijke museumvisie. 
Jette Janssen, Henriette Kosse en Marianna Tofani begeleidden Stichting Oude 
Gelderse Kerken naar een samenhangende communicatiestrategie en Else 
Gootjes adviseerde de gemeente Apeldoorn bij het ontwikkelen van een 
inspiratiedocument voor een Grafheuvelcentrum. Op verzoek van de gemeente 
Zutphen werkten Maud Heldens en Ben Bregman, samen met Daphne Mol van 
het Watermuseum, aan het educatieve project voor de renovatie van de 
Nieuwstadskerk in Zutphen; zij maakten een programma voor leerlingen die op 
de publiekssteiger de renovatie van dichtbij kunnen bekijken. 

Inspiratie voor een grafheuvelcentrum
Inspiratiedocument 
Aannemers gezocht
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● 76 adviesaanvragen 
uiteenlopende thema’s als: digitalisering, 
preventieve conservering, inzetten van 
nieuwe media, publieksbegeleiding, 
omgaan met vergrijzing van bestuur en 
medewerkers, financiering van 
verbouwingen en fondswerving.

INHOUD

https://erfgoedgelderland.nl/nieuws/inspiratie-voor-een-grafheuvelcentrum/
https://erfgoedgelderland.nl/wp-content/uploads/2018/03/Inspiratiedocument-Grafheuvels-LR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kH_Tp85BzBQ
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Google Grants

Vanaf eind juli is aan Erfgoed Gelderland 
deelname aan het Google Grants-
programma toegekend. Dit betekent dat 
Erfgoed Gelderland per maand een budget 
van 10.000 dollar kan besteden voor het 
plaatsen van advertenties in de 
zoekmachine van Google. Het budget wordt 
verdeeld over drie websites: 
mijnGelderland.nl, CollectieGelderland.nl 
en Cultuurcollege.nl. Maud Heldens en 
Henriette Kosse vergrootten hiermee hun 
kennis over optimalisatie van websites en 
hun promotie. Zij delen deze kennis graag 
met de leden van Erfgoed Gelderland. Door 
het inzetten van de advertenties kunnen we 
erfgoed nog beter zichtbaar maken voor 
een breed publiek.

Nieuwe kennis

De campagnes leverden 
15.200 gebruikers op voor 
mijnGelderland en 11.000 
voor CollectieGelderland

INHOUDINHOUD
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Virtual Reality

Voor CultuurCollege werden vijf succesvolle trainingen 
vanuit Erfgoed Gelderland geïnitieerd. Maar daarnaast 
gaven collega’s ook in company workshops, zoals op 
verzoek van Erfgoed Centrum Rozet. In het kader van het 
project Wikipedian in Residence, hadden zij collectie op 
Wikemidia geplaatst en wilden daar het publiek meer bij 
betrekken. Collega’s Maud Heldens en Michelle van 
Lanschot draaiden een interactieve workshop in elkaar en 
lieten de deelnemers veel uitproberen en spelen! Aan 
bod kwamen toegankelijke en eenvoudige platforms, 
applicaties en websites waarmee gewerkt kan worden.  
De deelnemers gingen actief aan de slag en onderzochten 
zelf de mogelijkheden: een online spel gemaakt met 
Erfgoedtools, een analoog spel, een QR/wiki-route door 
de tentoonstelling en VR-toepassingen. 

cultuurcollege.nl 
Workshop erfgoed beleven in Rozet 

Trainingen en workshops INHOUD

Trainingen CultuurCollege: 
● Vrijwilligersmanagement
● Collectiewacht: beheer en behoud
● Adlib Museumsoftware
● Een Tentoonstelling maken
● Van Rondleiden naar Begeleiden
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http://www.cultuurcollege.nl/
https://erfgoedgelderland.nl/digitale-media/workshop-erfgoed-beleven-in-rozet/


11

Nieuwe mijlpaal

Met het aansluiten van het Noord-Veluws museum 
bereikte CollectieGelderland in 2017 50 leden, een 
nieuwe mijlpaal. Het aantal bezoekers van de site 
groeide met 6% ten opzichte van 2016 naar 195.936, 
en samen bekeken deze bezoekers 1.120.160 pagina’s. 
Het team CollectieGelderland werd uitgebreid met 
twee medewerkers informatiebeheer: Wouter Daemen 
en Michelle van Lanschot. Om kennis beter te kunnen 
uitwisselen werd een start gemaakt met rondetafelge-
sprekken naast de ledenbijeenkomsten. Het eerste 
gesprek ging over auteursrechten. In het najaar van 
2017 zegde de provincie Gelderland bovendien een 
ruim budget toe om de website en database de 
komende jaren te herzien. Doel is om de Gelderse 
objecten nog beter zichtbaar te maken voor een groter 
publiek. Hiermee wordt in 2018 gestart.

collectiegelderland.nl 
Meer over CollectieGelderland

CollectieGelderland

● 699.775 objecten 
● 235.713 sessies
● 195.936 gebruikers
● 50 leden

INHOUD
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http://www.collectiegelderland.nl/
https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/collectiegelderland/
https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/collectiegelderland/
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Uiteenlopende 
opdrachten

Verspreid over zeven provincies heeft 
Collectiewacht afgelopen jaar weer 
heel diverse opdrachten uitgevoerd. 
Een korte opsomming hiervan: Collec-
tiescan van onder andere een histo-
risch interieur, begeleidingstraject 
voor het herplaatsen van BKR-kunst 
bij een gemeente en het maken van 
een housekeepingplan. De opdrach-
ten worden uitgevoerd door Collectie-
wachters, materiaaldeskundigen met 
allen een eigen specialisme. Omdat 
collega’s Ingrid Gerritsen en Kelly 
Witteveen van Collectiewacht graag 
voldoen aan de vraag van onze leden, 
zijn zij ook begonnen met het ijken 
van thermohygrografen. 

Collectiewacht 

Collectiewacht

● 10 Collectiewachters 
● 31 adviesvragen
● 6 cursussen 
● 3 Collectiescans 
● 1 Nulmeting 
● 4 Abonnementen 
● 1 Bezoek op Maat
Verdeeld over zeven provincies

INHOUD
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https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/collectiewacht-2/
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Verhalen en collecties

Bij Digitaal tafelen draait het om de digitale ontslui-
ting van verhalen en collecties in de gemeente Ede. 
De presentatie ervan gebeurt via multitouchtafels 
voor Kijk en Luistermuseum, Historisch Museum 
Ede, Museum Lunteren, Het Nederlands Tegel- 
museum, Platform Militaire Historie Ede, Museum 
Vliegbasis Deelen en Gemeentearchief Ede. Ook is 
er een rondreistafel ingezet. De content komt via 
de bestaande kanalen CollectieGelderland.nl en 
Edeopdekaart.nl beschikbaar. Voor de tafels zijn 
applicaties gemaakt met introductiefilms over de 
partners, met toeristische informatie en met een 
op de eigen collectie gebaseerde Hizzquiz. Voor het 
Nederlands Tegelmuseum is een iBeacon- 
route ontwikkeld. Het project werd mogelijk  
gemaakt door de Gemeente Ede, met Arno Stam 
van Erfgoed Gelderland als verbindende schakel.  
 

Digitaal tafelen
Introductiefilms

Digitaal tafelen

● Ruim 73.000 collectiestuk-
ken zichtbaar

● Ruim 5.000 professionele 
collectiefoto’s gemaakt

● Ruim 19.321 gebruikers van 
de multitouchtafels

INHOUD
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https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/digitaal-tafelen/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLq23Oyk9Az-wz6NyFJMk2QInd0QelFzdE
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Zeven instellingen 

In 2017 werkte Erfgoed Gelderland aan het beschikbaar 
maken van Gelders erfgoed via Wikipedia in het kader van het 
project ‘Een Wikipedian in Residence in Gelderland’. De Wiki-
pedian in Residence Michelle van Lanschot zat intern bij zeven 
instellingen om hen te leren zelfstandig hun materiaal beschik-
baar te maken via de verschillende platforms van Wikipedia. 
Daarnaast werden er zeven bijeenkomsten georganiseerd 
waarbij deelnemers aan het project kennis opdeden over open 
data, Wikidata en het monitoren van collecties op de 
Wiki-platforms. Het project werd afgesloten met een goed-
bezocht symposium ‘Wikimedia & erfgoed’. Daarnaast werd er 
een handleiding gepubliceerd waarmee medewerkers van 
erfgoedinstellingen aan de slag kunnen met het delen van hun 
collecties via Wikipedia.

Wikipedia: GLAM/Erfgoed Gelderland
Wikipedian in Residence 

Wikipedian in Residence

● 3.993 Gelderse voorwerpen op Wikimedia Commons
● 131 artikelen over Gelderland op Wikipedia
● 20 medewerkers van instellingen getraind in het gebruik van Wikimedia
● 54 deelnemers aan workshops
● 7 residenties bij Gelderse instellingen

INHOUD
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Erfgoed_Gelderland
https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/wikimedia-in-gelderland-een-wikipedian-in-residence/
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Groei

MijnGelderland.nl maakte een enorme groei 
door naar 170.000 bezoekers, 50.000 meer dan 
in 2016. In 2017 zijn enkele zaken aan de website 
toegevoegd of gewijzigd, zoals een verhaalfor-
mulier en de filtermogelijkheid bij de overzichts-
pagina Actueel. Het meest bekeken individuele 
verhaal gaat over de ENKA en staat in de Canon 
van Ede. Ook de special 'Verbeelding van de Waal' 
werd zeer goed bezocht.
Op beleidsniveau is onderzoek gedaan naar de 
toekomstperspectieven voor mijnGelderland. De 
conclusies zijn verwerkt in een visiedocument.  
Er is afscheid genomen van de betalende partners 
van mijnGelderland. Vanaf 2018 wordt de basis 
van de website (onderhoud en hosting) financi-
eel gedragen door alle leden van de coöperatie 
Erfgoed Gelderland.

MijnGelderland 
mijngelderland.nl  
De ENKA 

MijnGelderland INHOUD
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● 170.000 bezoekers
● 445.000 paginaweergaven

https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/mijngelderland/
http://www.mijngelderland.nl/
https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ede/enka
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Het verleden dichtbij

Op het gebied van archeologie streeft 
Erfgoed Gelderland ernaar partijen die zich 
bezighouden met archeologie bij elkaar te 
brengen en zo archeologie meer onder de 
aandacht te brengen bij het Gelderse publiek. 
Collega Roel Kramer is aangesteld om hier 
invulling aan te geven. Eén van zijn taken was 
de coördinatie van de eerste Gelderse 
deelname aan de Nationale 
Archeologiedagen. Door heel Gelderland 
hebben musea, kastelen en archeologische 
instellingen hun deuren geopend en 
activiteiten georganiseerd. Tijdens deze 
dagen hebben (amateur)archeologen hun 
kennis kunnen delen met het publiek. Door 
de grote betrokkenheid en inzet van alle 
vrijwilligers en professionals was de eerste 
editie van de Nationale Archeologiedagen in 
2017 een groot succes!  

Publieksarcheologie
Archeologiedagen.nl 

Archeologiedagen INHOUD
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Gelderse Archeologiedagen:
● 20 verschillende locaties
● 33 betrokken partijen
● 40 activiteiten
● Circa 12.000 bezoekers

https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/publieksarcheologie/
https://www.archeologiedagen.nl/
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Een verkennend project

Gelderland heeft een lange en boeiende geschiedenis, maar de 
meeste inwoners weten dat niet. Het wordt hoog tijd voor een 
samenhangend overzicht: van de prehistorie tot nu. Zo’n overzicht 
laat zien dat de vele lokale en regionale geschiedenisverhalen met 
elkaar verbonden zijn.
In opdracht van de provincie voerde Erfgoed Gelderland samen 
met Storia, de Gelderland Bibliotheek en Omroep Gelderland het 
verkennende project het Verhaal van Gelderland uit, gestart in 
het najaar van 2017. We willen zo veel mogelijk beoefenaren van 
Gelderse geschiedschrijving en bewaarders van het Gelderse 
verleden betrekken; en daarmee de inwoners van Gelderland 
bereiken, zodat iedereen het Verhaal van Gelderland kan beleven. 
Met de uitkomsten van het pilotproject worden nieuwe plannen 
opgesteld, projecten opgestart en producten opgeleverd, 
waaronder de website erfgoedvrijwilliger.nl.
 

erfgoedvrijwilliger.nl
Meer over het Verhaal van Gelderland

Verhaal van Gelderland INHOUD
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● 10 projecten
● 50 musea
● 40 historische verenigingen
● 5 (netwerk)bijeenkomsten
 begeleidingstraject Historische 

Verenigingen
● Website erfgoedvrijwilliger.nl
● 21 Gelredagen met activiteiten

http://www.erfgoedvrijwilliger.nl/
https://youtu.be/D9p0UhUk_OA
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Innoveren van 
erfgoedbelevingen

Samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(HAN) werkt Erfgoed Gelderland aan het 
innoveren van erfgoedbelevingen. Collega’s 
Henriette Kosse en Maud Heldens halen uit het 
veld vragen op van musea, archieven en andere 
erfgoedinstellingen. Dit zijn vraagstukken die 
gaan over het presenteren van collecties en 
verhalen op nieuwe manieren, het bereiken van 
andere doelgroepen of het inzetten van digitale 
media. Studenten bedenken innovatieve en 
interactieve oplossingen voor deze vragen. In 
acht weken werken zij hun ideeën uit en 
presenteren uiteindelijk een prototype aan de 
opdrachtgevers, zoals: De Bastei, het Van  
’t Lindenhoutmuseum, het Kijk- en 
Luistermuseum, Gemeente Zutphen, 
mijnGelderland, Wikimedia, WO2GLD en het 
Verhaal van Gelderland. De opdrachtgevers zijn 
geïnspireerd om op een andere manier te kijken 
naar hun collectie en verhalen. Ook in 2018 
kijken we weer uit naar deze bijzondere 
samenwerking! 

Samenwerking HAN/SIM en Erfgoed 
 Gelderland voorjaar 2017
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Samenwerking HAN INHOUD

● 2 rondes
● 120 deelnemende studenten
● 10 opdrachtgevers

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

