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INHOUD

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waar-
in circa 185 erfgoedorganisaties samenwer-
ken, kennis delen en het erfgoed presen-
teren. Musea, historische verenigingen, 
archieven, monumentenorganisaties en 
andere erfgoedorganisaties en gemeenten 
kunnen bij ons  terecht met vragen rond 
beleid, collecties, immaterieel erfgoed en 
andere erfgoed gerelateerde onderwerpen.

Als bureau van de coöperatie staan wij voor:

VERBINDEN
Wij stimuleren en faciliteren de samenwer-

king. Dit doen wij onder andere 
door netwerkbijeenkomsten te 
organiseren en door grote en kleine 

samenwerkingsprojecten op te zetten en te 
begeleiden.

VERSTERKEN
Wij zijn het kenniscentrum voor het 
erfgoedveld, maar ook voor ande-
ren die met erfgoed te maken 

hebben. Denk aan gemeenten met hun 
lokale geschiedenis of bedrijven die collec-
ties hebben.

Door te Verbinden en te Versterken  
ondersteunen wij erfgoedorganisaties bij

- het Bewaren van materiële en   
 immateriële collecties

- het publiek het verleden laten   
 Beleven met publieksgerichte acti- 
 viteiten en educatieprogramma's

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

Inleiding

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

WIJ WERKEN SAMEN MET PARTNERS 
BINNEN EN BUITEN GELDERLAND 

PARTNERS BINNEN GELDERLAND: 
Cultuur Oost, CultuurCollege, Omroep 
Gelderland, Toerisme Veluwe Arnhem 
Nijmegen, 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. 

http://erfgoedgelderland.nl
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INHOUD

Netwerkbijeenkomsten

Erfgoed Gelderland organiseerde een groot aantal bijeenkomsten.  
De leden troffen elkaar tijdens de Ledenraadsvergaderingen en 
verschillende netwerkbijeenkomsten, onder andere voor de 
netwerken CollectieGelderland, mijnGelderland en Directies Kleine 
Musea. Historische verenigingen konden terecht bij twee bijeen-
komsten Het Juiste Loket. Verder waren er bijeenkomsten in het 
kader van verschillende projecten, zoals het Erfgoedfestival, Ieders 
Museum, Verhaal van Putten, Wikimedia, RheijnLand.Xperiences en 
Samenwerking HAN. Publieksarcheologie en WO2GLD organiseerden 
een themamiddag over de archeologie en het landschap van de 
Tweede Wereldoorlog. Voor lokale netwerken organiseerden we 
bijeenkomsten, onder andere in De Liemers en Maas en Waal.

erfgoedgelderland.nl

Coöperatie
V

ER
B

IN
D

EN

● 185 leden 
● 120 bijeenkomsten 
● 2.554 deelnemers

https://erfgoedgelderland.nl/
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Resultaten en initiatieven

●  WO2GLD, een samenwerkingsproject van de Radboud 
Universiteit, Erfgoed Gelderland en RBT-KAN, lanceerde 
de vernieuwde website, waarmee in kaart wordt 
gebracht waar de zichtbare en onzichtbare sporen en 
oorlogsbronnen te vinden zijn.

●	 In RheijnLand.Xperiences werken negen culturele 
instellingen, twee hogescholen en twee bureaus voor 
toerisme uit de Kreise Kleve en Wesel en de provincie 
Gelderland samen om met innovatieve middelen het 
verhaal van de grensregio te vertellen. Op 6 december 
werd in kasteel Doorwerth de tussenstand van het 
project gepresenteerd met onder andere de personage 
Sophia. 

●  In het voorjaar is collega Mariëlla Beukers gestart als 
medewerker publieksaspecten voor Romeinse Limes 
Nederland, een samenwerkingsverband van Erfgoed 
Gelderland, Landschap Erfgoed Utrecht, het 
Erfgoedhuis Zuid-Holland en RomeinenNU.

●  Samen met Mapping Slavery hebben we in 2018 het 
initiatief genomen voor een nieuw project: Slavernij-
verleden in Gelderland. Meerdere partners zijn hierbij 
betrokken. 

Zichtbare en onzichtbare sporen en oorlogsbronnen 
Met Sophia grensoverschrijdend langs de musea  
Romeinse Limes Nederland  
Slavernijverleden 

Samenwerken INHOUD
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● WO2GLD: 1300 locaties in kaart  
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https://www.wo2gld.nl/
https://erfgoedgelderland.nl/nieuws/rheijnland-xperiences-met-sophia-grensoverschrijdend-langs-de-musea/
https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/romeinse-limes-nederland/
https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/sporen-slavernijverleden-gelderland/


6

Verhaal van Gelderland

Masterplan gepresenteerd

Zaterdag 10 maart werd tijdens de Gelredag van de 
Ridders van Gelre op kasteel Doorwerth het plan  
Verhaal van Gelderland gepresenteerd. Dit project is 
een initiatief van Erfgoed Gelderland, hoogleraar 
Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven, de Gelderland 
Bibliotheek en Omroep Gelderland om de geschie-
denis van Gelderland te beschrijven en breed te 
presenteren. Daarbij willen de initiatiefnemers zoveel 
mogelijk partijen betrekken.  
Het masterplan Verhaal van Gelderland bestaat uit 
verschillende deelprojecten, die met elkaar samen-
hangen en helpen om het Verhaal van Gelderland 
beter toegankelijk te maken.  
De website, erfgoedvrijwilliger.nl, ook onderdeel van 
Verhaal van Gelderland en hét platform waar organi-
saties en vrijwilligers elkaar vinden, werd op diezelfde 
middag gelanceerd.

Verhaal van Gelderland gepresenteerd!    
Verhaal van Gelderland  
erfgoedvrijwilliger.nl 

 

INHOUD

● Verhaal van Gelderland: 7 deelprojecten
● Erfgoedvrijwilliger: 49 erfgoedorganisaties  
 hebben 79 vacatures geplaatst
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https://erfgoedgelderland.nl/nieuws/verhaal-van-gelderland-gepresenteerd/
https://erfgoedgelderland.nl/verhaalvangelderland/
https://www.erfgoedvrijwilliger.nl/
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Internationaal

70 deelnemers 
tussen 20 en 30 jaar
uit 16 landen

INHOUD
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The Future is Heritage  
Youth Summit
Van 19 tot en met 22 juni vond in Berlijn de conferentie The Future is 
Heritage plaats. Deze Europese erfgoedconferentie voor jongeren is 
georganiseerd voor en door studenten, young professionals en young 
practitioners uit de erfgoedsector. Deelnemers uit 16 verschillende 
landen leerden er vier dagen lang over elkaars geschiedenis en erfgoed-
aanpak vanuit een Europese context. Het programma bestond uit 
workshops, discussies en bezoeken aan inspirerende erfgoedinstel-
lingen. Vanuit Gelderland woonden onze stagiairs Emma Goossens, 
Hadewijch Zwart, Wouter Hinrichs en Jelle van de Graaf het jongeren-
congres bij als sprekers, crewleden en moderators. Zij legden hun 
ervaringen vast in blogs.

Blogs: The Future is Heritage
Slotverklaring in beeld
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https://erfgoedgelderland.nl/category/nieuws/futureisheritage/
https://www.youtube.com/watch?v=_MYqjia9Y_0&feature=youtu.be
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Advisering

Erfgoedorganisaties 
en gemeenten

In 2018 vonden weer veel erfgoedorgani-
saties, maar ook gemeenten, de weg naar 
onze adviseurs en medewerkers voor 
advies en begeleiding. Voor de gemeente 
Berkelland maakten we een Quick Scan 
Musea en voor de gemeente West Maas 
en Waal deden we een onderzoek naar de 
kansen voor Expeditie Over de Maas. We 
adviseerden bij identiteitsprojecten, zoals 
het Oral History project in de Arnhemse 
wijk Klarendal en ondersteunden het 
traject Innovatie Musea Ede. 
Verder behandelden we adviesaanvragen 
rond de volgende zaken: 
●  digitalisering
●  preventieve conservering
●  strategie en beleid
●  financiering van verbouwingen
●  fondsenwerving
●  inzet van nieuwe media 
Ook de Erfgoede Gesprekken, gestart in 
2017, vonden dit jaar doorgang. 

Draagvlak & Inspiratie

V
ER

ST
ER

K
EN

● 189 adviesaanvragen
● 160 uiteenlopende vragen via  
 telefoon of e-mail 

INHOUD

https://erfgoedgelderland.nl/wp-content/uploads/2019/03/LN-6-Rapportage-haalbaarheidsonderzoek-Archeologie-over-de-Maas.pdf
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Breed publieksbereik

Het jaar 2018 is voor Ieders Museum een 
succesvol jaar geweest. Het project is vanuit de 
stimuleringsregeling voor musea vanaf medio 
2016 doorgegroeid naar vier pijlers waarin 
scholing, stimulering, marketing voor middelgrote 
musea en marketing voor kleine vrijwilli-
gersmusea het hart vormen. Elk museum kan 
deelnemen aan één of meerdere pijlers. Ieders 
Museum is hiermee een breed project over 
publieksbereik van musea in Gelderland. 
Binnen de stimuleringsregeling zijn mooie initia-
tieven gehonoreerd, waarbij samenwerken met 
niet-museale partners voorwaarde is. Bijvoor-
beeld: Pakhuis on tour, een samenwerking tussen 
Het Pakhuis Ermelo en Zorggroep West Veluwe; 
Overleven in de winter, een winteropstelling in 
De Tuinen van Appeltern in samenwerking met 
Museum Tweestromenland; De mooiste schoen 
van Nijmegen, waarbij het Huis voor de 
Nijmeegse geschiedenis en Stieneo samen-
werkten met scholen voor voortgezet onderwijs, 
schoenwinkels en schoenfabrikant Nimco.

Ieders Museum 

Ieders Museum
● 19 aanvragen
● 18 gehonoreerd 
● 129 vrijwilligers en professionals geschoold
● 6 musea deden mee aan de marketing pilot

INHOUDINHOUD
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https://www.iedersmuseum.nl/
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Trainingen en workshops  

In samenwerking met CultuurCollege werden enkele succes-
volle trainingen voor het erfgoedveld aangeboden, waaronder 
diverse trainingen rond Collectiewacht en educatie. Nieuw bij 
CultuurCollege was het scholingsaanbod vanuit Ieders 
Museum. In huis organiseerden we in het kader van Verhaal 
van Gelderland de leerlijn Beter Besturen.  
Tijdens de studiedag voor stadsgidsen in het Nederlands 
Openluchtmuseum werd de publicatie Stadsgidsen in de 
Schijnwerpers gepresenteerd. In deze publicatie, waaraan ook 
Erfgoed Gelderland heeft bijgedragen, staat de stadswandeling 
in al haar aspecten centraal.  
Op locatie organiseerden we meerdere workshops, zoals Van 
interview tot verhaal in Putten, Schrijven voor Wikipedia en 
diverse schrijfbijeenkomsten voor historische verenigingen.  
De nieuwe kennis die we zelf opdeden, bijvoorbeeld over 
beeld- en auteursrecht en AVG, deelden we met onze leden via 
onze kennisbank op de website. 

CultuurCollege 
Leerlijn Beter Besturen 
Publicatie 'Stadsgidsen in de Schijnwerpers gepresenteerd'
Kennisbank 

Kennis delen INHOUD

● 30 trainingen
● 317 deelnemers

V
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https://www.cultuurcollege.nl/trainingen-erfgoed/
https://erfgoedgelderland.nl/nieuws/leerlijn-beter-besturen/
https://erfgoedgelderland.nl/nieuws/publicatie-stadsgidsen-in-de-schijnwerpers-gepresenteerd/
https://erfgoedgelderland.nl/expertise-en-werkterreinen/borgen/kennisbank/
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Het Juiste Loket en meer

Erfgoed Gelderland streeft ernaar de dienstverlening 
aan de historische verenigingen te verbeteren. Daarom 
was er ook in 2018 veel aandacht voor deze vereni-
gingen. Zo vond op 11 juli de tweede bijeenkomst  
Het Juiste Loket plaats. Via onze publiekswebsite  
mijngelderland.nl bieden we een speciaal overzicht 
van de activiteiten die deze verenigingen organiseren. 
Daarnaast hebben we een landingspagina op de 
website van Erfgoed Gelderland, speciaal ingericht voor 
de historische verenigingen. Hier kunnen ook oproepen 
geplaatst worden. Ook hebben we een Denktank 
historische verenigingen opgestart, die zich buigt over 
de behoeften van en acties voor de historische vereni-
gingen. 

Het Juiste Loket II: 
Landingspagina historische verenigingen
Overzicht activititeiten historische verenigingen

Historische verenigingen
● 62 historische verenigin-

gen zijn lid van Erfgoed 
Gelderland

● 80 deelnemers aan Het 
Juiste Loket 

INHOUD
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https://erfgoedgelderland.nl/het-juiste-loket-ii-verslag/
https://erfgoedgelderland.nl/historische-verenigingen/
https://mijngelderland.nl/actueel/maandoverzicht-historische-verenigingen-april19
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Beheren, behouden en  
ontzamelen

In 2018 heeft Collectiewacht zich weer op 
diverse manieren ingezet om het cultureel 
erfgoed van Nederland op een betere manier te 
bewaren, te inventariseren of te controleren. 
Nieuw in dit jaar was het begeleiden van erfgoe-
dorganisaties bij het waarderen van hun 
collecties. Het gaat daarbij niet om de financiële 
waarde, maar om het bepalen wat het object of 
de (deel)collectie belangrijk maakt en in welke 
mate. Dit traject is een belangrijk onderdeel bij 
het ontzamelen van collecties.  
Ook het begeleiden van vrijwilligers kreeg veel 
aandacht dit jaar. Via de website erfgoedvrijwil-
liger.nl zijn verschillende organisaties gegroeid 
door het aannemen van gemotiveerde vrijwil-
ligers die zich inzetten voor het beheer en 
behoud van collecties. 

Collectiewacht 

Collectiewacht INHOUD
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● 43 adviesvragen
● 4 cursussen 
● 3 collectiescans 
● 3 collectiewaardering 
● 4 abonnementen 
● 1 housekeeping plan
● 6 provincies

https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/collectiewacht-2/
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Naar de Cloud

2018 stond voor CollectieGelderland in 
het teken van een grote opdracht van de 
provincie Gelderland, bestaande uit vier 
onderdelen: 
●  de doorontwikkeling van de Collectie-

Gelderland website en het realiseren van 
een cloudoplossing voor collectieregistra-
tie voor CollectieGelderland partners

●  een digitaliseringstraject
●  het verbeteren van de kwaliteit van col-

lectieregistratie
●  het ontwikkelingen van innovatieve 

toepassingen om de Gelderse collecties 
beter zichtbaar te maken. 

De eerste twee onderdelen zijn in gang 
gezet. 
In het afgelopen jaar hebben we het 
Afrikamuseum, Museum Smedekinck, het 
Nationaal Orgelmuseum en het Regionaal 
Archief Rivierenland als nieuwe partners 
mogen verwelkomen.  
 

CollectieGelderland
Infographic 2018

CollectieGelderland
● 50 partners
● 800.000 collectiestukken
● 222.000 bezoekers

INHOUD
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C.B. Adema & zonen, tekening voorstellende orgelfront in 
Ferwerd, 1875, collectie Nationaal Orgelmuseum. 

https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/collectiegelderland/
https://erfgoedgelderland.nl/wp-content/uploads/2019/03/20190325-CG-jaarrapportage-2018-def.pdf
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Meer Gelders erfgoed  
beschikbaar
Naar aanleiding van het succesvolle pilot project 
Een Wikipedian in Residence werd in 2018 het 
project Meer Gelders erfgoed beschikbaar via 
Wikimedia opgezet. Erfgoed Gelderland organi-
seerde workshops over Wikimedia gerelateerde 
onderwerpen en trainingen op maat over het 
schrijven voor Wikipedia of het toevoegen van 
afbeeldingen. In augustus werd een update van 
de handleiding Wikimedia voor erfgoedinstel-
lingen beschikbaar gemaakt. 
Om de Gelderse erfgoedorganisaties ook na 2018 
te ondersteunen bij het werken met Wikimedia, 
is dit vanaf 2019 onderdeel van het vaste taken-
pakket van het team informatiebeheer.

Meer Gelders erfgoed op Wikimedia
Handleiding Wikimedia voor  

 erfgoedinstellingen 

Wikipedia

● 891 Gelderse voorwerpen 
toegevoegd aan Wikimedia 
Commons

● 5 artikelen over Gelderland 
op Wikipedia

INHOUD
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Peter Merholz, Macintosh user manual – chapter 5, 
CC-BY-SA via flickr.com (https://flic.kr/p/2US93f)

https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/wikipedian-residence-ii/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handleiding_Wikimedia_medewerkers_erfgoedinstellingen_1.2.docx.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Handleiding_Wikimedia_medewerkers_erfgoedinstellingen_1.2.docx.pdf
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ArcheoHotspots,  
Archeologiedagen en  
Erfgoed Gezocht
Met de komst van twee nieuwe ArcheoHotspots in 2018 zijn er 
nu vier in Gelderland: Erfgoedcentrum Rozet, Museum Het 
Valkhof, Expeditie Over de Maas en Museumpark Orientalis. Zij 
organiseerden publieksdagen en publieksopgravingen. Voor de 
tweede keer deed de provincie Gelderland mee aan de Nationale 
Archeologiedagen, ook dit keer met veel succes. Door heel 
Gelderland hebben musea, kastelen en archeologische instel-
lingen hun deuren geopend en activiteiten georganiseerd, waar- 
door een breed publiek heeft kunnen genieten van archeologie.  
In november is het citizen science project Erfgoed Gezocht van 
start gegaan. Het doel van het project is om met vrijwilligers te 
speuren naar archeologische resten, eerst digitaal en later in het 
veld. Het project is een samenwerking van Erfgoed Gelderland 
met de Universiteit Leiden en archeologen op de Veluwe.

Publieksarcheologie 

Publieksarcheologie INHOUD

B
EL

EV
EN

● 4 Archeohotspots

Archeologiedagen Gelderland: 
● 30 verschillende locaties
● 60 betrokken partijen
● 50 activiteiten
● ca. 4000 bezoekers

Opgraving Dreumel © Expeditie over de Maas

https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/publieksarcheologie/
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Vernieuwing

Voor mijnGelderland stond 2018 in het 
teken van vernieuwing. Met verandering in 
vormgeving en inrichting is de navigatie en 
zoekfunctionaliteit verbeterd en heeft de 
homepage een rustiger uitstraling. Door een 
samenwerking met de Persgroep en NTR is 
het publieksbereik van de website vergroot. 
Er zijn tientallen nieuwe verhalen aan de 
website toegevoegd, onder andere over 
archeologie en gebeurtenissen in de 
Tweede Wereldoorlog. Het Elisabeth 
Weeshuismuseum heeft als eerste zelf 
verhalen ingevoerd in het CMS, waarmee 
zij hun tentoonstelling Mijn stad, mijn 
schat hebben gedigitaliseerd in een special.  
Ook is de mijnGelderland adviesgroep van 
start gegaan. Deze bestaat uit leden van de 
coöperatie en buigt zich over nieuwe 
ontwikkelingen binnen het project. 
Daarnaast wisselt het mijnGelderland team 
ervaringen en kennis uit met andere 
provinciale erfgoedportals.  

mijngelderland.nl

mijnGelderland INHOUD
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● 243.000 gebruikers  
● Groei van 41% ten 

opzichte van 2017

https://mijngelderland.nl/
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Erfgoedfestival INHOUD
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● 117 deelnemers 
● 300 activiteiten

Over Grenzen

In de zomer van 2018 vond in 
Gelderland, Limburg en 
Noordrijn-Westfalen het erfgoedfes-
tival Over Grenzen plaats. Het festival 
startte op 23 mei in Arnhem met het 
Spel zonder Grenzen. Op 22 juli was 
de afsluiting in Lievelde tijdens het 
dialectfestival Grenze(n)loos Plat(t). 
Tijdens het festival maakte het 
publiek kennis met historische grens-
verhalen. Bezoekers konden fietsen of 
wandelen langs stadsgrenzen, 
landschapsgrenzen en de 900 
kilometer lange grens van het oude 
hertogdom.  
Verschillende theatergezelschappen 
maakten grenzen voelbaar. Kinderen 
bouwden in Minecraft aan het 
Romeinse Gelderland en grensover-
schrijders deelden hun verhaal voor 
het beeldproject Gelderlanders over 
Grenzen. Verder waren er tentoon-
stellingen, lezingen, excursies en 
evenementen die elk op eigen wijze 
invulling gaven aan het thema.
 

erfgoedfestival.nl

https://erfgoedfestival.nl/
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Oral History en Storytelling INHOUD

Verhaal van Putten:
● 40 aanwezigen 
 inspiratiebijeenkomst
● 16 verhalenvangers
● 7 canon experts
● 30 interviews

B
EL

EV
EN Verhaal van Putten en meer

Ook in 2018 liepen er diverse Oral History en Storytelling projecten, 
zoals Verhaal van Putten, een samenwerking met de gemeente, 
historische verenigingen en musea in Putten. Doel van dit project was 
om, samen met de inwoners van Putten, de Puttense geschiedenis op 
een eigentijdse wijze vast te leggen en uit te dragen.  
De reeds bestaande canon werd aangevuld en gemoderniseerd en 
met behulp van de Oral History methode werden persoonlijke Putten-
se verhalen vastgelegd. Het resultaat is samengebracht in een eigen 
website.  
Het project Verbeelding van de Waal werd afgerond en een nieuw 
initiatief opgestart: Het Grote Verhaal van Maas en Waal. 

verhaalvanputten.nl
Verhaal van Putten
Verbeelding van de Waal op locatie
Het Grote Verhaal van Maas en Waal, we schrijven het eiges

https://verhaalvanputten.nl/
https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/verhaal-van-putten/
https://erfgoedgelderland.nl/nieuws/terugblik-verbeelding-van-de-waal-op-locatie/
https://erfgoedgelderland.nl/nieuws/grote-verhaal-maas-waal-we-schrijven-eiges/
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Leerlijn en prototypen
●  De leerlijn Reizen in de Tijd is vernieuwd en 

gebruiksvriendelijker geworden. Een bijbeho-
rende video laat zien wat het doel is van de 
website en wat je er als leerkracht mee kunt 
doen. Nieuwe bezoeklessen zijn aan de 
leerlijn toegevoegd en in samenwerking met 
CultuurCollege workshops aangeboden om 
met erfgoed in de klas aan de slag te gaan.  

	 Studenten van de  Hogeschool Arnhem 
Nijmegen gingen in mei en november weer 
van start met opdrachten van onze achterban 
om van daaruit een prototype van een appli-
catie met interactieve verhaal- en spelvormen 
te ontwikkelen. 

●  Vanuit het kennisveld Publieksarcheologie 
zijn enkele initiatieven rond educatie gestart 
met Museum Het Pakhuis, Kasteel Ammer-
soyen en Streekmuseum Baron van Brakell.

●  Ook heeft Erfgoed Gelderland bijgedragen 
aan de ontwikkeling van het stripalbum over 
de geschiedenis van het hertogdom Gelre 
binnen het project Grenzeloos Gelre.

reizenindetijd.nl
Nieuwe video over Reizen in de Tijd
Samenwerking HAN
Grenzeloos Gelre

Educatie INHOUD

Reizen in de Tijd:
● 263 bezoeklessen
● 120 aanbieders

● HAN: 7 organisaties gaven 
de studenten een opdrachtB

EL
EV

EN

https://www.reizenindetijd.nl/
https://erfgoedgelderland.nl/nieuws/nieuwe-video-over-reizen-in-de-tijd/
https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/samenwerking-hogeschool-arnhem-nijmegen/
https://cultuurenerfgoedlab.nl/grenzeloos-gelre/

