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HEEMSCHUT 

BESCHERMING CULTUURMONUMENTEN 
Bond Heemschut, 

Vereniging tot bescherming van cultuumionumenten In Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe H.M. de Koningin 

PROVINCIALE COMMISSIE FLEVOLAND 

Provincie Flevoland 
College van Gedeputeerde Staten 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

Lelystad, 7 december 2012 

Geacht College, 

Erfgoedvereniging Heemschut is de grootste en één van de oudste verenigingen voor de 
bescherming van cultuurmonumenten. Sinds 1911 zetten de vrijwilligers van Heemschut zich 
in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen 
in Nederland. Zij komen in actie bij verwaarlozing of dreigende sloop van monumenten 
en wanneer een historisch stadsgezicht aangetast dreigt te worden door disharmoniërende 
nieuwbouw. Cruciaal hierbij is het werk van de Heemschut commissies in de twaalf 
provincies. Deze beschermen de cultuurhistorische waarden in hun regio. 

In Flevoland is de commissie Heemschut ingebed in Nieuw Land Erfgoedcentrum te 
Lelystad. Voordeel van deze samenwerking is dat geleund kan worden op een brede kennis 
en documentatie betreffende het ontstaan en de inrichting van de IJsselmeerpolders. 
Tevens is het mooi dat de bestuursleden van Heemschut Flevoland woonachtig zijn in 
verschillende delen van de provincie waardoor het 'meer ogen en oren principe' goed tot zijn 
recht komt. Dit is belangrijk bij monumentenbehoud, want als iets eenmaal weg is, is het niet 
meer te herstellen. 

Heemschut Flevoland denkt constructief mee en ondersteunt de overheden in Flevoland bij 
het ontwikkelen van het erfgoedbeieid en het maken van inventarisaties, zoals een 
gemeentelijke of provinciale monumentenlijst. Heemschut onderkent het unieke karakter van 
Flevoland en heeft oog voor zowel de Qonge) objecten als het bijzondere cultuurlandschap. 
Het streven is om - in een provincie als Flevoland met een hoge ontwikkelingstaak - via 
'behoud door ontwikkeling' het typisch Flevolandse zichtbaar te markeren voor jongere 
generaties. Zo hopen wij de identiteit van Flevoland te versterken! 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het concept van de Flevolandse 
Cultuurnota 2013-2017 en de rol die de provincie daarin geeft aan het monumentenbeleid en 
het behoud van cultuurhistorische waarden. Graag bieden wij onze medewerking aan bij het 
uitwerken van de beleidsdoelen en attenderen wij u erop dat Heemschut Flevoland reeds 
een lijst heeft samengesteld van Wederopbouwmonumenten in Flevoland. 

Met vriendelijke groet. 

P.R. Nijhof 
Voorzitter 

Secretaris a.i.: 
Mw. W.H.J. van der Most, p/a NieuwLand, Postbus 73, 8200 AB Lelystad. 
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