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Inleiding.
In juni 2008 is de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk opgericht met als
doelstelling;
“ De duurzame instandhouding en kwaliteitverbetering van het Nationaal Landschap
Winterswijk in de ruimste zin van het woord”.
Rond Winterswijk zijn tal van erfgoederen (watermolens, religieus erfgoed, landgoederen,
scholtenboerderijen, en talrijke andere waardevolle bebouwingen) die in een slechte staat van
onderhoud verkeren. Meestal is de slechte onderhoudsstatus de verbeelding van een uiterst
gecompliceerde onderliggende problematiek.
De Stichting probeert samen met de eigenaar een onderzoek te doen naar de mogelijkheden
van herstel met een duurzame toekomst voor het bezit. Het begeleidingstraject begint met de
planverkenning en planvorming. Vervolgens is het haalbaarheidsonderzoek een belangrijk
onderdeel. Tenslotte is de realisatie van het plan het laatste onderdeel van het
begeleidingstraject. Het is de ambitie van de Stichting de invulling en coördinatie van de
verschillende onderdelen van het begeleidingstraject vorm te geven.( taakveld 1).
De Stichting kan optreden als project-initiator, projectleider en / of projectbegeleider voor
projecten die de doelstelling onderschrijven. Ook ondersteuning bij projectaanvragen is
mogelijk. Tevens zal de Stichting promotionele activiteiten in het belang van het Nationaal
Landschap Winterswijk ondersteunen. (taakveld 2).
Eigendom van Natuur Schoon Wet (N.S.W.) landgoederen past in de doelstelling met
nadrukkelijk behoud van de eigen identiteit. Ook onderhoud en beheer van objecten binnen
het Nationaal Landschap via de Stichting behoort tot de taken.(taakveld 3).

Organisatie.
De Raad van Toezicht heeft drs. D.L.Willink benoemt als Voorzitter van het College van
Bestuur. Hij is zelfstandig bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen. Tevens is hij
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.
De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan binnen de Stichting. De raad staat onder
voorzitterschap van mevr. C. Stigter. Daarnaast zijn J.Hobbelink, en E. Schreurs lid van de
Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en het functioneren van het College van
Bestuur en op de algemene gang van zaken. Zij vergadert daartoe minimaal vier maal per jaar.
Bij de invulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang
van de Stichting.
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben in 2017 drie maal vergaderd. De
Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk is door de belastingdienst per 4 juni
2008 als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend. Hierdoor hoeft er over
schenkingen geen belasting te worden betaald en zijn giften voor de schenker fiscaal
aftrekbaar.

Werkzaamheden binnen de verschillende taakvelden.
Taakveld 1; Behoud en herstel cultuurhistorisch erfgoed.

BOS Project.
Nadat in 2016 de restauratie van de Oliemolen en Korenmolen zijn afgerond mocht in 2017
de eigenaar de heer H. Jansen voor zijn inzet de Monumentenprijs in ontvangst nemen.
Formeel werd het BOS Project met een aantal rondleidingen in december afgesloten. Hiermee
stopt het oudste project binnen de stichting omdat het min of meer voltooid is. Alleen de
ambitie van de Gemeente bij het voormalige DAV terrein zijn niet gerealiseerd.

Voor onze Stichting was het BOS Project het allereerste project en we kijken met
tevredenheid terug op de behaalde resultaten in het gebied.
Het Strandbad en Strandlodge zijn samen nog steeds een gouden koppel waar mening
Winterswijker maar ook bezoeker van Winterswijk graag op af komt. Dat het restaurant een
echte verrijking voor Winterswijk is bleek in februari met het behalen van een Michelinster!
Een groot succes voor Mike Vrijdag waar we hem hartelijk mee hebben gefeliciteerd.

Taakveld 2; Versterking van het Nationaal Landschap Winterswijk.

Steengroeve Gebied.
Vanuit de gedachte dat Winterswijk beter met haar onderscheidende kwaliteiten moet om
gaan, en ter versterking van de toeristisch recreatieve waarde van ons Nationaal Landschap,
zijn er destijds meerdere ambities rond de steengroeve ontstaan.
Binnen de Steengroeve Convenant, een reactie op het bezwaar van de Oehoe Werkgroep
Nederland op de aanvraag van de eerste evenementenvergunning van het Steengroeve
Theater, vind er onderlinge afstemming tussen alle partijen plaats. De eerste convenant loopt
nog tot 31 augustus 2021. In 2016 is het Ruimtelijk Afspraken Kader (RAK) door de
Gemeenteraad aanvaard waarmee de toekomstige uitbreiding van de groeve is geaccordeerd.
Deze stap brengt het Bezoekerscentrum en het Museum met werktitel “Terra Temporalis” en
andere ambities naar een volgende fase.
Het dagzomen van de 240 miljoen jaar oude aardlagen is uniek in Europa en verdient een
grotere aandacht dan alleen van de geologen. In 2017 hebben de bezoekers van Winterswijk
door het aangescherpte veiligheidsbeleid van Sibelco helaas geen rondleidingen in en rond de
groeve kunnen beleven. Er werd wel regelmatig overleg gepleegd waarmee we hopen dat het
in 2018 weer mogelijk zal zijn de groeve tijdens een rondleiding te bezoeken.

Steengroeve Theater.
Als initiatiefnemer van het project is in 2009 de Stichting Steengroeve Theater Winterswijk
opgericht. Deze Stichting stelt zich ten doel de regio met een uniek evenement op een
onderscheidende locatie beter in beeld te brengen en daarmee ook de deelnemers onderling te
verbinden. De Achterhoekse identiteit hopen we hiermee te versterken. De diensten van de
voorzitter van het college van bestuur worden door de Stichting Erfgoed & Nationaal
Landschap aan de Stichting Steengroeve Theater ter beschikking gesteld. Daarnaast zitten M.
Joldersma, I. van Empel , H. Hegeman en R. Jansen in het Bestuur.
Tijdens de zevende jaargang werd CINEMA – Hooray for Hollywood gebracht waarin de film
centraal stond. Opnieuw hebben duizenden bezoekers op vier avonden in de groeve genoten
van de bijzondere voorstelling op een unieke locatie.

Nieuw was dit jaar het feit dat de film van de voorstelling in november een week in de
Winterswijkse bioscoop Skopein gedraaid heeft.

Er heeft dit jaar een zeer uitgebreide evaluatie plaats gevonden van het theater. Uiteindelijk is
besloten in 2018 geen voorstelling te brengen maar een aantal aanpassingen in de organisatie
aan te brengen en in 2019 extra sterk terug te komen met Die Zauberflote . Dat jaar is het
dertig jaar geleden dat deze voorstelling in de groeve van Staatsbosbeheer werd
gepresenteerd.

Bezoekerscentrum / Museum “Terra Temporalis”.
Om haar ambitie voor een museum bij de steengroeve vorm te geven is in 2013 de Stichting
Terra Temporalis opgericht. In het bestuur hebben Prof. J.Reumer , M.Joldersma , H.J.
Mensink en D.L.Willink zitting genomen. De voorzitter van het CvB wordt door de
Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk aan de Stichting Terra Temporalis ter
beschikking gesteld om de voorzittersrol te vervullen. Deze laatste stichting heeft zich ten
doel gesteld eerst een bezoekerscentrum (als pilotproject) te realiseren waarin alle betrokken
partijen met elkaar kunnen gaan samenwerken en gelijktijdig met de voorbereidingen voor
een bidbook te starten.
Dit jaar zijn de besprekingen met de betrokken partijen geïntensiveerd en is er een
intentieovereenkomst ondertekend met architect Jorrit Hulshof . Ook heeft er met een selecte
groep een brainstorm bijeenkomst plaats gevonden. Dit alles te samen heeft tot een eerste
concept ontwerp van het Bezoekerscentrum geleid. De verwachting is dat de ontwikkelingen
in 2018 in een versneld tempo zullen gaan plaats vinden.
Winterswijk Promotie.
In augustus hebben televisie opname plaats gevonden voor het SBS 6 programma “Op de
camping” waarvoor de voorzitter van het CvB namens Winterswijk de gastheerrol mocht
vervullen. Dit is in december uitgezonden en op de website van de Stichting onder Nieuws te
zien.
Website.
De website van de Stichting is dit jaar vernieuwd en aan de wensen en mogelijkheden van het
moment aangepast.
Taakveld 3; Eigendom of beheer van waardevol bezit.
Binnen dit taakveld zijn er dit jaar geen belangrijke ontwikkelingen geweest. Desalniettemin
blijft de doelstelling gehandhaafd omdat ze op termijn nog steeds als waardevol wordt gezien.

