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Bestuur 

Bestuur 
Dit verslag omvat de periode 12 november 2019 tot 1 november 2020.  

Bij aanvang van het verslagjaar bestond het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Bronckhorst 

uit H. van der Lans, voorzitter, K. Cornegoor, secretaris, G. Ellenkamp, penningmeester, I. Cornegoor, 

notuliste, A. Baars, bestuurslid en T. Janssen, bestuurslid.  

Het bestuur is versterkt met projectleiders die een uitvoerende en adviserend rol hadden en deelnamen 

aan de bestuursvergaderingen; G. Boelaars, Zelhem en dagelijks bestuur, R. Grijpma, Steenderen, W. 

Knaake en G. Voskamp, Bronkhorst, J. Rust en A. Mudde, partners, R. van Gijssel, educatie, S. Jolink, fiets- 

en wandelroutes en W. van Hof, fotografie.  Tevens waren er diverse vrijwilligers voor het bestuur 

werkzaam. 

In mei 2020 traden K. Cornegoor, I. Cornegoor en T. Janssen af. 

A. Baars nam het secretariaat en het notuleren daarna voor zijn rekening. 

 

 

 

Startnotitie 2020 
Eind 2019 is door het bestuur een startnotitie opgesteld waarin het programma voor 2020 is beschreven. 

Het bestuur heeft deze notitie begin januari met de wethouder afgestemd waarna het project is gestart. 

Het programma had als thema “Bronckhorst vlagt voor haar monumenten” naast het landelijke thema 

“Leermonument”. Het doel was om zoveel mogelijk monumenten mee te laten doen en ook jongeren te 

betrekken bij de OMD. De doelstellingen uit de startnotitie zijn vertaald in onderstaande flyer.  
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Startnotitie 2020 
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Corona 

Corona 
Door de uitbraak van corona konden helaas veel doelstellingen uit de startnotitie niet gerealiseerd 

worden.  

Tijdens de lock-down periode is er niet vergaderd, geplande interviews werden afgelast, lange tijd was 

onduidelijk of de OMD 2020 wel door zou kunnen gaan.  

De projectleider educatie trad af door corona, hiermee kwam het programma voor de jeugd te vervallen.  

In juni gaf de landelijke organisatie aan dat de OMD door mocht gaan van het ministerie, er kwamen een 

monumentenprotocol en een reserveringssysteem. Diverse comités in het land besloten echter niet mee 

te doen aan de OMD waardoor de druk op het bestuur om ook te stoppen toenam.  

 

 

Het bestuur heeft echter niet overwogen om de OMD 2020 af te gelasten omdat dit tegen de statutaire 

doelstelling van de stichting is. Wel is er steeds rekening mee gehouden dat onderdelen van het 

programma niet door zouden kunnen gaan. 

 

Vanzelfsprekend is er per 

locatie zorgvuldig getoetst of 

deze corona-proof kon 

meedoen, diverse locaties 

vielen daarom helaas ook af. 

Uiteindelijk is er toch een 

volwaardig programma met 

fietsroutes en diverse open 

monumenten gerealiseerd. 
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Website 

Website 
De stichting heeft een eigen website openmonumentendagbronckhorst.nl laten ontwikkelen om alle 

monumenten in de gemeente te documenteren. De website fungeert als platform voor 

monumenteneigenaren en geïnteresseerden in erfgoed.   

De website omvat alle Bronckhorster monumenten uit het rijksmonumentenregister en het gemeentelijke 

register. Van de meeste monumenten zijn foto’s gemaakt op de website geplaatst. Van een aantal 

monumenten zijn beschrijvingen gemaakt op basis van een fotoreportage. De stichting is bezig alle 

monumenten op deze wijze te documenteren. 

De monumenten kunnen worden bekeken per plaats, bouwstijl, soort, openstelling of via een zoekfunctie. 

 

Tevens kunnen de monumenten via een gps module en “open street map” kaarten op locatie worden 

bekeken.   

 

Deze module is ook de basis voor een aantal fiets- en wandelroutes langs de monumenten. Deze routes 

staan op de website en worden ook buiten het OMD weekend door liefhebbers gebruikt. 
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Spelen 

Spelen 
Om de monumenten op een andere wijze onder de aandacht te brengen is een monumentenspel op de 

website geplaatst. In dit spel wordt de monumentenkennis van de speler in 10 vragen op de proef gesteld. 

Het spel wordt via Facebook gepromoot, dagelijks spelen honderden mensen het spel. 

 

 

“Wat leuk deze foto puzzels, als oud Vordense, nu nog streekgenoot vind ik het een uitdaging te 

bedenken waar ze gemaakt zijn. Hulde voor de bedenker/ maker.” 

“Lekker moeilijk weer.” 

“Daar heeft de familie Meulenbeek gewoond.” 

“is wel heeeeeeeeeeel erg moeilijk” 

“voor het eerst 10 goed, 5 gegokt dus ik ga maar een staatslot kopen vandaag”. 

“Boven die deur achter dat raam ben ik geboren” 

“Ik speel dagelijks mee. Leuk om zo je omgeving beter te leren kennen terwijl ik er al 59 jaar woon” 
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Partners 

Partners 
Er is een betaalmodule gebouwd waarmee sponsors, partners en vrienden eenvoudig online kunnen 

doneren. Circa 100 bedrijven in Bronckhorst zijn aangeschreven of benaderd om partner te worden.  Door 

onzekerheid of de dagen door zouden gaan, is deze campagne pas in juli gestart. Veel bedrijven gaven aan 

helaas door corona nu niet mee te willen doen. Toch zijn er nog ruim 30 partners geworven die de OMD 

ondersteunen. 



 
9 
 

YouTube 

YouTube 
De stichting heeft een aantal video’s gemaakt van de open monumenten en deze op een eigen YouTube 

kanaal OpenmonumentendagBronckhorst geplaatst. De films worden regelmatig bekeken en dragen zo bij 

aan het doel om de monumenten ook buiten het OMD weekend onder de aandacht te brengen.  

 

 

Facebook 
De stichting heeft een Facebook pagina OMD Bronckhorst. Deze pagina is nog niet veel gebruikt, er is een 

vacature voor een beheerder. 
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Interviews 

Interviews 
Als opmaat naar het OMD weekend is wekelijks een interview gepubliceerd met een bewoner, eigenaar of 

beheerder van een monument.  
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Interviews 

Er zijn acht interviews uitgegeven in een oplage van 20.500 in de edities Contact Noord, Midden en Zuid.  
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Interviews 

 

 

 

 

 

De stichting kreeg diverse reacties op deze interviews. 

“Héél jammer dat ons zeer aansprekende en bekende monument niet meegenomen was in een prachtige 

serie op de cover van huis-aan-huis-krant Contact.” 

“Geweldig zoals uw artikel over het stadje Bronkhorst, met daaraan gekoppeld mijn binding met het 

stadje, in Contact is verschenen.  Ik heb veel enthousiaste reacties ontvangen en de meesten waren 

geraakt door het persoonlijke in het verhaal.” 
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Monumentenprijs 

Monumentenprijs 
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Openingsavond 

Openingsavond 
De openingsavond was op woensdagavond vanaf 20.00 uur in de Dorpskerk te Vorden. Er werden films 

afgespeeld, twee lezingen gegeven, het spel werd geïntroduceerd en wethouder Buunk reikte de 

monumentenprijs uit aan de eigenaren van Coops molen in Zelhem.  
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Programma 

Programma 
Het programma is gepubliceerd op 8 september in het Contact edities Noord-, Midden- en Zuid 

Bronckhorst in een oplage van 20.500. De hoofdlocatie was op Landgoed Hackfort. 
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Fietsroutes 

Fietsroutes 
Er zijn vijf fietsroutes langs de monumenten ontwikkeld door de buitengebieden van Steenderen, Vorden, 

Hengelo, Zelhem en Hummelo-Keppel-Drempt.  

 

Via de website kunnen deelnemers de routes bekijken en afdrukken. De routes zijn ook buiten het weekend 

om actueel en worden regelmatig bekeken. 
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Locaties 

Locaties 
Er waren 23 locaties waar iets te doen was, de molens draaiden, de kerken waren open, een aantal met 

een muzikaal programma, musea waren open en er waren rondleidingen.  
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Bezoekersaantallen 

Bezoekersaantallen 

plaats zaterdag zondag 

   

Martinuskerk Baak 60 168 

Wapen van Baak rondleiding nvt 35 

Baakse kapel 55 128 

Bronkhorst kapel / rondleiding 170 160 

Remigiuskerk Hengelo 95 nvt 

Beelden museum Kranenburg 97 68 

St Willibrorduskerk Olburgen 27 41 

Molen de Hoop Rha 20 65 

Willibrorduskerk Steenderen  25 25 

Remigiuskerk Steenderen 60 50 

Bronkhorster molen Steenderen 60 nvt 

Het Spieker Steenderen 52 76 

Theetuin Vierakker 20 60 

Willibrorduskerk Vierakker 102 nvt 

Hackfortsche molen Vorden 52 128 

Kasteel Hackfort Vorden 141 121 

Dorpskerk Vorden 120 66 

Lindesche molen Vorden 34 50 

Lambertikerk  Zelhem 60 56 

Badhuis Zelhem 150 200 

Smedekinck Zelhem 60 65 

Coops molen Zelhem 180 220 

Wittebrinkse molen Zelhem 40 nvt 

   

Totalen 1680 1782 

   

Totaal 3462   
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Hoofdlocatie Hackfort 

Hoofdlocatie Hackfort 
De hoofdlocatie was op landgoed Hackfort. Er waren drie exposities te bekijken; de stichting toonde op 20 

grote panelen een selectie uit de monumenten in Bronckhorst, de Vereniging Oud Vorden presenteerde 

een expositie van de boerderijen van Hackfort en Vereniging Natuurmonumenten liet de vaste collectie in 

het souterrain van het kasteel zien. Ook de moestuin was opengesteld en op het terras van de Keuken van 

Hackfort konden bezoekers iets nuttigen.  

Er is gekozen voor Hackfort als hoofdlocatie omdat dit kasteel en Natuurmonumenten een landelijk 

publiek aantrekken en daarmee de OMD Bronckhorst naar een landelijk niveau tillen. Het overzicht toont 

aan dat dit is gelukt. Het aantal van 10 gezinnen met kinderen is bemoedigend. 

De expositie was te bezoeken op basis van reservering met tijdsloten van 30 personen per uur. Binnen 

een week was de expositie volgeboekt. De vraag was groter, velen konden deze expositie dit jaar niet 

bekijken. De stichting overweegt de expositie te herhalen. 

 

 Bezoekers Hackfort      

 zaterdag    zondag   

        

 plaats aantal kinderen  plaats aantal kinderen 

11u Alphen ad Rijn 2  11u Eibergen 2  

 Apeldoorn 1   Zutphen 1  

 Zutphen 2   Diemen 2  

 Bussum 2   Bathmen 2  

 Deventer 1   Elburg 3  

 Amsterdam 1   Vorden 2  

 Millingen ad Rijn 2   Groningen 2  

 Apeldoorn 2   Eibergen 2  

 Doesburg 2   Nijmegen 2  

 Lochem 2   Den Haag 2  

 Hummelo 2   Roermond 3  
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Hoofdlocatie Hackfort 

 Amersfoort 4  12u Arnhem 2  

 Vorden 2   Baarn 2  

12u Deventer 1   Schiedam 2  

 Winterswijk 2   Den Haag 2  

 Vriezenveen 5   De Steeg 2  

 Nijverdal 2   Haarle 2  

 Amsterdam 2   Nijverdal 2 4 

 Beek 2   Zutphen 2  

 Zutphen 2  13u Zwolle 2  

 Amersfoort 2   Garminge 2  

 Vlaardingen 2   Zutphen 2 2 

 Vierakker 2   Den Haag 2  

 Apeldoorn 2   Zutphen 1  

 Woerden 2   Zuidwolde 2  

13u Zutphen 3   Velp 5  

 Groenlo 4   Duiven 2  

 Almelo 4  14u Eefde 2 2 

 Halle 1 2  Gelselaar 2  

 Zelhem 2   Groenlo 4  

 Almelo 2   Borne 2  

 Heino 2   Den Haag 2  

 Delft 2   Apeldoorn 2  

 Amersfoort 2   Warnsveld 2  

14u Arnhem 2   Deventer 2 2 

 Dronten 3   Vorden 2 2 

 Zutphen 2  15u Ruurlo 1  

 Deventer 1   Zelhem 2  

 Zutphen 2 1  Westervoort 2  

 Ruurlo 1   Baak 2  

 Zwolle 2   Noordwijk 2  

 Halle 4   Gouda 2  

 Zutphen 1   Aalsmeer 2  

15u Lunteren 4   Terborg 2  

 Doetinchem 3 2  Ugchelen 2 2 

 Vierakker 4   Nijverdal 2  

 Arnhem 2   Doetinchem 2  

 Duiven 3   Winterswijk 2 2 

 Vorden 2  16u Herveld 2  

 Borculo 2   Neede 2  

 Terborg 2   Velp 2  

 Westervoort 2   Apeldoorn 2  

16u Dordrecht 2   Dieren 2  

 Vorden 2   Zutphen 2  

 Silvolde 2   Nijverdal 2  

 Utrecht 6      

 ‘s-Hertogenbosch 2      

 Zutphen 8   totaal 114 16 

 Zieuwent 2      

        

 totaal 139 5  totaal weekend 253 21 
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Hoofdlocatie Hackfort 
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Enquête 

Enquête 
Het bestuur heeft een enquête opgesteld en deze aan alle deelnemende monumenten toegezonden. De 

resultaten geven het bestuur veel nuttige informatie en vele verbeterpunten voor het programma van 

2021. 

Een aantal citaten, de bijgaande foto’s zijn willekeurig gekozen: 

 

Het stoepbord met heel veel logo’s en corona-regels was te klein. 

 

In de gesprekken met diverse bezoekers blijkt dat niet iedereen weet welke monumenten meededen en 

waar deze gelegen waren. Het betreft vooral mensen welke niet uit onze regio kwamen en die dus ook 

niet het Contact hebben gelezen. Wellicht is een mogelijkheid om de routekaarten op a4 af te drukken en 

bij de deelnemers neer te leggen.  

 

Veel bezoekers (met name op de fiets) klaagden over het gebrek aan een helder omschreven route. 
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Enquête 

 

Het scannen van de route was velen niet gelukt. Dat scannen is ook te publieksonvriendelijk voor een 

event als OMD dat juist graag bredere belangstelling wil genereren. 

Een echt ‘boekje’ zoals voorgaande jaren is niet nodig (en duur, en een beetje mosterd na de maaltijd). 

Maar een duidelijke routebeschrijving die bv in de ochtend van OMD is te krijgen bij diverse 

monumenten, zou heel handig en uitnodigend zijn. Daarnaast moeten de routes uiteraard ook via internet 

te downloaden zijn.  

 

 

 

Als er geen Corona meer is mag er wel meer reclame gemaakt worden, voor nu was het voldoende.  
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Enquête 

Als er (tijdelijk) geen ‘contactpersoon/aanspreekpunt’ is in een bepaald dorp, moet de organisatie ZELF 

contact zoeken met de grote monumenten die al jaren actief zijn op OMD. 

 

 

Uiteraard is publiciteit heel belangrijk. Landelijke publiciteit lijkt me onzinnig, regionaal is er wellicht nog 

wel wat meer te halen. 
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Enquête 

 

Probeer één bijzonder object extra landelijke aandacht te geven om meer mensen te bereiken voor onze 

OMD. 

 

Een eigen Bronckhorst-website KAN zeker bijdragen aan meer bezoekers. Maar: dat kan alleen (zoals bij 

alle websites) als er veel gerichte communicatie/publiciteit is die de doelgroepen wijst op die eigen 

website. Dat kan nog meer, en dan zal de eigen website zeker nog succesvoller zijn. 

Hopelijk wordt de site in de toekomst ook gebruikt om al het mooie in de Gemeente Bronckhorst te 

aanschouwen en men ook oog heeft voor bijzonderheden die bij sommige monumenten staan vermeld en 

op die wijze ze een eigen karakter geven wat ook deel uitmaakt van ons erfgoed. 
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Enquête 

 

Onze voorkeur gaat uit naar de bijlage, (boven het boekje) je bereikt meer mensen. 

Ik heb ervaren dat bezoekers maar ook anderen onvoldoende bekend waren met de beschikbaarheid van 

de website van OMD Bronckhorst met daarop alle informatie. Mijns inziens is het nodig om daar meer 

aandacht op te vestigen via Regionale Pers en Contact.  

 

Normaal zonder fietsroute hebben wij maar een hand vol bezoekers. 
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Enquête 

Uit een aantal reacties werd duidelijk dat deelnemers van de fietsroute deze te lang vonden. 

Ook werden suggesties gedaan om routes op een passende wijze aan elkaar te koppelen zodat er 

meerdere korte routes en monumenten op 1 dag kunnen worden gereden/bezocht. 

 

 

Facebook heeft veel bezoekers, makkelijk te actualiseren. Wel veel vrienden proberen te maken. 

 

Hoewel Facebook duidelijk op zijn retour is, blijft het een belangrijk medium met name voor de wat 

oudere/lager opgeleide doelgroepen. Die zijn ruim vertegenwoordigd in de gemeente Bronckhorst en 

overlappen (deels) de OMD-doelgroep. Ik zou dus zeker adviseren om Facebook veel actiever te 

gebruiken. 
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Enquête 

 

Expositie (op Hackfort of andere aansprekende locatie) kan zeker bijdragen aan bezoek en succes van 

OMD. Wel uitkijken voor teveel ‘ons-kent-ons’ uitstraling van zo’n expositie. 

 

 

Misschien ooit een keer een groter evenement dat alle monumenten in de gemeente op de een of andere 

manier verbindt. Dat was nu de expositie op Hackfort, maar misschien is er iets laagdrempeligs te 

bedenken om veel meer publiek te trekken. Ook het niet-traditionele OMD-publiek. De hoger 

opgeleiden/kunstzinnig & historisch geïnteresseerden komen sowieso wel en weten ook de site wel te 

vinden.  
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Enquête 

 

Het publiek moet echt het gevoel krijgen dat de expo voor IEDEREEN is, en dat het een mooi uitgangspunt 

is voor een bezoek aan een aantal andere monumenten.  

 

 

Voldoende inkomsten is erg belangrijk. 
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Enquête 

Erg mooie site met veel info en leuke filmpjes, veel positieve reacties op de video’s. 

 

Meer partners is altijd goed, zowel financieel als publicitair als sociaal. Alleen met veel partners kan OMD 

een algemeen bekend fenomeen worden, dat gedragen wordt door de gemeenschap.  

Er mag geen conflicterende situatie ontstaan tussen de doelstellingen van de OMD en het imago van de 

betrokken partner. Maar dat spreekt voor zich wat mij betreft! 
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Enquête 

Denk eens aan een of meer wandelroutes naast de fietsroutes (wandelen is enorm in opkomst, mede 

door corona) 

 

 

 

We kijken terug op een leuke dag met mooi weer en voldoende bezoekers. 
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Enquête 

Bezoekjes van OMD-mensen tijdens OMD: altijd leuk en inspirerend. 

 

Door de coronamaatregelen was het prettig voldoende middelen, intekenlijst en stickers afstand te 

ontvangen. Ook even een check van een vrijwilliger was goed. 

 

 

Er waren bezoekers die terugkomen voor o.a. weekend wild eten in de  Achterhoek!! 
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Enquête 

Compliment: de publiciteit was veel beter dan voorgaande jaren! 

 

Dank voor het organiseren. Ik weet dat er veel tijd in gaat zitten, en niet altijd de waardering oogst die het 

verdient. 

Het gemiddelde eindcijfer voor de organisatie door de stichting is gewaardeerd op 7,8. 
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Nawoord 

Nawoord 
Uit de reacties van de enquête en de bezoekersaantallen kunnen we concluderen dat de dagen een 

succes waren.   

Met de website heeft de Stichting een goed medium om onze monumenten doorlopend onder de 

aandacht te brengen. Denk aan de fietsroutes en de wandelroutes, die zullen nog verder uitgewerkt 

worden met foto’s en verhalen over de monumenten. En het spel trekt dagelijks honderden bezoekers 

naar de site. 

Ook de expositieborden kunnen hergebruikt worden, veel Bronckhorsters hebben de expositie niet 

kunnen zien wegens corona beperkingen.  

Dit jaar ontvingen we voor het eerst een bijdrage van de landelijke OMD organisatie, als waardering voor 

onze expositie op Hackfort. Een fotograaf van de landelijke OMD bezocht een aantal van onze locaties in 

Bronckhorst, deze foto’s worden gebruikt bij de landelijke promotie. 

De monumenten van Bronckhorst krijgen hiermee de aandacht die zij verdienen! 

 


