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Woord vooraf

Erfgoed Zeeland beperkt zich niet tot één erfgoeddiscipline. 
Dat onderscheidt ons van andere organisaties en daarin 
ligt onze grote kracht. We benaderen het erfgoed integraal. 
Archeologie, cultuurhistorie, erfgoededucatie, monumenten, 
musea, streektaal en volkscultuur versterken elkaar. 

Beschermen, benutten en beleven van erfgoed: dat is  
wat ons motiveert en inspireert. Beschermen, benutten en  
beleven zijn tevens de inhoudelijke kaders voor ons werk.  
Daarbinnen stellen we doelen en geven we richting aan  
onze werkzaamheden.

Met deze brochure laten we zien wie we zijn en wat we voor 
het erfgoed kunnen betekenen. Het erfgoed van Zeeland is 
voor en van ons allemaal!

Wim Scholten, 
directeur

Voor een nieuwe naam en een nieuw gezicht kies je niet 
zomaar. Met Erfgoed Zeeland maken we in één klap duidelijk 
waar we voor staan. Daarmee kiezen we positie in een 
veranderende samenleving waarin maatschappelijk draagvlak, 
brede participatie en vooral ook de zichtbaarheid voor het 
erfgoed belangrijker zijn dan ooit. 

Als Erfgoed Zeeland spelen we een centrale rol in het 
beschermen, benutten en beleven van het erfgoed in Zeeland. 
Dat doen we door onze kennis, kunde en contacten te 
delen met iedereen die zich samen met ons inzet voor een 
goede erfgoedzorg. We leggen verbindingen en geloven 
in samenwerking. Niet voor niets is in de Zeeuwse ‘Z’ van 
ons nieuwe logo een verbindingsstreepje verwerkt. In de 
signaalkleur rood nog wel. 
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Erfgoed in Zeeland

Erfgoed is overal om ons heen. Archeologie, cultuurhistorie, 
monumenten, musea, streektalen, volkscultuur en alle 
verhalen die daarmee samenhangen geven Zeeland een 
eigen identiteit en gevoel. Erfgoed is een inspirerend en 
waardevol onderdeel van onze samenleving. Erfgoed verbindt 
het verleden met het heden en de toekomst. Het maakt dat 
we ons thuis voelen in Zeeland.

Erfgoed

Het erfgoed in Zeeland is rijk en divers. Er 
is geen provincie in Nederland met zoveel 
erfgoed per hoofd van de bevolking dan 
Zeeland. We hebben verhoudingsgewijs de 
meeste monumenten, de meeste musea 
en het grootste nationaal landschap. Maar 
erfgoed is meer.

Erfgoed omvat het geheel van door de mens 
in het verleden tot stand gebrachte materiële 
en immateriële bronnen die uitdrukking geven 
aan zich voortdurend ontwikkelende 

waarden, overtuigingen, kennis en tradities en 
die een referentiekader bieden aan huidige en 
toekomstige generaties. 

Erfgoed kent veel verschijningsvormen.  
Het zijn niet alleen gebouwen of voorwerpen,  
maar ook plekken en verhalen. Een gebouw  
zonder verhaal heeft weinig betekenis.  
Een archeologische vondst geeft informatie 
over wat zich op een bepaalde plek  
heeft afgespeeld.

Erfgoed is soms wel en 
soms niet beschermd. Een 
deel van het materiële 
erfgoed heeft een 
beschermde status zoals de 
gebouwde, archeologische 
en groene monumenten 
die als rijksmonument of 
gemeentelijk monument 
zijn gekwalificeerd. Voor het 
zichtbaar maken en borgen 
van het immateriële erfgoed 
is er de nationale inventaris.

Uiteindelijk is het de 
samenleving die bepaalt of iets 
de moeite van het bewaren 
waard is en erfgoed wordt. 

De lijst van wat we wel of 
niet als erfgoed zien is geen 
statische lijst. Er komt wat bij 
en er gaat wat af. Vandaag 
maken we toekomstig 
erfgoed aan. Ook het erfgoed 
zelf verandert. Gebouwen 
krijgen een nieuwe 
bestemming en tradities 
krijgen een nieuwe betekenis. 
De discussie daarover is 
interessant maar kan, als het 
erfgoed je persoonlijk raakt, 
ook scherp zijn. 

3.750
Rijksmonumenten

812
Gemeentelijke  
monumenten

17
Beschermde  

stads- en  
dorpsgezichten

73
Archeologische 

rijksmonumenten

1
Nationaal landschap 
Zuidwest-Zeeland

2
Inschrijvingen  
in de nationale  

inventaris immaterieel  
cultureel erfgoed

3
Deelgebieden

83
Groene  

rijksmonumenten 48
Musea
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Erfgoed leeft

Erfgoed in Zeeland wordt bovengemiddeld 
gewaardeerd. Het scoort hoog op de lijst 
van wat we als de sterke punten van onze 
provincie ervaren. We vinden de aanwezigheid 
van historische gebouwen belangrijk, evenals 
de cultuurhistorische sporen in het landschap. 
Toeristen en recreanten zien het erfgoed als 
een aantrekkelijk onderdeel van hun bezoek. 
Erfgoed is een bijzonder en een sterk punt  
van de provincie.

Vele tienduizenden Zeeuwen zijn actief en passief 
betrokken bij het erfgoed in hun omgeving. 

Dat zijn niet alleen erfgoedprofessionals, 
monumenteneigenaren, erfgoedbeheerders 
en overheidsmedewerkers. Het zijn ook de 
talrijke erfgoedvrijwilligers die zich al dan niet 
in georganiseerd verband met het erfgoed 
bezighouden. 

Dat erfgoed in Zeeland leeft blijkt ook als 
er erfgoed verloren dreigt te gaan. Burgers 
zetten zich in voor het behoud van hun 
erfgoed. Betrokkenheid is een goede basis 
voor burgerparticipatie. Erfgoed heeft een 
verbindende kracht. Het is sociaal cement.

Erfgoed in samenhang

Erfgoed heeft waarde op zich. We vinden het 
mooi en het geeft herkenning en houvast. 
Brede maatschappelijke betekenis krijgt het in 
samenhang met andere beleidsvelden. We zien 
dat het erfgoed als een rode draad door veel 
Zeeuwse beleidsterreinen loopt. Soms is die 
rode draad al een stevig kluwen en soms nog 
slechts een dun koord. Dat laatste moet beter.

Er zijn nauwe raakvlakken van het erfgoed  
met kunst en cultuur, met natuur en 
landschap, met toerisme en recreatie en 
met economie en ruimtelijke ordening. 
Het versterken van de samenhang tussen 
deze beleidsterreinen komt het woon- en 
werkklimaat van Zeeland ten goede.  
Erfgoed verrijkt en versterkt de samenhang.
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Erfgoed Zeeland

Wij zijn het aanspreekpunt voor het erfgoed in Zeeland. In 
dialoog met de samenleving geven wij betekenis aan het 
erfgoed en zorgen we ervoor dat het beschermd, benut en 
beleefd kan worden. Wij verbinden mensen en organisaties. 
Wij staan voor een duurzame erfgoedzorg. Onze motivatie en 
inspiratie halen we uit de overtuiging dat erfgoed bijdraagt 
aan de kwaliteit van onze samenleving.

Een verbindende organisatie

Erfgoed Zeeland verbindt. Wat we doen staat 
niet op zichzelf en is ook geen doel op zich. 
Ons werk houdt verband met het werk van 
andere partijen die net als wij met erfgoed 
te maken hebben, of met erfgoed te maken 
kunnen krijgen. Wij brengen partijen bij elkaar 
en zorgen voor een brede maatschappelijk 
verankering van het erfgoed. 

We zijn er in de eerste plaats voor 
erfgoedprofessionals, erfgoedvrijwilligers, 

erfgoedbeheerders, overheidsmedewerkers 
en monumenteigenaren. We richten ons 
daarnaast op de erfgoedliefhebbers, 
onderwijsgevenden en iedereen die ‘iets’ met 
het erfgoed wil en kan.

De Provincie Zeeland is onze  
belangrijkste opdrachtgever.

Hetzelfde anders

Een nieuwe naam en een nieuw gezicht 
betekenen niet dat we een streep onder het 
verleden zetten. Dat zou in strijd zijn met onze 
visie op erfgoed. Verleden, heden en toekomst 
zijn en blijven nauw met elkaar verbonden. 
Dat geldt voor het erfgoed en dat geldt voor 
onze organisatie. Wel volgen we bewegingen 
en anticiperen we op veranderingen in de 
samenleving. We blijven hetzelfde doen, maar 
dan anders. De constante in ons werk is het 
ontwikkelingsgericht behoud van ons erfgoed.

Kernwaarden

Erfgoed zit in ons hart en we zetten 
ons er iedere dag weer voor in. Wat 
we belangrijk vinden, willen we ook 
uitdragen. Betrouwbaarheid, eerlijkheid 
en onafhankelijkheid zijn voor ons 
belangrijke waarden. We koppelen die 
waarden aan kennis en kwaliteit, aan 
ondernemingsgezindheid en aan een 
klantgerichte houding. We blijven kritisch op 
onszelf. We willen blijven leren en onszelf 
blijven ontwikkelen.

Vrijwilligers

Overheden

Onderwijs

Organisaties

Beheerders

Eigenaren
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Erfgoed beschermen,  
benutten en beleven 

We zetten ons in voor het erfgoed in Zeeland. Dat doen 
we door het te beschermen, te benutten en beleefbaar te 
maken. Dat versterkt het profiel van Zeeland, een provincie 
met karakter waar het prettig wonen, werken en recreëren is. 
Onze werkzaamheden zijn divers maar onderling met elkaar 
verbonden. Zo houden we tegelijkertijd overzicht en focus.

Beschermen

Benutten Beleven
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Erfgoed bepaalt een belangrijk deel van de 
aantrekkingskracht van Zeeland voor inwoners, bedrijven, 
toeristen en cultuurliefhebbers. Erfgoed geeft de omgeving 
karakter. Gebouwde, groene en archeologische monumenten 
en cultuurhistorische elementen maken het landschap,  
de steden en de dorpen herkenbaar. Zij zijn identiteitsdragers 
met een diepere betekenis. Om dit zo te houden en waar 
mogelijk te versterken moeten ze in de eerste plaats  
worden beschermd.

Monumentenwacht

We inspecteren monumentenpanden op 
basis van landelijke standaarden. We helpen 
eigenaren en beheerders bij het in stand houden 
van hun monumenten en cultuurhistorische 
bouwwerken. Dit doen we door het uitvoeren 
van bouwkundige inspecties en het geven 
van onafhankelijk onderhoudsadvies. Doel is 
het verval van cultuurhistorische gebouwen 
te voorkomen door het treffen of bevorderen 
van preventieve onderhoudsmaatregelen. 
We begeleiden restauraties en renovaties en 
we geven advies en tips op het gebied van 
vergunningen, subsidies en verduurzaming. De 
Monumentenwacht heeft ruim 750 abonnees, 
met in totaal ruim 1.000 monumenten. 

Restauratie Opleidingsprojecten

Wij adviseren en ondersteunen Restauratie 
Opleidingsprojecten – Zeeland. Voor 
het uitvoeren van kwalitatief goede 
restauraties en daarmee voor het behoud 
van monumenten zijn restauratiekennis en 
–vaardigheden onontbeerlijk. We stimuleren 
talentontwikkeling en vakmanschap in de 
sector. We zijn een erkend leerbedrijf.  

 

Zeeuws Archeologisch Depot

We voeren alle (wettelijke) taken uit die 
verband houden met het beheer van het 
Zeeuws Archeologisch Depot. Hieraan ligt 
een mandaatsbesluit van de Provincie ten 
grondslag. We voeren werkzaamheden uit op 
het gebied van behoud en beheer, registratie 
en documentatie, bruikleenverkeer en 
publieksontsluiting.
De collectie bevat ruim 3.000 dozen met 
archeologische vondsten die in ouderdom 
variëren van 100 tot circa 100.000 jaar. Het 
gaat om vele duizenden objecten. Dat kunnen 
scherven zijn, maar ook complete en vrijwel 
gave voorwerpen. De meeste vondsten zijn 
van keramiek. Andere vondsten zijn van glas, 
metaal en organisch materiaal. We bewaren en 
beheren niet alleen bodemvondsten, maar ook 

Wij beschermen het erfgoed
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de door archeologen verzamelde gegevens 
van opgravingen en onderzoek, zoals de 
documentatie over de vindplaats en de 
vondstomstandigheden, de tekeningen, foto’s 
en de rapporten van archeologisch onderzoek. 
Zo blijft alle informatie centraal behouden  
en toegankelijk voor verder wetenschappelijk 
onderzoek.

Certificering voor archeologische 
werkzaamheden

We zijn gecertificeerd voor de protocollen 
Programma van Eisen, Bureauonderzoek, 
IVO-O, Opgraven en Depotbeheer. We voeren 
de archeologische werkzaamheden die onder 
deze protocollen vallen uit conform  
de Beoordelingsrichtlijn SIKB 4000.  
Ons kwaliteitsmanagementsysteem is 
beschreven in een kwaliteitshandboek. 
Om de certificering te behouden wordt  
jaarlijks een interne en een externe audit 
uitgevoerd en worden archeologische 
werkzaamheden uitgevoerd die vallen  
onder een van de protocollen. 

 

Meldpunt Erfgoed Zeeland

We beheren een centraal meldpunt voor 
bedreigd, onbekend of ondergewaardeerd 
erfgoed. Het betreft het gebouwde 
en landschappelijke erfgoed en het 
archeologische erfgoed. Voor het 
archeologische erfgoed vervult het meldpunt 
een provinciale taak. We verwerken meldingen 
van bodemvondsten en archeologische 
waarnemingen uit alle gemeenten in 
Zeeland. Meldingen kunnen eenvoudig via 
mobiele telefoon, tablet of desktop worden 
gedaan. De website van Erfgoed Zeeland 
is hier speciaal voor ingericht. Het melden 
van bodemvondsten en archeologische 
waarnemingen kan ook mondeling via de 
telefoon of na het maken van een afspraak.
Informatie wordt opgeslagen in onze 

databestanden en voor wat betreft de 
archeologische meldingen in de nationale 
database Archis. Daarmee is deze informatie 
centraal beschikbaar voor overheden, 
bedrijven en andere belanghebbenden.

Duurzame Monumenten Zeeland

De urgentie om monumenten te ver-
duurzamen is groot. Het energieverbruik 
is hoog en de eisen qua comfort, gebruik 
en onderhoud zijn bijzonder. Onze 
monumentenwachters zijn opgeleid tot 
duurzaamheidsdeskundigen. Wij voeren in 
het kader van innovatieve aanpakken (van 
de VNG) samen met andere partners het 
project Duurzame Monumenten Zeeland uit. 
Als onderdeel van dit project hebben wij het 
duurzaam monumentenpaspoort ontwikkeld. 
In het paspoort staan de energiebesparende 
en comfortverhogende maatregelen die op 
het monument van toepassing zijn. Om vragen 
over energiebesparing voor monumenten te 
beantwoorden richten we een loket in dat ook 
digitaal is te raadplegen.

 

Energietransitie en 
klimaatadaptatie

Energietransitie en klimaatadaptatie 
behoren tot de grootste maatschappelijke 
opgaven. Ook het erfgoed heeft daarmee 
te maken. Erfgoed kan onder druk komen 
te staan. Tegelijkertijd kan het bijdragen aan 
oplossingen. We verkennen wat het belang 
van erfgoed is of kan zijn voor energietransitie 
en klimaatadaptatie in Zeeland. We 
leggen contacten met overheden en 
maatschappelijke organisaties.
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Zeeland is aantrekkelijk om te wonen en te werken.  
Belangrijk hiervoor is de leefbaarheid en de mogelijkheid 
om gebruik te maken van voorzieningen. Erfgoed is 
onderdeel van de woon- en werkomgeving en draagt 
bij aan het versterken van de leefbaarheid. Erfgoed is 
een bron van inspiratie. Het benutten van erfgoed heeft 
grote maatschappelijke impact. Eigenaren, overheden, 
erfgoedorganisaties en vrijwilligers willen en kunnen  
wat met erfgoed. 

Magazine, nieuwsbrieven en website

We geven vier keer per jaar Zeeuws Erfgoed – 
blad voor erfgoedliefhebbers uit. We verspreiden 
actuele erfgoedinformatie via onze digitale 
nieuwsbrieven Erfgoed en Ruimte en Erfgoed en 
Publiek. De nieuwsbrieven verschijnen elk circa 
zes keer per jaar en worden in totaal naar ruim 
1.000 adressen verzonden.

Via erfgoedzeeland.nl informeren we over 
wat we doen. We verstrekken informatie over 
erfgoed en over actualiteiten en ontwikkelingen. 
Via de website is onze beeldbank archeologie 
te zien en kunnen meldingen over bedreigd, 
ondergewaardeerd of onbekend erfgoed 
worden gedaan. Er is een pagina ingericht met 
projecten en dossiers. De agenda geeft een 
overzicht van het actuele aanbod aan activiteiten 
en cursussen van Erfgoed Zeeland. 

Advisering en helpdesk

We voorzien in advisering en een helpdesk voor 
overheidsmedewerkers, erfgoedprofessionals, 
erfgoedvrijwilligers, erfgoedbeheerders, 
monumenteigenaren, onderwijsgevenden en 
andere bij het erfgoed betrokken partijen. 

De adviezen hebben betrekking op archeologie, 
cultuurhistorie, erfgoededucatie, monumenten 
(waaronder ook de Monumentenwacht), musea, 
streektalen en volkscultuur.  

Ondersteuning en samenwerking 
vrijwilligersorganisaties en platforms

Vrijwilligers en initiatieven van burgers zijn 
onmisbaar voor de instandhouding en het 
maatschappelijk draagvlak van het erfgoed. 
Wij ondersteunen en werken samen 
met verschillende provinciaal werkende 
vrijwilligersorganisaties en platforms erfgoed. 
Die ondersteuning en samenwerking krijgt 
structureel gestalte in twee netwerken:  
Erfgoed en Ruimte en Erfgoed en Publiek.  
De netwerken komen regelmatig bijeen.  

Wij benutten het erfgoed

 21 20

BESCHERMEN, BENUTTEN, BELEVEN



Vast onderdeel van de bijeenkomsten van het 
netwerk Erfgoed en Ruimte is de behandeling 
van meldingen over bodemvondsten en over 
bedreigd, ondergewaardeerd en onbekend 
erfgoed. Meldingen worden door een van de 
bij het netwerk aangesloten organisaties in 
behandeling genomen. Wij coördineren het 
proces en dragen zorg voor het vastleggen van 
de informatie. We organiseren jaarlijks samen 
met beide netwerken contactdagen voor 
erfgoedvrijwilligers over actuele onderwerpen. 
Ontmoeting, inspiratie en het delen van kennis 
en informatie staan hierin centraal. 
Voor de archeologische erfgoedvrijwilligers 
organiseren wij samen met de Archeologische 
Werkgemeenschap Nederland – afdeling 
Zeeland ieder jaar de Zeeuwse Amateur 
Archeologen Dag. 

Oosterschelderegio Archeologisch 
Samenwerkingsverband

We werken met de gemeenten in 
de Oosterschelderegio samen in het 
Oosterschelderegio Archeologisch 
Samenwerkingsverband. Het uitgangspunt 
is een duurzame samenwerking en het 
efficiënt delen van kennis, menskracht en 
middelen op het gebied van de archeologie. 

We ondersteunen de gemeenten in de 
beleidsadvisering, de publiekswerking en bij 
het uitvoeren van archeologisch onderzoek. 
 
 

Ondersteuning en samenwerking 
gemeenten

We zijn het steunpunt monumenten en 
archeologie voor Zeeland. We ondersteunen 
de gemeenten in de uitvoering van 
hun (wettelijke) taken op het gebied 
van monumentenzorg, archeologie 
en cultuurhistorie. Dat doen we door 
het organiseren van beleidsoverleg en 
planoverleg en door het organiseren van 
netwerkbijeenkomsten. 
De samenwerking met en tussen de 
gemeenten versterken we door nieuwe 

samenwerkingsverbanden te initiëren 
waarbinnen kennis en kunde beter kunnen 
worden gedeeld en gemeenschappelijk 
oplossingen kunnen worden gerealiseerd voor 
het gebrek aan capaciteit. 
 

Deskundigheidsbevordering, 
lezingen en presentaties

Wij initiëren en organiseren scholings-
bijeenkomsten, studiedagen en cursussen. 
Daarmee verhogen we de kennis en 
deskundigheid van erfgoedvrijwilligers en 
erfgoedprofessionals. We houden lezingen en 
presentaties over (aspecten van) het erfgoed in 
Zeeland en over onze organisatie. Dit vergroot 
de bekendheid en het maatschappelijk 
draagvlak van het erfgoed.

Digitaal vrijwilligersplatform

We verkennen de mogelijkheden voor een 
digitaal platform voor erfgoedvrijwilligers. 
Een dergelijk platform kan een belangrijke 
rol spelen bij het werven, faciliteren, zoeken 
en vinden van erfgoedvrijwilligers en het 
overzichtelijk aanbieden van scholingsaanbod 
en activiteiten. We onderzoeken de 
aansluitingsmogelijkheden bij landelijke of 
provinciale platforms.

Zeeuwse Erfgoed Deal

We werken samen met de gemeenten 
aan een Erfgoed Deal. Het Rijk biedt die 
mogelijkheid om de bijdrage van het erfgoed 
aan de veranderingen in de leefomgeving  
te versterken. Belangrijk onderdeel hiervan  
is een gezamenlijk uitvoeringsprogramma  
met nieuwe werkwijzen. Bij de Zeeuwse 
Erfgoed Deal betrekken we ook Provincie, 
waterschap en maatschappelijke partners. 
Door middelen te matchen ontstaat een robuust 
uitvoeringsplan met bijbehorend budget. 
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De specifieke kwaliteiten van Zeeland laten zich het beste 
ervaren als ze worden beleefd. De provincie is ontstaan in 
een eeuwenlang samenspel van land en water. Het erfgoed 
biedt veel aanknopingspunten om die beleving tot stand te 
brengen, zeker als het wordt gepresenteerd in een brede 
landschappelijke en ruimtelijke context. Door in te zetten op 
beleving wordt de positie van Zeeland als provincie waar het 
goed wonen en recreëren is versterkt.

Zeeuwse Ankers

We coördineren en ondersteunen Zeeuwse 
Ankers. Dit is een van de pijlers van het 
provinciaal cultuurbeleid. Zeeuwse Ankers 
verbindt de inwoner en toerist met de verhalen 
van Zeeland. Ontdekking en beleving van het 
erfgoed en het landschap vormen de rode 
draad. Zeeuwse Ankers vergroot de (fysieke) 
zichtbaarheid en de (digitale) toegankelijkheid 
van historische plekken. 
Zeeuwse Ankers bestaat uit drie 
onderdelen: de website zeeuwseankers.nl, 
de ankerplaatsen en het netwerk van 
ankerschildjes. De website ontsluit verhalen, 
activiteiten, routes en collecties. Erfgoed 
Zeeland draagt zorg voor de redactie en 
plaatst content. Op zes plekken in Zeeland 
zijn ankerplaatsen met klapbanken ingericht. 
Daar komen er nog minimaal vier bij. De 
ankerplaatsen staan op locaties met een 
bijzondere geschiedenis. Ter plekke zijn 
verhalen te horen die de geschiedenis 
beleefbaar maken. Erfgoed Zeeland draagt 
samen met regionale en lokale partijen 
zorg voor financiering en realisatie. De 
ankerschildjes zijn overal in de provincie te 
vinden. Het zijn bordjes voorzien van een 
QR-code, die het mogelijk maakt online het 

verhaal van de plek te lezen. Erfgoed  
Zeeland plaatst de ankerschildjes.
Zeeuwse Ankers is tevens een 
samenwerkingsverband van de Provincie 
en enkele provinciale organisaties op het 
gebied van erfgoed, natuur en landschap en 
toerisme. Dat zijn naast Erfgoed Zeeland de 
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, 
het Zeeuws Museum, het Zeeuws Archief, 
Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland en VVV Zeeland. 
De Provincie vervult de voorzittersrol.

Open Dag

We organiseren in ons gebouw Het 
Schuitvlot Open Dagen. Zo wordt een breed 
publiek bij ons werk en bij het erfgoed 

Wij beleven het erfgoed in Zeeland
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betrokken. Bezoekers bieden we in en bij 
Het Schuitvlot informatie en beleving. We 
zoeken aansluiting bij landelijke initiatieven 
zoals Open Monumentendag en de Nationale 
Archeologiedagen. De Open Dag krijgt ieder 
jaar een eigen thema of accent.

Erfgoeddag in het Landschap

Samen met Stichting Het Zeeuwse Landschap 
en Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
organiseren wij de Erfgoeddagen in het 
Landschap. Centraal staat de beleving 

van erfgoed, natuur en landschap in hun 
onderlinge samenhang. De Erfgoeddagen  
in het Landschap worden gehouden  
op verschillende locaties verspreid over  
heel Zeeland.  

In ’t Zeêuws

We organiseren onder de noemer ‘In 
’t Zeêuws’ activiteiten in de Zeeuwse 
streektalen. Het gaat om evenementen 
als ‘Zing Zeeuws’ (waarin het schrijven en 
musiceren van Zeeuwse liedteksten centraal 
staan) en ‘Uutgesproken Zeeuws’ (waarin 
poëzie en verhalen centraal staan). We kijken 
naar vervlechtingen van deze evenementen 
met vormen van Zeeuwse volkscultuur 
(ambachten, tradities). Daarmee willen we  
het publieksbereik voor het immaterieel 
erfgoed vergroten. 

Erfgoed en jongeren

We onderzoeken de mogelijkheden 
om erfgoed aan te laten sluiten bij de 
belevingswereld van jongeren. Hoe kunnen 
jongeren worden getriggerd en hoe vertellen 

we eigentijdse verhalen die aansluiten bij 
wat hen bezighoudt? Inzet van digitale media 
speelt hierin een belangrijke rol. We brengen 
in kaart wat erfgoed voor jongeren is en hoe ze 
dat beleven.

Erfgoed in het onderwijscurriculum

We werken samen met Cultuurkwadraat om 
vraaggestuurd vanuit het onderwijs te komen 
tot werkbare producten en lesmaterialen voor 
het onderwijs. Landelijk is sprake van een 
integrale curriculumherziening voor het primair 
en voortgezet onderwijs. We adviseren en 
ondersteunen onderwijsgevenden en zetten 
in op een goede borging van erfgoed in het 
nieuwe onderwijscurriculum.
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Zeeuwse Erfgoedlijnen

We voeren het project Zeeuwse Erfgoedlijnen 
uit. De Zeeuwse Erfgoedlijnen brengen 
ordening aan in de vele verhalen die 
organisaties, instellingen en bedrijven 
over Zeeland presenteren. Ze helpen om 
focus en samenhang aan te brengen en zo 
het Zeeuwse verleden beter te begrijpen. 
Tegelijkertijd geven ze handvatten voor het 
vermarkten van het erfgoed. Door het erfgoed 
gezamenlijk te presenteren, wordt het voor 
gasten en inwoners gemakkelijker om het te 
ontdekken en het te beleven. 
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werkopbrengsten kunnen verbeteren. Het 
delen van ‘best practices’, samenwerking 
en teamwork versterken het wij-gevoel en 
verbeteren de resultaten. Dat doen we in de 
vorm van gezamenlijke bijeenkomsten en 
activiteiten, zoals onze jaarlijkse brainstorm- 
en inspiratiedag op 1 april. Onze statutaire 
oprichtingsdatum is 1 april 2001. 

Persoonlijke ontwikkeling en opleiding zien 
we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van medewerker en leidinggevende. De 
organisatie faciliteert waar mogelijk.  

Organisatiestructuur

Erfgoed Zeeland heeft een raad-van-
toezichtmodel. 
We onderschrijven de Governance Code 
Cultuur en brengen de acht principes in  
de praktijk. Zo laten we zien dat we de 
gangbare standaarden voor goed bestuur  
en toezicht volgen.  

De raad van toezicht is zakelijk en betrokken 
en telt vijf leden. Het bestuur is in handen van 
een eenhoofdige directie. 

Personeel

De medewerkers zijn het kapitaal van Erfgoed 
Zeeland. We zijn met ongeveer 37 mensen, het 
merendeel in vaste dienst. Er is een wisselend 
aantal projectmedewerkers. We hechten aan 
een goede sfeer, afwisselend werk, voldoende 
uitdagingen, waardering en respect. 

We hebben een personeelsvertegen-
woordiging die de belangen van de 
medewerkers behartigt.
We zijn alert op formele én informele 
momenten en gelegenheden die ons 
verder kunnen motiveren in het werk of de 

Hoe we het hebben 
georganiseerd

We zijn een middelgrote organisatie. We vinden het belangrijk 
dat die duurzaam is. Dat geldt voor de inzetbaarheid van 
de medewerkers, het bewust omgaan met energie, het 
gebruik van duurzame producten en de continuïteit van 
beleid. Duurzaamheid past bij ons werk. Erfgoed is geen 
eendagsvlieg. We zijn gehuisvest in Middelburg maar 
ons werkgebied is Zeeland. Ons gebouw hebben we Het 
Schuitvlot genoemd. Het verwijst naar de plek waar schuiten 
vroeger aanlegden. We zien ons gebouw als een plek waar 
iedereen terecht kan. Een erfgoedhuis van Zeeland.  
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De sector Erfgoed en Ruimte houdt 
zich ontwikkelingsgericht bezig met 
kennisopbouw, informatieverschaffing, 
advisering en projectontwikkeling op het 
terrein van archeologie, cultuurhistorie en 
monumenten. Onder de sector valt ook 
de Monumentenwacht en het Zeeuws 
Archeologisch Depot. Medewerkers zijn 
vakinhoudelijk onderlegd en zijn op de 
hoogte van wet- en regelgeving en de 
impact daarvan op Provincie, gemeenten en 
waterschap. We weten waaraan overheden en 
erfgoedeigenaren en -beheerders behoefte 
hebben en creëren samenwerkingsverbanden. 

De sector Erfgoed en Publiek richt zich op 
de (digitale) ontsluiting van het erfgoed, 
op publieksactiviteiten en op educatie en 
participatie. Medewerkers zijn erfgoedbreed 
onderlegd en beschikken daarnaast over 
specifieke kennis. Accenten liggen er bij 
erfgoededucatie, musea, streektalen  
en volkscultuur.
De sector is goed op de hoogte van 
ontwikkelingen met betrekking tot 
publiekswerking en de beleving van erfgoed. 
Medewerkers weten welke middelen 
het beste kunnen worden ingezet om de 
doelgroepen te bereiken en om snel en 

adequaat publieksactiviteiten te initiëren en te 
organiseren. We zetten in op het gebruik van 
social media.

De sector Bedrijfsvoering en Ondersteuning 
verleent ondersteuning aan de sectoren 
en de stafafdeling op het gebied van 
secretariaat, ICT, service en finance. Facilitaire 
en administratief-secretariële ondersteuning 
wordt ook verleend aan platforms en 
vrijwilligersorganisaties. Medewerkers spelen 
een centrale rol op het gebied van financiën, 
Arbo en veiligheid en kwaliteitszorg.

Tussen de sectoren onderling en tussen 
de sectoren en de stafafdeling is er een 
voortdurende wisselwerking, die onder  
andere gestalte krijgt in integrale activiteiten 
en projecten.

We onderscheiden drie sectoren met 
ieder een sectorhoofd: Erfgoed en Ruimte, 
Erfgoed en Publiek en Bedrijfsvoering en 
Ondersteuning. Er is een kleine stafafdeling 
communicatie en personeelszaken. 
Sectorhoofden hebben naast management-
taken ook uitvoerende taken op een  
specifiek vakgebied.

De stafafdeling ondersteunt de raad van 
toezicht en directie en voorziet medewerkers 
van informatie en advies over personeelszaken 
en communicatie. Er liggen coördinerende 
en uitvoerende taken bij het beheer van de 
website erfgoedzeeland.nl en Zeeuws Erfgoed 
– blad voor erfgoedliefhebbers.

Sector Erfgoed en Ruimte Sector Erfgoed en PubliekBedrijfsvoering en Ondersteuning

Raad van Toezicht

Beschermen, Benutten, Beleven

Communicatie en P&O

Directeur-bestuurder

 32  33

ERFGOED ZEELAND BESCHERMEN, BENUTTEN, BELEVEN



de A.J.W. Mathijssen-kazerne. Ónder het 
gebouw bevindt zich over de hele lengte een 
voormalige BB-commandopost (Bescherming 
Bevolking) uit de tijd van de Koude Oorlog. 

In 2009-2010 is de locatie grondig verbouwd 
en uitgebreid om onderdak te bieden aan 
het Zeeuws Archeologisch Depot en de 
Monumentenwacht. In 2013 zijn ook onze andere 
afdelingen in Het Schuitvlot ondergebracht.

Het gebouw biedt niet alleen onderdak en 
faciliteiten voor onze medewerkers, maar ook 
voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. 
We zien het (letterlijk en figuurlijk) als een 
erfgoedhuis voor Zeeland. De Archeologische 
Werkgemeenschap Nederland - afdeling 
Zeeland heeft in Het Schuitvlot een eigen 
kantoor- en werkruimte.

Het Schuitvlot

We zijn gehuisvest in de voormalige 
gemeentelijke brandweerkazerne op de 
hoek van de Looierssingel en het Armeniaans 
Schuitvlot in Middelburg. De huisvesting 
voorziet in kantoorruimtes, depotruimtes en 
een garageruimte.

Het gebouw heeft de naam Het Schuitvlot 
meegekregen. Het is een verwijzing naar het 
verleden. Tot ver in de negentiende eeuw 
werd er in delen van Zeeland niet alleen 
tussen, maar ook binnen de eilanden gevaren. 
Beurtschippers, zogenaamde 

‘schuteboeren’, legden aan bij een schuitvlot. 
Zo is ons gebouw in overdrachtelijke zin een 
aanlegplaats voor het erfgoed. 
Op het terrein waren van de zestiende tot in 
de negentiende eeuw leerlooierijen gevestigd. 
De restanten daarvan, waaronder vele 
koeienhoorns, hebben we zelf opgegraven en 
worden bewaard in ons depot. Onze grootste 
vergader- en activiteitenruimte hebben we  
De Looierij genoemd. 

Het Schuitvlot is een herbestemde locatie 
uit de jaren zestig van de vorige eeuw. 
Het is gebouwd als brandweerkazerne, 

 34  35



Erfgoed Zeeland.
Beschermen, benutten,
beleven
Uitgave: Erfgoed Zeeland
Tekst: Erfgoed Zeeland 
Eindredactie: Saskia Buitenkamp en Wim Scholten
Ontwerp: Studio Paul Bergman
Foto’s: Erfgoed Zeeland m.u.v. pag. 27 Stadhuismuseum Zierikzee
Oplage: 500

Looierssingel 2
Postbus 49
4330 AA  Middelburg 
+31 (0)118 670 870

www.erfgoedzeeland.nl
info@erfgoedzeeland.nl

 @erfgoedzeeland

© Erfgoed Zeeland
Middelburg, januari 2019

 36  37

ERFGOED ZEELAND BESCHERMEN, BENUTTEN, BELEVEN








