
WINNAAR 2012: 
GEMEENTE SCHIEDAM
Schiedam gebruikt het erfgoed als vitaliserende kracht, ook voor de plaatselijke economie. 
Erfgoed is de motor voor innovatie. In deze tijden van bezuiniging investeert Schiedam 
juist om de levendigheid en belevingswaarde van de historische stad te vergroten.

DE JURY IN HAAR JURYRAPPORT OVER SCHIEDAM:
Het is uitermate knap wat de gemeente Schiedam weet te doen met haar erfgoed. 
Schiedam gebruikt haar geschiedenis van werkstad, industriestad en jeneverstad als 
vitaliserende kracht voor de toekomst. De jury prijst Schiedam ook omdat zij betrokkenheid 
en input van inwoners en ondernemers weet te genereren. Schiedam doet als gemeente 
veel moeite om het erfgoed op de kaart te zetten, en dat lukt. Het DNA van de stad komt 
bovendien terug in de verschillende culturele evenementen, zoals het Jeneverfestival, 
Brandersfeesten, Scyedam Vaert, Nationale Molendagen en Opera aan de Schie.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN:
•  De jury vond met name het project Werk aan de Winkel over winkelleegstand erg sterk: 

hierbij worden de karakteristieken van de zeer kleine winkels uitgebuit, die voor grote 
ketens vaak onbruikbaar en ongewild zijn. De winkels worden opgeknapt en weer actief 
gebruikt. Originele en kleinschalige winkelconcepten in een authentieke omgeving 
kunnen beter overleven als aantrekkelijke winkelgebieden.

• Een leegstaand winkelpand is gehuurd en omgedoopt tot Binnenstadsatelier. In de ruimte 
konden bewoners de plannen voor de binnenstad bekijken en daarop reageren en ideeën 
voor de toekomst aandragen. 

• Schiedam heeft zelfs een eigen gemeentelijk Restauratiefonds voor monumenten èn een 
goede verankering van haar erfgoed in de structuurvisie. 

• Er zijn leerplaatsen gekoppeld aan restauraties die door de gemeente worden uitgevoerd. 
• Jenever is een levend stuk geschiedenis. Er zijn nog veel Schiedamse destillateurs en die 

hebben een grote verbondenheid met de stad. 
• Bijzonder is de kindergemeenteraad, waarin onder andere wordt gesproken over de 

betekenis van de historische binnenstad en de monumenten. 
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GENOMINEERDEN 2012
BEEMSTER 
De gemeente Beemster blinkt uit door betrokkenheid van 
inwoners en door de goede aansluiting tussen erfgoed, 
ruimtelijk beleid en het duurzame agrarische karakter van 
het gebied. De status van werelderfgoed is prima uitgebuit. 
Beemster laat een sterke profilering zien, ook op het 
gebied van landschap. Met name het project en visie ‘Des 
Beemsters’ scoort, doordat erfgoed onderdeel uitmaakt 
van de verschillende en uiteenlopende beleidsterreinen. 

HELLEVOETSLUIS 
Hellevoetsluis valt op doordat het nautische en 
archeologische verleden breed en op een unieke wijze 
worden vertaald naar het heden, waarbij op tal van 
plaatsen (tot in de nieuwbouw aan toe) bewoners, jeugd, 
watersporters en toeristen gestimuleerd worden de 
geschiedenis van Hellevoetsluis te beleven. Deze 
gemeente heeft een sterke èn consistente visie op erfgoed. 
Hellevoetsluis zet een slimme positionering neer als 
nautische erfgoedstad.

RHEDEN 
Rheden heeft in samenspraak met bewoners bepaald 
welke elementen van de plaatselijke cultuurhistorie een 
motor kunnen zijn voor nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van economie, vestigingsklimaat, toerisme en 
landschapsontwikkeling. Rheden is voorloper met zijn 
beleid inzake historische landgoederen, buitenplaatsen en 
groen erfgoed. Innovatief en vernieuwend is de koppeling 
van erfgoed aan duurzaamheid en energieneutrale 
monumenten.

WINTERSWIJK 
Bewoners gaven in workshops aan hoe belangrijk zij 
het ontwikkelen van erfgoed vinden. Winterswijk heeft 
nieuwe functies gecreëerd voor karakteristieke 
gebouwen en complexen. Herbestemming staat 
centraal en draagvlak is erg belangrijk. De gemeente 
is vernieuwend met een Quickscan naar de kosten en 
baten van erfgoed en met een onderzoek naar het 
aantal arbeidsplaatsen dat erfgoed oplevert. 
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