De cultuurhistorische rijkdom van
de gemeente Westerveld’
De cultuurhistorische rijkdom van de gemeente Westerveld in 'Het nationale park van Drenthe' is
vastgelegd in een boek dat verschijnt op 28 november 2013. Een boek waarin onder andere de
Maatschappij van Weldadigheid, oorlogserfgoed, de unieke radiotelescoop Dwingeloo, historische
kernen en de ontwikkeling van de historische havezaten op een beeldende manier worden
beschreven. Bij voorinschrijving ontvangt u dit boek voor €15,- . Voorinschrijven kan nog tot 14
november 2013 via www.gemeentewesterveld.nl/boekcultuurhistorie

Uitnodiging
Symposium 'Meer met minder'
Met beperkte middelen de kracht van erfgoed benutten
Donderdag 28 november Huize Overcinge Havelte, Gemeente Westerveld

Landgoed Overcinge

Volg alles over erfgoed
in de gemeente Westerveld
ook op twitter @ErfgoedWveld

Landgoed Overcinge is één van de bekendste huizen in Drenthe. Het huidige huis is tussen 1630 en 1642 tot
stand gekomen in opdracht van de heer Gerardt Struuck. De voorgevel in maniëristische stijl stamt nog uit die
tijd. De meest ingrijpende verbouwing vond ruim een eeuw later plaats. Omstreeks 1720 kocht de Drents
gedeputeerde Wolter Kymmell Huis Overcinge en maakte verbouwingen van Struuck ongedaan. Een
ingrijpende renovatie volgde en leden van de familie Kymmel woonden hier bijna twee eeuwen. In 1876 kwam
Overcinge in bezit van Ida Elisabeth Catharina Kymmel, laatste telg van de familie. Zij was getrouwd met
advocaat, gedeputeerde en commissaris van de Koningin in Drenthe Johannes Linthorst Homan, die het huis
grondig liet verbouwen – door onder andere een uitbreiding aan de oostzijde – om het meer geschikt te maken
voor bewoning door zijn gezin. Ook liet hij de karakteristieke ophaalbrug aanleggen, ter verbinding van de tuin
en de openbare weg.
Vanaf 1946 werd Overcinge door diens zoon Jan Tijmens verhuurd aan de pas opgerichte Volkshogeschool, die
het in 1953 in eigendom overnam. In 1968-1969 volgde een restauratie om aan de huisvestingseisen van de
hogeschool te voldoen. In de jaren ’80 van de twintigste eeuw werd het landgoed verkocht. Na restauratie in
1984 waarbij veel karakteristieken van het huis van voor 1870 werden teruggebracht, is Overcinge als erkend
rijksmonument te huur als uniek decor voor bijzondere gelegenheden. Meer informatie: www.overcinge.nl
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Volg alles over erfgoed in de gemeente Westerveld ook op twitter @ErfgoedWveld

Programma

Geachte heer/mevrouw,

10.00 uur:
10.30 uur:

Graag nodig ik u uit voor het symposium 'Meer met minder' op donderdag 28
november 2013 in rijksmonument Huize Overcinge in Havelte.

10:50 uur:

11:10 uur:
11.30 uur:

11.50 uur:
12.00 uur:
13.00 uur:

13.20 uur:

13.40 uur:

14.00 uur:

14.20 uur:
14.40 uur:
15.00 uur:

Ontvangst
Opening en introductie ‘Meer met Minder’, het beleid van de gemeente
Westerveld ten aanzien van erfgoed en cultuurhistorie, door Anry Kleine Deters,
wethouder Kunst & Cultuur
‘Erfgoed een zorg?’, verschuiven de prioriteiten voor erfgoed in tijden van
afnemende middelen, door Henk Jan Derksen, zelfstandig adviseur erfgoed
en ruimte, onder meer verbonden als cursusleider aan Hogeschool Utrecht.
‘Uit het leven van een Trust’ door Erik van der Bilt, directeur Stichting Drents
Landschap
‘Landschap en erfgoed’, op zoek naar nieuwe vormen van participatie, door
Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen
Korte terugblik op ochtendgedeelte, door dagvoorzitter
Lunch
Het belang van cultuur- en erfgoededucatie, door Renske Bult beleidsambtenaar
Cultuur van de gemeente Westerveld en schrijver Kees Opmeer uit Ruinen. Hij
schreef in 2013 samen met basisschoolleerlingen uit groep 5/6 in Westerveld een
boek over erfgoed; ‘De reis van de steen’.
Het belang van kunst en cultuur en de BNG Erfgoedprijs als vliegwiel voor
gemeenten, door Karel Loeff, directeur van Bond Heemschut en jurylid voor de
BNG Bank Erfgoedprijs.
‘De waarde van het cultuurhistorisch erfgoed in Dordrecht', door Rick
Naaktgeboren, programmamanager Levendige Binnenstad van de gemeente
Dordrecht, winnaar van de BNG Erfgoedprijs 2010.
‘Schiedam, historische stad in het Rijnmondgebied’, door Peter Groeneweg,
wethouder Binnenstad en Monumenten gemeente Schiedam, winnaar van de
BNG Erfgoedprijs 2012
Presentatie van het boek ‘De Cultuurhistorische rijkdom van de gemeente
Westerveld’ en overhandiging van eerste exemplaar
Beschouwing door Karin Westerink, voorzitter Federatie Grote
Monumentengemeenten
Officiële afsluiting van het programma door wethouder Anry Kleine Deters
Na de officiële afsluiting van het programma is er gelegenheid om na te praten
met een hapje en een drankje.

Wij organiseren dit symposium in samenwerking met Kunsten '92 / BNG
Erfgoedprijs en met medewerking van Stichting Het Drents Landschap en de
Federatie Grote Monumentengemeenten.
In deze tijden van economische recessie, gemeentelijke bezuinigingen en
schaalvergroting lijken erfgoed en cultuurhistorie in toenemende mate een
sluitpost van de begroting te worden. We kunnen erfgoed en cultuurhistorie echter
ook inzetten als kans. In het symposium 'Meer met minder' komen wij graag
samen met u tot een positieve conclusie over hoe we met beperkte middelen de
kracht van ons erfgoed kunnen benutten.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het symposium 'Meer met minder' via
www.gemeentewesterveld.nl/meermetminder. Aanmelden kan tot en met 21
november 2013. Deelname aan het symposium is gratis en op volgorde van
inschrijving.
Vragen
Wilt u meer informatie over dit symposium of heeft u specifieke vragen, dan kunt
u contact opnemen met Bernard Stikfort, beleidscoördinator erfgoed en
cultuurhistorie gemeente Westerveld via telefoonnummer 14 0521 of
b.stikfort@gemeentewesterveld.nl
Ik begroet u graag op donderdag 28 november 2013.
Met vriendelijke groet,
Anry Kleine Deters
Wethouder Kunst & Cultuur
Gemeente Westerveld
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