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Veel mensen op de dijk
De wind waayt door hun haren
Wat voelen zij zich rijk
De stromen van de Rijn 

Rinolda van Kesteren - Poëtische kaart van Duiven
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Colofon: 
Deze tekst is geschreven door Bibi Bodegom en kwam mede tot stand dankzij de input van inwoners uit de Liemers die werd opgehaald middels gesprekken 

en een enquête verspreid onder alle deelnemers en betrokken van het pact, input van de gemeentes en diverse gesprekken met creatieve personen en 

plannenmakers uit de regio waarmee de ideeën vertaald werden naar concrete projecten. 
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“Mensen waren verrast hoe veel afval er te vinden was 
in en om de Bijland. De meeste mensen waren ook 
verbaasd over hun eigen kunnen. En hoe makkelijk ze 
iets moois uit iets ‘lelijks’ konden maken.”

Eva Buenk – Kunstjutters - De Kunst van het Maken
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Voor u ligt de derde aanvraag voor het Cultuur- en Erfgoedpact ‘Leven 
in de Liemers’. De gemeentes Westervoort, Duiven en Zevenaar zetten 
de succesvolle samenwerking voort die al sinds 2012 bestaat op het 
gebied van cultuur en erfgoed en geven op deze manier opnieuw een 
stevige impuls aan cultuur en erfgoed in de prachtige regio de Liemers! 

1.1 Partners
Uniek aan het Cultuur en Erfgoedpact van de Liemers is de 
maatschappelijke verbinding met zoveel partners. In de voorgaande 
pactperiode zijn meer dan 65 partners (particulieren en organisaties) 
inhoudelijk verbonden geweest aan de uitvoering van grote en kleine 
projecten en activiteiten binnen het Cultuur- en Erfgoedpact.

Inleiding
1.2 Samenwerking
Sinds het eerste Cultuur- en Erfgoedpact ‘Leven in de Liemers’ dat 
in 2013 van start ging is er met succes samengewerkt aan honderden 
kleine en grote culturele en kunstzinnige activiteiten en projecten in 
de Liemers, waarmee duizenden mensen, jong en oud, in de Liemers 
met cultuur en erfgoed werden aangeraakt en actief met kunst en 
cultuur aan de slag gingen. 

De culturele infrastructuur van de Liemers is helder in beeld gebracht 
en vormt het kloppende hart van deze leerzame, vaak verrassende 
en bijzondere projecten en activiteiten. Samen met de culturele 
instellingen werd het verhaal van de Liemers verder in kaart gebracht, 
zoals bij het voorbeeldproject van de Liemers Helemaal Goed Courant 
dat goed nieuws uit de regio bracht voor en door scholieren. Liemerse 
tradities en gebruiken werden opgehaald bij inwoners voor een 
rondreizende expositie voor bassischolen in de Liemers. Een van de 
opgehaalde tradities is het Buurt maken, waarbij de sterke sociale 
samenhang tussen de inwoners van de Liemers tot uitdrukking komt. 
Dit immaterieel erfgoed delen we met de Achterhoekers, onze buren 
in de aangrenzende regio. Juist deze samenhang, het gevoel van sterke 
verbinding, het trots zijn op de regio en de eigenheid van deze streek, 
hierop wordt de komende periode gefocust.

6565 partners; 
organisaties en 
particulieren 

4040 culturele 
projecten en 
activiteiten

1500Meer dan 1500 
vrijwilligers en 
450 professionals
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De impact van de Coronacrisis is op dit moment nog steeds sterk 
voelbaar, zowel bij de inwoners van de Liemers, als bij de culturele 
infrastructuur. Deze crisis vraagt om een groot aanpassingsvermogen 
van de culturele instellingen in het ontwikkelen van nieuwe 
programmering en nieuwe presentatievormen. Door samen te werken 
kan er efficiënt met bedrijfsmiddelen, budgetten en uren worden 
omgegaan.

De afgelopen periode lieten de culturele organisaties in de Liemers al 
zien hoe flexibel zij konden schakelen in tijden van crisis, door fysieke 
publieksactiviteiten om te turnen naar kleinschalige bijeenkomsten 
en gespreide theater en muziekvoorstellingen, of door fysieke 
presentaties naar virtuele en/of on-demand content om te vormen. 
De komende periode zal er nog steeds veel van de sector worden 
gevraagd. 

Het Cultuur- en Erfgoedpact Leven in de Liemers speelt hier met 
deze nieuwe aanvraag op in. Het pact verbindt, ondersteunt en helpt, 
aansluitend op de doelstellingen uit het provinciale beleid door in te 
zetten op het: 

1.    Versterken van de regionale culturele infrastructuur

2.    Stimuleren van deelname aan cultuur en erfgoed via bovenlokale 

educatie- en participatie

3.    Versterken van de Liemerse identiteit

4.    Behouden en ontwikkelen van erfgoed

Een sterke Liemerse cultuursector vergroot de economische en 
toeristische aantrekkingskracht van de regio. En belangrijker nog: het 
zorgt voor een sterke, trotse en leefbare regio! 

Uit NBTC 2030:
Nederland overal aantrekkelijk
We willen andere bezoekers naar andere plekken in Nederland trekken, waar mogelijk ook op andere 
momenten. Hiervoor is het nodig om het huidige aanbod te verbeteren, nieuw aanbod te ontwikkelen en 
onbekende gebieden meer in de spotlights te plaatsen. Door toekomstige bezoekers beter te spreiden 
over Nederland, profiteren meer regio’s en bewoners van de waarde van bezoek.



Cultuur- en Erfgoedpact Liemers  |  7   

Foto: Sonja Jonkhout - Rijnstrangenpad
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•    Aansluiten bij vrijetijdseconomie, toerisme en recreatie rondom 
cultureel erfgoed bevorderen; 

•    De eigen omgeving beter beleefbaar maken voor de inwoners van de 
Liemers en de bezoekers;

•    Cultuureducatie verbreden, versterken en verbinden met andere 
domeinen en sectoren;

2.3 Bottom-up aanpak
Het bottom-up ophalen van ideeën bij inwoners voor culturele 
projecten in de Liemers werkte de afgelopen pactperiode heel goed. 
Er is een grote mate van betrokkenheid bij partners en inwoners van 
de Liemers wat betreft het aandragen van ideeën en het bereiken van 
de regioversterkende doelstellingen van het pact. 

Ook de komende periode wordt daarom ingezet op betrokkenheid en 
inbreng door inwoners van de Liemers bij het pact. Ideeën-aandragers 
zullen gekoppeld worden aan professionele projectleiders uit de 
bestaande culturele infrastructuur van de Liemers.

Het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers versterkt in de periode 
2022-2024 de Liemerse identiteit en de kwaliteit van de leef- en 
woonomgeving met behulp van cultuur en erfgoed. Leven in de Liemers, 
Beleven en Beleefbaar maken van de Liemers is de rode draad van alle 
projecten. Bottom-up projecten en activiteiten met de kernwaarden 
cultuurparticipatie, cultuureducatie en cultuurtoerisme dragen 
daaraan bij.

2.1 Missie

“Het versterken van de culturele identiteit 
en leefbaarheid van de Liemers, met als 
dragers cultuur, erfgoed en kunst.”

2.2 Doelen
•    Verbinding tussen kunst, cultuur en erfgoed versterken in concrete, 

regioversterkende, kwalitatieve en bovenlokale projecten;
•    Versterking Liemerse culturele infrastructuur, professionele en 

amateurinstellingen lokaal, zodat partijen elkaar (beter) leren 
kennen en verbindingen kunnen leggen;

•    Cultuur verbinden met zorg en welzijn;

Visie en missie
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2.4 Resultaten vorige pact
Tijdens de vorige pactperiode werkten meer dan 65 partners; 
organisaties en particulieren uit de Liemers inhoudelijk samen aan 
bijna 40 culturele projecten en activiteiten. Meer dan 1500 vrijwilligers 
en meer dan 450 professionals werkten mee aan deze projecten 
en activiteiten die allemaal verbonden waren met de themalijnen 
cultuureducatie, cultuurparticipatie en cultuurtoerisme. Meer dan 
346.523 mensen werden bereikt met kunst, cultuur en erfgoed via de 
georganiseerde projecten en activiteiten, de bijbehorende websites, 
sociale media, kranten artikelen, advertenties, films, vlogs en andere 
online content.

2.5 Aanbevelingen
De lessons learned uit de eerste pactperiode (2013-2016) die 
in tweede pactperiode werden toegepast, hebben geleid tot 
duidelijkere aansturing van de grote deelprojecten, resultaatgerichte 
projectplannen en concrete begrotingen voor de kleinere projecten 
van het stimuleringsbudget en voldoende aandacht en budget 
voor communicatie van het gehele pact. Dit heeft in de tweede 
pactperiode (2017-2021) geleid tot realistische en uitvoerbare 
projecten die de beoogde resultaten behaalden. Uit de tweede 
periode kwamen een aantal nieuwe verbeterpunten, die meegenomen 

zijn in deze aanvraag en bij de coördinatie en uitvoering van het 
komende pact zullen worden benut. 

Een belangrijk punt dat wordt doorgevoerd is het versimpelen van 
de aanvraagprocedure van het stimuleringsbudget zodat het voor 
particuliere aanvragers nog makkelijker wordt om een aanvraag in te 
dienen bij het pact voor kleinschalige activiteiten. Daarnaast wordt 
een vaste korte beslistermijn van maximaal 4 weken gehanteerd en de 
financiële afronding wordt vergemakkelijkt voor aanvragers. Met behulp 
van een “spreekuur” op locatie in de Liemers worden aanvragers in de 
toekomst beter op weg geholpen en kunnen zij makkelijker te woord 
gestaan worden bij vragen. 
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•    Liemerse identiteit steeds beter in beeld dankzij cultuur- en erfgoedpacten
•    Sterke culturele infrastructuur in de regio
•    (Jong) cultureel talent in regio, nieuwe makers van content, met sterke 

betrokkenheid en liefde voor de regio
•    Samenwerking met middelbare scholen in de Liemers en hoge scholen in 

Arnhem, ArtEz en HAN voor inbreng kunst en innovatie in de regio
•    Start van regionale toeristische campagne ‘Kijk verder in de Liemers’ als 

sterk toeristische merk waarvoor pact parels kan aandragen,  pact kan 
helpen het DNA van de regio helder te maken

•    Publiek kan nog beter en nog actiever betrokken worden bij het pact via 
publiekscampagnes

•    Tussentijdse (ongedwongen) netwerk bijeenkomsten met praktische tips en 
kwalitatieve sprekers en workshops versterkt het netwerk en kan bijdragen 
aan innovatie, kennisuitwisseling en professionalisering van de sector

•    Door covid19 nieuwe impuls  voor regionaal en lokaal cultuur- en 
erfgoedbezoek

•    Doorwerken Covid-19 crisis, met veranderde samenleving 
en consumentengedrag waarop voortdurend moet worden 
ingespeeld door de cultuursector wat betreft programmering en 
presentatievormen, uitputting mensen en middelen, met name 
vrijwilligersorganisaties

•    Veel platforms (on- en offline) in de Liemers die mogelijk 
verwarrende/overlappend overkomen op burgers

•    Krimp in de regio, vergrijzing en leegstand oa kerken en scholen 
en trek naar de grote stad van jeugd 

•    Veel verenigingen en initiatiefnemers maar weinig grote/sterke 
culturele partners die projecten kunnen leiden

•    Veel enthousiasme en ideeën aanwezig bij inwoners van de Liemers voor 
cultuur en erfgoed

•    Grote mate van betrokkenheid bij partners en inwoners wat betreft het 
bereiken van de doelstellingen van het pact

•    Hoge participatiegraad van Liemerse inwoners en vrijwilligers bij de 
projecten en activiteiten

•    Veel kennis aanwezig onder betrokken partners op alle gebieden van 
cultuur en erfgoed; archeologie, monumenten, historie, kunst, film, 
theater, muziek, immaterieel erfgoed etc.

•   Hechte samenwerking tussen onderlinge partners
•   Grote hoeveelheid betrokken partners
•    Hechte, jarenlange samenwerking van drie gemeentes

Sterkte

•    Te weinig middelen en mankracht voor coördinatie en uitvoering 
van het pact 

•    Profilering van (moderne) kunst en kunstenaars in de Liemers is 
nog onvoldoende duidelijk aanwezig

•    Vergrijzing onder vrijwilligersorganisaties bemoeilijkt innovatie 
•    Zichtbaarheid van het pact en wat het inhoudt is bij het publiek 

nog onvoldoende 
•    Particulieren vinden aanvraag- en verantwoordingsprocedures 

nog te moeilijk omdat zij over het algemeen weinig of geen 
ervaring hebben met projectmatig werken en uitgebreide 
projectadministratie 

Zwakte

BedreigingenKansen

2.6 Sterkte / Zwakte analyse
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3.1 Coördinatieteam
Uit de beide pactperiodes bleek hoe belangrijk coördinatie met 

voldoende urencapaciteit is voor het succes van het pact. Ook dit 

pact wordt daarom ingezet op een zelfstandige coördinator die de 

grote projecten op hoofdlijnen aanstuurt, de aanvragen van het 

stimuleringsbudget begeleidt en goedkeuring geeft voor activiteiten, 

de communicatie en netwerkbijeenkomsten van het pact organiseert 

en uitvoert, de financiële administratie bijhoudt en de inhoudelijke en 

financiële rapportages voor de provincie coördineert en zorgt voor 

interne afstemming met het beleid van de gemeentes.

3.2 Rollen en taakverdeling
In de rollen en taakverdeling van het pact is vastgesteld dat de 

gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar eigenaar zijn van het 

Cultuur- en Erfgoedpact. Gemeente Duiven is penvoerder en handelt 

de financiële administratie richting provincie Gelderland af. 

De projectleiding van het pact wordt extern ingehuurd. De coördinator 

van het pact stuurt de projectleiders van de grote deelprojecten op 

hoofdlijnen aan. Deze deelprojectleiders geven zelfstandig leiding aan 

de grote deelprojecten en informeren de coördinator van het pact 

op hoofdlijnen. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van advies en 

Coördinatie2.7 Samenwerking met welzijn
Tijdens de periode 2017-2021 is ingezet op het betrekken van 

oudere en kwetsbare doelgroepen bij cultuur en erfgoed. Hiervoor 

is de samenwerking met brede welzijnsorganisaties Mikado en 

Caleidoz opgezocht en zijn er diverse grote en kleine projecten 

georganiseerd voor ouderen, mensen met psychische problemen, 

licht-dementerenden en mensen met een beperking. De komende 

periode zetten we de organisaties in hun kracht door ze bij die taken 

en projecten te betrekken waar ze goed in zijn. We werken verder aan 

het ontwikkelen van een nieuw en passend aanbod voor kwetsbare 

doelgroepen in de Liemers. We zetten in op het verder versterken van 

de verbinding tussen cultuur en welzijn.

2.8 Samenwerking met toerisme
Het beleefbaar maken van cultuur en erfgoed, juist ook voor toeristen 

en recreanten is voor de Liemerse gemeenten de komende jaren van 

groot belang. Vanuit het Cultuur- en Erfgoedpact wordt aansluiting 

gezocht bij het nieuwe regionale toeristische merkconcept ‘Kijk 

verder in de Liemers’ en het nieuwe gemeentelijke beleid wat betreft 

de vrijetijdseconomie. Het Cultuur- en Erfgoedpact werkt mee om 

verhaallijnen die toeristische potentie hebben verder te onderzoeken, 

te verzamelen en beschikbaar te maken voor het publiek. Hierbij 

valt te denken aan verhaallijnen rondom de Hollandse Waterlinie, de 

Mauritslinie, de Limes (Romeinen) en de strijd tegen (of juist het leven 

met) het water in onze waterrijke regio de Liemers. 
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ondersteuning van de coördinator van het pact. De coördinator van 

het pact koppelt de voortgang van het pact terug aan de genoemde 

gemeenten via de Stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit meerdere 

ambtenaren van de samenwerkende gemeenten die zich bezig houden 

met de vakgebieden cultuur, erfgoed, vrijetijdseconomie en welzijn. 

Het bijhouden van de begroting, het nakijken en goedkeuren van 

begrotingen, offertes en facturen is een belangrijk onderdeel van 

het sturen op de resultaten van het pact. Omdat de coördinator van 

het pact goed op de hoogte is van de inhoud van de projecten is het 

logisch en efficiënt wanneer deze ook de financiële administratie 

bijhoudt. Hiervoor worden de komende pactperiode voldoende 

coördinatie uren vrijgemaakt. 

Voor de verbinding met de gemeentes en het maken van goede 

afspraken en de controle daarop is een goede vergaderfrequentie 

van stuurgroep en coördinatie team gehanteerd, uitgaande van 

één keer per 8 weken vergaderen. De coördinator wordt gevoed 

door de stuurgroep en handelt in die lijn de aanvragen van het 

Stimuleringsbudget af. Tijdens de vergaderingen wordt de Stuurgroep 

op hoofdlijnen geïnformeerd. Zij geven sturing aan de coördinator van 

het pact en informeren deze wat betreft het beleid van de gemeente 

en eventuele veranderingen daarin. 

Het Cultuur- en Erfgoedpact vormt een ondersteuning van de 

bestaande culturele infrastructuur en de coördinator van het pact 

versterkt het team van bestaande cultuur professionals in de regio.

Organogram

Gemeente Duiven

Deelprojectleider Deelprojectleider Deelprojectleider

Deelproject Deelproject Deelproject

Coördinator pact

Gemeente Westervoort Gemeente ZevenaarStuurgroep

Uitvoering



Cultuur- en Erfgoedpact Liemers  |  13   

“Waar in Nederland verschijnt, tweewekelijks een gratis 
krant bij 36.400 huishoudens? Een krant met positieve 
artikelen van jongeren en de lokale bevolking? 
Dat is in De Liemers!”

Chris van de Ven - De Liemers Helemaal Goed Courant



345.000345.000++
mensen in de Liemers  

bereikt (totaal van  
projecten)

15001500++
vrijwilligers

6565
partner 

organisaties

450+450+
betrokken 

professionals

2929
projecten 

via het 
stimulerings-

budget

735735
deelnemers 

Eindeloos Musiceren

14.00014.000±±
leerlingen Feest! 

Liemerse Tradities

1.0001.000±±
app downloads

Bakens

2.0002.000±±
deelnemers Kunst 

van het Maken

36.40036.400
oplage DLHGC

159.000159.000++
bezoeken op websites

en socials Leven in 
de Liemers

91.00091.000++
online  bezoeken 
Liemers in Beeld
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 Cultuur- en Erfgoedpact 
2017-2021 in cijfers
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3.3 Communicatie & Marketing 
Vanaf de start van het eerste Cultuur- en Erfgoedpact in 2013 is 

ingezet op zogenaamde free-publicity via de website 

www.levenindeliemers.nl en de publiekscampagnes van Leven in 

de Liemers via sociale media; Facebook, Twitter en Instagram. Het 

Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers en haar deelprojecten is 

veel onder de aandacht geweest in de lokale, regionale en provinciale 

pers; o.a. het gemeentenieuws van Duiven, Westervoort, Zevenaar en 

Montferland, RTV favoriet en Omroep Gelderland. 

De ambitie voor het komende pact qua Communicatie is nog 

duidelijker communiceren naar inwoners van de Liemers wat het 

Cultuur- en Erfgoedpact inhoudt en wat het pact voor de inwoners 

kan betekenen. Daarnaast is het pact een sterke verbindende 

factor voor het versterken van het culturele netwerk in de Liemers. 

Middels laagdrempelige, kwalitatieve jaarlijkse netwerkbijeenkomsten 

faciliteert het pact dit netwerk, helpt zij bij het ontstaan van nieuwe 

samenwerkingsverbanden, haalt zij ideeën op uit de sector en 

brengt ze kwalitatieve kennis naar het netwerk door de organisatie 

van kwaliteitsworkshops op het gebied van vernieuwing, inclusie, 

communicatie en toerisme. Op deze manier stimuleert en helpt het 

pact bij het in stand houden en versterken van een sterke bovenlokale 

culturele infrastructuur in de Liemers.

Foto: Sander Weeteling - Jaarlijks netwerkbijeenkomst



In de volgende hoofdstukken volgt een overzicht van het programma 
van het Cultuur- en Erfgoedpact 2022-2024 van de Liemers. Het 
overkoepelende thema van alle projecten en activiteiten is de 
culturele identiteit van de Liemers, het DNA van de regio, het Leven in 
de Liemers. 

Programma
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Planning

2021 Ideeën en input ophalen 
Bestuurlijk akkoord
Voorbereiding projecten

2022 Notitie naar colleges BenW
Aanvraag naar provincie Gelderland
Ontwikkeling en uitvoering projecten
Jaarlijkse netwerkbijeenkomst
Rapportage richting provincie Gelderland en evaluatie

2023 Ontwikkeling en uitvoering projecten
Jaarlijkse netwerkbijeenkomst
Rapportage richting provincie Gelderland en evaluatie

2024 Ontwikkeling en uitvoering projecten
Jaarlijkse netwerkbijeenkomst
Rapportage richting provincie Gelderland en evaluatie
Afronding en borging

2025 Eindrapportage naar Provincie Gelderland

4.1 Planning
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  Begroting Cultuur- en Erfgoedpact Liemers 2022-2024

Kosten 2022 2023 2024 Totaal

Inhoudelijke programma’s
Cultuureducatie  € 17.000,00  € 17.000,00  € 17.000,00  € 51.000,00
Cultuurtoerisme  € 17.000,00  € 17.000,00  € 17.000,00  € 51.000,00
Cultuurparticipatie  € 17.000,00  € 17.000,00  € 17.000,00  € 51.000,00
Jaarlijks stimuleringsbudget  € 20.000,00  € 20.000,00  € 20.000,00  € 60.000,00 

Communicatiekosten
Communcatiekosten  € 5.000,00  € 5.000,00  € 5.000,00  € 15.000,00

Organisatiekosten
Organisatiekosten (circa 4 uur per week voor 48 weken per jaar)  € 13.440,00  € 13.440,00  € 13.440,00  € 40.320,00

Overige kosten
Accountantkosten  € 1.750,00

TOTALE KOSTEN  € 270.070,00

Inkomsten
Totaal van 3 samenwerkende gemeenten (€ 15.000 per jaar)  € 135.000,00
Provincie Gelderland (Cultuur- en Erfgoedpact regeling)  € 135.000,00

TOTALE INKOMSTEN   € 270.000,00

4.2 Begroting
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gemeenschap Zevenaar, het slavernijverleden). Daarnaast zorgen we 
ervoor dat de canon goed leesbaar wordt voor iedereen met behulp 
van toegankelijk taalgebruik. De canonvensters worden met een 
nieuwe, speelse en innovatieve vorm daarnaast nog beter bruikbaar 
gemaakt voor het Liemerse Basisonderwijs, bijvoorbeeld met behulp 
van een escaperoom of VR app.

•    Schatkamers van de Liemers: Verhalen van belangrijke thema’s in de 
Liemers worden verzameld om de regio toeristisch op de kaart te 
zetten en middels nieuwe vormen zoals vlogs aan een groot publiek 
te kunnen brengen. Denk aan verhalen over het leven van mensen 
met het water in de Liemers: de boer die sproeit, de zeeman die 
vaart, de veerpont die verbindt, het gezin dat er in zwemt etc.

•    Liemers in Beeld: De historische beeldbank van de Liemers wordt 
uitgebreid met bewegend beeldmateriaal, voor de duurzame 
toegankelijkheid van het erfgoed en het verhaal van de regio. 
Met de middelbare scholen van de Liemers worden vlog- en 
blogprojecten gedaan met behulp van historische foto en 
filmmateriaal in de Beeldbank. Hierbij worden thema’s gekozen die 
bepalend zijn voor de regio. 

De komende periode zet het pact in op het nog beter zichtbaar en 
beleefbaar maken van het verhaal van de Liemers, zodat het DNA en 
het streekeigene van de gehele Liemers nog duidelijker in beeld komt 
en bruikbaar is voor de toeristische vermarkting van de regio met 
de regiocampagne en het merk ‘Kijk verder in de Liemers’. Hierbij 
wordt verbinding gelegd met  regionale verhaallijnen en de uitkomsten 
van het onderzoek naar de toeristische potentie van linieverhalen 
(80-jarige oorlog/Mauritslinie/Hollandse Waterlinie) benut. Ook 
worden verhaallijnen (door)ontwikkeld rondom de Romeinse Limes, 
de Strijd tegen het water/beheersing van het water en leven met 
het water (waterhuishouding en grensstad Tolkamer). De succesvolle 
projecten en activiteiten van het vorige pact kunnen hierbij als basis 
genomen worden en er is ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe 
projecten, bijvoorbeeld om de Limes zichtbaar te maken en projecten 
rondom de strijd tegen het water. Meer inwoners worden dankzij deze 
projecten bekend met het erfgoed van de Liemers en dragen deze 
verhalen uit. Want wie zijn of haar omgeving goed kent, wordt er trots 
op en kan ambassadeur zijn voor bezoekers van de regio. 

•    Canon van de Liemers; herijking van de verhalen die de identiteit 
van de Liemers vertellen, waarbij aandacht is voor inclusiviteit door 
aanvulling en diversificatie van de onderwerpen (vrouwen, Molukse 

Cultuurtoerisme in de Liemers



Cultuur- en Erfgoedpact Liemers  |  19   
Foto: Mirjam van D - Inzender voor de Fotowedstrijd van de Beeldbank ‘Liemers in Beeld’

Ambities op een rij: 
Cultuur & Erfgoedtoerisme

Doel: 
Ophalen van bestaande parels in de 
Liemers, het DNA van de Liemers wordt 
in beeld gebracht, en is bruikbaar voor 
toerisme
Bereik: 
Jaarlijks circa 10 parels zichtbaar maken, 
met een publieksbereik van in totaal tussen 
de 10.000 en 50.000 inwoners van de 
Liemers
Activiteit(en): 
Diverse activiteiten die het DNA van de 
Liemers in beeld brengen
Partners: 
O.a. De Liemerse Ambassade, VO Liemers, 
Liemers Museum, Vrijetijdseconomie, TVAN, 
Erfgoed Gelderland, regionale theater- en 
cultuurfestivals zoals Buitenblik, Liemers 
Verband, ondernemers, omliggende 
gemeenten. 
Planning: Jaarlijks 2022-2024
Budget: Totaal  € 51.000,00

•    Cultuuragenda: De culturele organisaties van de Liemers zetten een jaarlijkse 
cultuuragenda op, met alle voor inwoners en toeristen interessante culturele activiteiten 
van mei t/m september. Dit is een veelgehoorde wens vanuit de sector die tijdens de 
ideeën avond werd opgehaald. Deze agenda is ook bruikbaar om de regio aantrekkelijk 
te maken voor recreanten en toeristen. De Liemers beschikt over diverse interessante 
activiteiten en festivals, vaak georganiseerd op markante plekken in de Liemers. 
Bekendheid hieraan geven draagt bij aan sociale cohesie, creëert meer bekendheid en 
onderlinge verbinding. Hierbij is aandacht voor mogelijk gebruik van leegstaande panden 
en monumenten.
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Cultuureducatie in de Liemers
In samenwerking met Kunstwerk! wordt een kunsteducatie centrum 
opgezet voor de hele Liemers. Iedere inwoner in de Liemers krijgt de 
kans zijn of haar creativiteit te ontdekken en te ontplooien. Het doel 
is om zoveel mogelijk verschillende inwoners van de Liemers, jong en 
oud, te bereiken en actief aan de slag te laten gaan met muziek, dans, 
zang, kunst, erfgoed en theater te bereiken.  
 
Niet alleen kunst en cultuur stimuleren de inwoners van de Liemers. 
Ook het goed kennen van de geschiedenis en het erfgoed van de 
Liemers zorgt voor verbinding en samenhang in een gemeenschap. 
Het cultuur- en erfgoedpact zet ook deze periode in op het beter 
leren kennen van de eigen woonomgeving voor jong en oud door deze 
geschiedenis te onderzoeken en er zelf mee aan de slag te gaan. 
Hiervoor wordt gekeken naar belangrijke Gelderse verhaallijnen die 
ook zeer belangrijk zijn voor de Liemers, zoals: Romeinen; kastelen, 
buitenplaatsen en landgoederen; 80 jarige oorlog; Gelderse gouden 
eeuw; Nieuwe Hollandse Waterlinie; Tweede Wereldoorlog en 
bevrijding;  natuur en klimaat (rol van het water in de Liemers).

•    Kunstfabriek: inwoners van de Liemers gaan zelf creatief aan 
de slag met thema’s die kenmerkend zijn voor de Liemers in de 
Kunstfabriek. Op deze manier komen jong en oud in aanraking 
met het (immateriële) erfgoed van de Liemers. De workshops 

van professionele kunstenaars en het aanbod wordt duurzaam 
ontwikkeld en op zo’n manier dat deze ook bruikbaar zijn voor 
andere doelgroepen en ingezet kunnen worden in het sociale 
domein.

•    Educatieve projecten rondom belangrijke plekken, monumenten 
en organisaties in de Liemers, in de Liemers, waarbij bewoners, 
omwonenden en gebruikers geïnterviewd worden. Dronebeelden 
maken deze prachtige plekken in de Liemers zichtbaar. 
Geschiedenis en heden raken elkaar in korte voor het onderwijs 
geschikte educatieve pakketten. Jongeren onderzoeken de 
geschiedenis van de bijzondere locaties en schrijven er artikelen 
over. Leerlingen in de Liemers leren over hun eigen woonomgeving 
door er zelf actief mee aan de slag te gaan.

•    Educatief project over de jongerensoos Rinoceros in Groessen die 
al 75 jaar bestaat. Een centrum dat het dorp leefbaar houdt en waar 
tieners het besturen al doende leren. Jonge vrijwilligers zetten zich 
in voor leeftijdsgenoten en werken mee bij het tot stand komen van 
een documentaire. Het archiefmateriaal in het Liemers Museum 
wordt onderzocht, historische verhalen bij de oprichters opgehaald. 
Zo leren jongeren al doende over hun eigen woonomgeving en raken 
ermee verbonden.
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Ambities op een rij:
Cultuureducatie

Doel: 
Ontwikkeling kunsteducatiecentrum voor 
alle inwoners van de Liemers
Bereik: 
Alle inwoners van de Liemers
Activiteit(en): 
Jaarlijks 8 creatieve workshops door 
professionals
Partners: 
Kunstwerk! Liemers Museum, alle 
basisscholen in de Liemers, professionele 
kunstenaars, Het Element, zorginstellingen 
in de Liemers, Kunstkring Duiven, Kreatieve 
Kring Westervoort, Kunstkring Gelders 
Eiland, Makerspace Duiven, Lab12 Zevenaar, 
combinatiefunctionarissen, regionale 
kunst- en cultuurfestivals en makers, als 
Buitenblik.
Planning: Jaarlijks 2022-2024
Budget: Totaal  € 51.000,00

Foto: Project Bakens - De kinderburgemeester van Zevenaar neemt de app van Bakens in gebruik
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We onderzoeken hoe we het welzijn van (kwetsbare) inwoners van 
de Liemers kunnen vergroten door programma’s te ontwikkelen en 
activiteiten aan te bieden op het gebied van kunst en cultuur en 
deze te koppelen aan welzijn. Erfgoed, kunst en cultuur heeft vele 
betekenissen in het leven van mensen. Het draagt bij aan de kwaliteit 
van leven, zingeving en sociale participatie. Het voegt daarmee waarde 
toe aan gezondheid, zorg en welzijn. 

Kunst en erfgoed kun je inzetten als middel om een gesprek mogelijk 
te maken, een onderwerp op een verrassende manier te belichten 
of om door een beeld emotie vorm te geven. Van kunst, cultuur en 
erfgoed worden mensen gelukkig en daar zetten we de komende 
periode op in! Door de geschiedenis en de verhalen van je eigen 
woonomgeving te kennen en er actief mee bezig te zijn, kun je 
daarnaast het heden en elkaar beter begrijpen. Het brengt mensen 
nader tot elkaar en geeft inspiratie voor de toekomst.

•    Kunst op recept: Uit het project volgt een overzicht van 
aandoeningen/ziektebeelden gecombineerd met kunstvormen. 
Vervolgens wordt er een campagne gemaakt over het belang van 
kunst in zorg & welzijn. Deze twee sectoren cultuur en welzijn gaan 
we duurzaam verbinden. Samen met het sociaal/kunst domein 

komt er een best practice uit het onderzoek dat ook uitgevoerd kan 
worden.

•    Jong geleerd, oud gedaan: Jongeren en ouderen gaan samen 
dansen, muziek maken en creatief bezig zijn. Er vinden creatieve 
ontmoetingen plaats tussen jong en oud onder begeleiding van 
professionele kunstenaars.

•    Vanuit de bestaande regionale culturele infrastructuur worden 
nieuwe projecten ontwikkeld om laaggeletterdheid op een 
vernieuwende manier aan te pakken met behulp van zingen, dansen 
en muziek maken.

•    Jonge makers!: projecten voor en door jonge makers in de leeftijd 
van 18-35 jaar in de Liemers worden uitgedaagd om creatief aan de 
slag te gaan met: film, poëzie, spoken word, rap, graffiti, street-art 
etc. Hierbij worden ervaren makers aan jonge makers gekoppeld. 
Bijvoorbeeld een Liemers FilmFestival, waarbij jonge filmmakers een 
kans krijgen om zich in een soort academy-format te ontwikkelen 
met workshops en colleges en ondersteuning bij het maken van een 
korte film. Vervolgens worden de resultaten gepresenteerd aan alle 
liefhebbers, met lezingen en films uit de Liemers.

Cultuurparticipatie in de Liemers
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Ambities op een rij:
Cultuurparticipatie

Doel: 
Vernieuwing van het culturele aanbod 
voor (kwetsbare) inwoners van de 
Liemers
Bereik: 
Jaarlijks bieden tenminste 5 
zorginstellingen culturele activiteiten aan
Activiteit(en): 
Diverse activiteiten die vernieuwende 
culturele en creatieve programma’s 
bieden voor sociale domein
Partners: 
Combinatiefunctionarissen, Mikado, 
Caleidoz, diverse aanbieders van 
zorg in de Liemers, huisartsen, 
Kinderkunstmuseum, studenten van de 
HAN, Saxion Doetinchem, lokale kunst- 
en cultuuraanbieders, Liemers Lab
Planning: Jaarlijks 2022-2024
Budget: Totaal  € 51.000,00
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Stimuleringsbudget
In de vorige pactperiode werd er dankzij het Stimuleringsbudget 
gezongen, gedanst en muziek gemaakt, zowel met jongeren in de klas 
als met ouderen tijdens cultuurfestivals en in het verzorgingshuis.  
Er werd gedicht, getekend en geschilderd door inwoners van de 
Liemers. Er werden historische games ontwikkeld, culturele markten 
opgezet en historische wandelroutes en theaterwandelingen 
ontwikkeld en gehouden. Enthousiaste en betrokken projecteigenaren 
organiseerden dankzij het Stimuleringsbudget 29 projecten. 

De projecten die dankzij een toekenning van het Stimuleringsbudget 
konden worden uitgevoerd leverden een grote bijdrage aan 
de cultuureducatie en cultuurparticipatie van inwoners van de 
Liemers. Vanwege het succes van het Stimuleringsbudget wordt 
ook de komende periode op een flexibel budget voor de organisatie 
van vernieuwende bovenlokale activiteiten ingezet. Met het 
stimuleringsbudget kan het Cultuur- en Erfgoedpact ‘Leven in de 
Liemers’ flexibel inspelen op de actualiteit en ontwikkelingen rondom 
COVID19 waarvan de impact op de culturele sector de komende jaren 
nog groot zal zijn. 

Het Stimuleringsbudget biedt ruimte voor experiment bij het 
verkennen van nieuwe programmering en presentatievormen door 
kleine organisaties en particulieren waarbij nieuwe en bovenlokale 
samenwerkingsverbanden kunnen worden verkend.

Vanuit de vorige periode namen we verbeterpunten als heldere 
aanvraagcriteria, een online aanvraagformulier en sjablonen voor het 
indienen van de inhoudelijke en financiële verantwoording reeds mee. 
Als belangrijke feedback vanuit de vorige pactperiode kwam naar 
voren dat het aanvraag proces nog makkelijker ingericht moet worden. 
In het volgende pact worden aanvragen binnen 4 weken beoordeeld. 

De verantwoordingseisen voor aanvragers – met name het financiële 
gedeelte -  worden, waar de verplichte verantwoording richting de 
provincie dit toelaat, nog meer vereenvoudigd.



Cultuur- en Erfgoedpact Liemers  |  25   

Ambities op een rij:
Stimuleringsbudget

Doel: 
Actuele en innovatieve cultuur- en 
erfgoedprojecten en activiteiten in 
de Liemers stimuleren en bovenlokale 
samenwerking bevorderen
Bereik: 
Jaarlijks circa 10 activiteiten realiseren, 
met een publieksbereik van in totaal 
tussen de 10.000 en 50.000 inwoners 
van de Liemers
Activiteit(en): 
Jaarlijks tenminste 10 activiteiten
Partners: 
Open inschrijving op basis van vooraf 
opgestelde criteria door culturele 
organisaties, erfgoedorganisaties en 
particulieren die zich bezig houden met 
kunst, cultuur en erfgoed in de Liemers
Planning: Jaarlijks 2022-2024
Budget: Totaal  € 60.000,00

Foto: Meer Zang in de klas - mogelijk gemaakt dankzij het Stimuleringsbudget
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Imposante bouw op een onwrikbaar fundament,

Ai-j ’t mien vroag; ’t is een monument.

 

Met ow karakteristieke gebaogen rug,

Veur mien leit, ....onze eige Westervoorste Brug.

Uit het gedicht: Onze brug - van Vincent Heijmen


