
Open Monumentendag Doetinchem 2020 
 
Verslag Open Monumentendag, 11 t/m 13 september 2020  
Thema’s: ‘Leermonumenten’ en ‘Wederopbouw’. 
 
Open Monumentendag 2020 werd gekenmerkt en beheerst door twee elementen: het coronavirus en 

de oprichting van een Stichting. 

 

De Stichting 

Per 10 juli 2020 werd de Stichting Open Monumentendag Doetinchem opgericht. Het bestuur van de 

Stichting bestaat uit de leden van het voormalige Comité Open Monumentendag Doetinchem, het 

dagelijks bestuur wordt daaruit gevormd door een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. 

[Frans van Doesum (vz), André van de Burgt (pm), Tim van der Grijn Santen (secr. en namens de 

Historische Vereniging Deutekom); Ingeborg van der Oord (namens de Oudheidkundige Vereniging 

Wehl), Jacco Vromen, Gerdien Dutman (namens de gemeente).] 

De Stichting heeft als doel, zoveel mogelijk mensen te binden aan en te enthousiasmeren voor de jaar-

lijkse Open Monumentendag in de gemeente Doetinchem, om de activiteiten zowel financieel als 

organisatorisch te kunnen begeleiden. 

Daarbij zijn de volgende doelen statutair vastgelegd: 

 Jaarlijks in de gemeente Doetinchem een programma voor het landelijke Open Monumenten-

weekend te ontwerpen en (mede) te organiseren.  

 De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door openstelling van monumenten en 

markante gebouwen en buitenruimten, omlijstende activiteiten aan te bieden en dat alles door 

inkomstenwerving, voornamelijk uit subsidies en sponsoring, mogelijk te maken. 

 

Corona 

De coronacrisis heeft voor een deel verhinderd, dat bepaalde evenementen konden plaatsvinden. Bij 

de voorbereiding speelde vooral de onzekerheid een rol: wat is wel toegestaan en wat niet, hoeveel 

mensen mogen zich tegelijk in een ruimte bevinden e.d. 

Ondanks nog andere tegenslagen is het toch mogelijk gebleken om er een geslaagd weekend van te 

maken. 

 

Opening 

De officiële opening vond plaats op vrijdagavond, 11 september, in Herberg ’t Onland te Gaanderen. 

Naast toespraken van de voorzitter en van de wethouder van Cultuur (filmopname) werd er 

gemusiceerd door leden van het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. De heer Peter van Toor hield een 

lezing over ijzergieterijen langs de Oude IJssel. 

Aanwezig waren behalve de bestuursleden enige deelnemers en andere belangstellenden. 

 
De deelnemers en de evenementen 

Zoals hierboven al vermeld, was men voorzichtig met het openstellen van gebouwen, maar dat nam 

niet weg, dat er zowel in Wehl als in Doetinchem enige panden en tentoonstellingen bezocht konden 

worden. 

Gratis af te halen waren bovendien een stadswandelroute in Doetinchem, een fietsroute in Wehl en 

twee fietsroutes langs begraafplaatsen. 

 

 

 

 



Livestream etc. 

Vanuit de Stichting is besloten een livestream uit te zenden op de zaterdag in het monumenten-

weekend. De stream was te volgen via de website en via www.wehlgaatlive.nl. Naast de locale media 

heeft ook het landelijk Comité Open Monumentendag aandacht besteed aan de livestream in zijn 

netwerk. Doel van de livestream was in korte tijd zoveel mogelijk monumenten op een ontspannen 

eigentijdse verhalende manier in beeld te brengen. En de bezoekers die normaliter een live bezoek 

zouden brengen op verschillende locaties nu te voorzien van beeld en geluid. Een kans om mensen in 

de huiskamer te laten genieten van een corona-proof rondleiding langs een flink aantal monumenten 

gevestigd in de dorpen Wehl, Nieuw-Wehl, Gaanderen en stad Doetinchem. De livestream heeft van 

10 - 17 uur geduurd. De uitzendlocatie was de stijlkamer van het 100 jarig bestaan vierende Stadsmu-

seum. Er hebben 255 mensen meegekeken en er is in totaal 42,5 uur gestreamd. De bezoekers van de 

livestream hebben het openingswoord van de Wethouder en van de voorzitter van de Stichting 

kunnen zien en zijn daarna meegenomen langs verschillende monumenten in Wehl, Nieuw Wehl, 

Gaanderen en Doetinchem. Het geheel is verrijkt met een aantal interviews met betrokkenen, 

bestuursleden van de Stichting en spontane bezoekers die een interessante functie vervullen in 

monumentenland. De totale livestream is opgenomen en kan bekeken worden via een link via de 

website. Er zijn in totaal 10 monumenten uitgebreid gefilmd en vertoond en 7 monumenten zijn 

specifiek vanuit het thema wederopbouw in beeld gebracht. De video's en livestream worden weerge-

geven op de website van www.stichtingopenmonumentendagdoetinchem.nl zodat het materiaal voor 

iedereen toegankelijk en voor lange termijn behouden blijft. Ook is er in de livestream een link ge-

maakt met een activiteit voor bewoners in de regio. In verschillende video's en door de presentator 

wordt gerefereerd naar de fiets- en wandelroutes die door de Stichting opnieuw bekendheid zijn 

gegeven en op deze manier met de livestream nieuw leven zijn ingeblazen. Daar is goed gebruik van 

gemaakt zie de 'fiets- en wandelroute toelichting'. De livestream is heel positief ontvangen door het 

publiek. Enthousiaste reacties zijn binnengekomen als: "Heel interessant om te horen over Wehl waar 

ik 30 jaar heb gewoond! Is dit nog na te kijken voor mijn kinderen?", "De fietsbrug in Doetinchem heb 

ik nooit gezien als wederopbouwmonument." "Gaanderen staat er mooi op". 

 

Eindconclusie van deze speciale OMD 2020. 

De bezoekers aan de gebouwen en de deelnemers aan de evenementen waren enthousiast, dat er nog 

zoveel kon gedaan worden tijdens deze speciale editie van OMD 2020. De proef met de live-stream op 

zaterdag 12 september was geslaagd met de ondersteunende filmopnamen. Deze laatste blijven ook 

op onze eigen website zichtbaar; www.openmonumentendagdoetinchem.nl 

 

 

 

Doetinchem, 3 november 2020 

 
 
 

http://www.wehlgaatlive.nl/
http://www.stichtingopenmonumentendagdoetinchem.nl/
http://www.openmonumentendagdoetinchem.nl/

