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Het cultuurerfgoed uit deze regio, de Midwinterhoorn,
onder de aandacht houden...
I. Inleiding.
De Midwinterhoorngroep Eibergen is een actieve vereniging met 30 leden die zich
inspant om het immaterieel erfgoed uit onze regio levend te houden. Blazen,
bouwen en er over vertellen deed de oprichter van onze groep al vanaf de
oprichting, 50 jaar geleden. De laatste jaren hebben we veel nieuwe activiteiten
bedacht en gerealiseerd.
Nu willen we met een Midwinterhoornplantage een ontmoetingsplek creëren, om
het Immaterieel Erfgoed uit de regio onder de aandacht te brengen, met name voor
jongeren. Maar het zal een ontmoetingsplek voor een breed publiek worden voor
jong en oud. Hier kunnen de verhalen van het erfgoed verteld worden en het
bijbehorende naoberschap. Naast de Midwinterhoornverenigingen uit Berkelland
zijn het Assink Lyceum, de Berkelschippers en de groene verenigingen bij het
initiatief betrokken.

II. Het plan
1. Omschrijving
– Met een Midwinterhoornplantage willen we een ontmoetingsplek creëren, om
het Immaterieel Erfgoed uit de regio onder de aandacht te brengen, met
name voor jongeren. Dit past in een bredere aanpak om jongeren actief te
betrekken bij het Immaterieel Erfgoed en bij de Midwinterhoorn.
▪ We bouwen al 6 jaar met jongeren op school een eigen midwinterhoorn. Er
zijn er inmiddels meer dan 100 gemaakt en die staan bij de jongeren thuis.
▪ We hebben nu een professionele docent ingezet ( met steun van Erfgoed
Gelderland ) om de jongeren in 30 lessen het blazen onder de knie te laten
krijgen.
▪ Tegelijkertijd zijn we ook gestart met een training onder de naam 'train de
trainer' met als doel de Midwinterhoorngroepen in de omgeving actief voor te
bereiden om jongeren en andere nieuwe blazers, langdurig te begeleiden .
▪ In de Midwinterhoornplantage willen we met deze jongeren nu de stammen
gaan selecteren en materialenkennis bijbrengen. En uitleg geven welke
stamvorm we zoeken en de verschillende manieren waarop we bomen in de
goede vorm laten groeien.
▪ Samen met de jongeren gaan we de plantage onderhouden en het groene
kunstwerk in vorm vlechten en snoeien.
▪ Naast de leerlingen zullen we de plantage ook gebruiken bij alle activiteiten
die we organiseren in ons atelier de WEMA .
▪ De toeristen gaan we informeren over ons Erfgoed.
▪ Om extra aandacht te genereren is er een groen kunstwerk [ in de vorm van
een Midwinterhoorn van 45 m lengte, zie voorblad ] in de plantage
opgenomen. Deze trekt 365 dagen per jaar aandacht voor het Erfgoed.
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– Het idee voor de plantage ontstond tijdens het bouwen van Midwinterhoorns
in ons atelier de WEMA.
▪ Het idee: we zouden de materialen die we gebruiken bij de bouw ook zelf
moeten kunnen kweken en hiermee de materialen kennis van de
hoornbouwers vergroten. We kunnen de hoorns dan 'circulair' bouwen en
leveren een bijdrage aan CO2 reductie. Ook zou het veel aandacht voor het
Erfgoed moeten geven. En niet te vergeten een ontmoetingsplek worden
voor jong en oud.
▪ We hebben in samenspraak met de Gemeente Berkelland een geschikte
plek gezocht en gevonden.
▪ In overleg met de Gemeente en veel specialisten zijn we tot dit plan
gekomen. Erna aan de Stegge van Cultuur Oost heeft ons in contact
gebracht met mensen met ervaring op dit gebied. Zij bracht ons in contact
met Mirjan Koldeweij uit Eibergen. Zij is beeldend kunstenaar met ruime
ervaring op het gebied van landschapskunst in de Achterhoek:
http://www.kunstvankoldeweij.nl.
Maar ook met Andreas Hetfeld, die veel landelijk bekende ontwerpen heeft
gemaakt: http://hetfeld.nl/ . Hij heeft ons de nodige tips en adviezen gegeven
die we in het het schetsontwerp hebben verwerkt.
- We stellen voor ons zelf de kwaliteitseis dat:
▪ Het project er verzorgt uit moet zien en goed wordt onderhouden.
▪ Het een uitnodigende lokatie is om elkaar te ontmoeten.
▪ Het positieve reacties voor het Erfgoed oproept.
▪ Het geheel dient 'hufterproef' te zijn.
▪ Er de goede materialen groeien die voor de hoornbouw zijn te gebruiken
▪ Er een goede samenwerking groeit met alle partijen
– Om de plantage in een goede staat te houden zal het continu de aandacht van de
Midwinterhoorngroep Eibergen vragen.
 Hiervoor is binnen onze groep door alle vrijwilligers medewerking toegezegd.
Marke Mallem organiseert jaarlijks een onderhoudsdag. En de VAN Berkel &
Slinge kan het onderhoud ook voor ons uitvoeren.
 Maar in principe maken we daar geen gebruik van. We hebben afspraak met
Het Assink Lyceum om jaarlijks binnen het lesprogramma het onderhoud ter
hand te nemen.
 We werken aan een Berkellandse Midwinterhoorn Jeugdgroep die ook
activiteiten in de plantage zal gaan ontplooien.
 En stimuleren dit samen te doen met de groene verenigingen en de
Berkelschippers.
 Er is een eerste contact gelegd met het Erfgoed Heg en Landschap om ook
dit erfgoed in de plantage te verwerken.
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2. Motivatie
Onze groep zoekt steeds naar nieuwe manieren aandacht te geven aan het Erfgoed
Midwinterhoornbouwen en blazen.
 We begonnen om naast de presentaties en blaasoptredens ook de
bouwactiviteiten op te pakken. Eerst met de leerlingen op school onder
begeleiding onze enthousiaste vrijwilligers en later ook in de WEMA, ons atelier.
 Afgelopen jaar hebben we met succes, de blaaslessen voor de jeugd
projectmatig opgepakt. Hiervoor hebben we een professionele instructeur in de
arm kunnen nemen.
 Met dit enthousiasme gaan we nu ook het project van de
Midwinterhoornplantage realiseren.
 Onderzoek leerde ons dat we met een uniek project in de regio en het land
bezig zijn. We hebben ons project op veel plekken besproken en gepresenteerd.
◦ Met behulp van een maquette hebben we veel draagvlak in de regio kunnen
krijgen. Inmiddels hebben bijna 200 mensen dit bekrachtigd door voor €10,symbolisch een boompje in de maquette te planten.
◦ Op het Gemeente huis kregen we de kans om het plan, als een kansrijk
burgerinitiatief, te presenteren voor ambtenaren, wethouders en
belangstellenden.
◦ Ook het Assink Lyceum is enthousiast om in de plantage mee te helpen en
biologie lessen te kunnen verzorgen.
◦ In de regio zijn de 'Kruidenhof', Marke Mallem en de Berkelschippers heel
enthousiast over dit aanvullende initiatief en zoeken we naar manieren van
verdere samenwerking.

3. Doelstelling
Na enkele jaren van plannen maken, begint het plan begin 2020 concreet te
worden. Van deze plannen hebben we een projectplan opgesteld, waarmee we bij
meerdere fondsen hebben kunnen aankloppen. De planning is dat de begroting
voor 1 juli sluitend is.
◦ Dan gaan we deze zomer het terrein in profiel brengen en het kunstwerk
formeren.
◦ In het najaar zullen we, met professioneel advies, al het groen aanplanten
en het geheel verder afwerken.
◦ Door het contact met de omliggende Midwinterhoorngroepen te blijven
onderhouden moet de plantage een kweekvijver van ideeën worden, om op
diverse manieren te kunnen planten, onder het motto samen kunnen we het en
samen doen wij het.
◦ Vanaf 1 juli zullen we ook via verschillende kanalen aandacht vragen om de
plantage op te nemen in wandel en fiets routes. Maar ook in lesprogramma's op
school.
4. Doelgroep
Om het Erfgoed onder de aandacht te brengen denken we in eerste instantie aan
de jeugd. Deze benaderen we rechtstreeks en via de school.
Het blijkt dat we via de WEMA ook volwassenen interesseren voor het Erfgoed. Ook
deze zullen we betrekken bij de plantage.
Daarnaast zullen we ook de 'toevallige' passanten en gerichte toeristen op deze
plek ontvangen en kennis laten maken met het Erfgoed.
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5. Activiteiten
De eerste activiteiten hebben we opgenomen in onderstaande planning
Aantal
Personen jan.

JAARLIJKSE ACTIVITEITEN IN EN OM DE PLANTAGE
febr. mrt. apr. mei juni juli aug. sept. okt. nov.

OPSTART 2020
Terrein inrichting

15

Planten alle groen

150

JAARLIJKS na 2020
Snoei / vlechtwerk [elk kw.]

30

Bouwen op school

20

Bouwen WEMA

20

Excursie met Snippe

15 / vaart

Activiteit met jeugd [1x/mnd]

15

An-blaozen
Af-blaozen
MWH-wandeling

40
15
800

Passanten N18
Fietsers en wandelaars

III.

500000
5000

Conclusies en advies

Het project vraagt in 2020 een grote investering; zowel financieel als in
vrijwilligersuren. Die vrijwilligersuren zullen eerst besteed worden om de plantage te
realiseren maar zullen aansluitend gebruikt worden om de plantage als
ontmoetingsplek verder onder de aandacht te brengen. En met activiteiten verder
uit te bouwen en zo het Immaterieel Erfgoed uit de regio op een unieke manier
onder de aandacht te houden .
De kosten voor de komende jaren zullen beperkt blijven en kunnen worden
opgevangen binnen de normale groepsactiviteiten van de Berkellandse Groepen.
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