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podium gecreëerd voor communicatie, verbindingen gelegd. Maar zoiets 
wordt pas echt succesvol als het ook door de betrokkenen in de regio’s 
wordt gevoeld. Als blijkt dat de maakindustrie en de erfgoedsector elkaar 
iets te bieden hebben. Dat is in ruime mate gelukt, dus we blijken aan een 
behoefte te voldoen.’

Vervolg op Gemaakt in Gelderland
‘Daarom zijn we nu aan het nadenken over een mogelijk vervolg op 
Gemaakt in Gelderland. Misschien niet zo grootschalig als dit jaar, maar er 
is zeker ruimte voor meer. Wellicht in de vorm van ‘de week van de maak-
industrie’ of iets dergelijks. We gaan daarover de komende maanden in 
gesprek met diverse partijen.‘

Hoogleraar Gelderse Geschiedenis
Alhoewel Gemaakt in Gelderland inmiddels is afgesloten, wordt het daar-
mee niet minder druk voor Dolly Verhoeven. Op 15 oktober aanstaande zal 
zij de bijzondere leerstoel voor Gelderse Geschiedenis aan de Radboud Uni-
versiteit aanvaarden. Dolly Verhoeven: ‘Ook daarbij zal de nadruk liggen op 
het toegankelijk maken van de geschiedenis voor allerlei groepen mensen; 
de Gelderse geschiedenis in dit geval. Gemaakt in Gelderland heeft laten 
zien hoe belangrijk het is om verbindingen te leggen, om allerlei partijen te 
inspireren en op een nieuwe manier naar hun eigen verhaal te laten kijken. 
Ons verleden laat ons zien wie ze zijn, waar we vandaan komen. Het is 
sterk verbonden met onze identiteit en dat geldt ook voor ondernemers. 
Die ervaring zal ik zeker gebruiken bij deze nieuwe aanstelling. Het be-
drijfsleven gaat nog van mij horen.’

Verbindingen met bedrijfsleven
Dolly Verhoeven is met name verheugd over de vele, vaak verrassende 
verbindingen die het festival heeft opgeleverd: ‘het is voor het eerst dat 
we vanuit de erfgoedsector heel direct contact met het bedrijfsleven heb-
ben gezocht. Dat bracht echt meerwaarde aan dit festival. Het was mooi 
om te zien hoeveel bedrijven hun deuren openden en zowel de heden-
daagse bezigheden als het historische verhaal met omwonenden, (oud)
werknemers en andere bezoekers deelden. Gemaakt in Gelderland bood 
het bedrijfsleven de gelegenheid om eens met een andere boodschap naar 
buiten te treden. Een boodschap van verbondenheid en lokale betrokken-

heid. Lokale historische verenigingen sloten hierop aan met fi etsroutes, 
demonstraties, voorstellingen en nog veel meer. In totaal zijn meer dan 
350 activiteiten op touw gezet, die tezamen het trotse verhaal van de 
Gelderse maakindustrie hebben verteld.’

Regionale betrokkenheid
Ook de regio Maas & Waal raakte enthousiast voor Gemaakt in Gelder-
land. Zowel de erfgoedsector als het bedrijfsleven liet haar historische en 
hedendaagse kant zien. Dolly Verhoeven: ‘het is mooi om te zien hoe ook 
lokaal het festival is opgepakt. Wij hebben het raamwerk neergezet, een 

Terugblik op de resultaten van 
Gemaakt in Gelderland
Maakindustrie en erfgoed hebben 
elkaar veel te bieden

Een greep uit de Gemaakt in 
Gelderland-activiteiten in de regio:

Op 4 juli organiseerde Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) 
samen met installatiebedrijf in de industriële techniek Modderkolk 
en Nacco Materials Handling – het voormalige Hyster – een open 
dag. Er was van alles te zien en te beleven voor de enkele honder-
den bezoekers. Nacco had een van haar groot-format heftrucks 
meegebracht, er waren rondleidingen over het ARN-terrein en de 
bezoekers konden hun elektrotechnische skills testen bij Modder-
kolk. Er was zelfs een valkenier, die aan de kinderen liet zien welke 
rol deze getrainde vogels spelen op het ARN-terrein. 

Gedurende 6 weekenden in juni en juli stelde het kunstenaarsduo 
Huub en Adelheid Kortekaas hun buitenplaats De Tempelhof in 
Winssen open voor het publiek. Ruim 3000 bezoekers maakten 
kennis met de bijzondere, vaak grootschalige, kunstwerken van het 
duo. Deze worden niet alleen ontworpen in onze regio, ze worden 
ook vervaardigd in Maas & Waal. Constructiebedrijf  Moors uit 
Bergharen is al decennia lang de vaste ‘huisleverancier’ van Huub 
en Adelheid Kortekaas. Dubbel gemaakt in Maas & Waal. 

Tijdens het weekend van 29 en 30  augustus vond onder grote be-
langstelling in Streekmuseum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen 
een ware brei-happening plaats. Dat was niet toevallig, want deze 
Maas & Waalse plaats is nog altijd het breicentrum van Nederland. 
Tijdens het weekend wisten verleden en heden elkaar naadloos te vin-
den. Er waren moderne breidemonstraties, maar eveneens modeshows 
waarbij unieke historische gebreide kledingstukken werden getoond. 
Ook Breifabriek de Breierij opende haar deuren. 

Op 12 september konden belangstellenden kennis maken met de 
wereld  van onderwijsinrichter EromesMarko in Wijchen. Dit bedrijf 
kent een rijke, ruim 100-jarige geschiedenis en toonde haar bezoe-
kers zowel de meest hedendaagse oplossingen voor het moderne 
onderwijs als het nostalgische meubilair van weleer. Bijna 600 
bezoekers beleefden het mee. 

Stoomgemaal De Tuut organiseerde op 8 en 9 augustus een week-
end gericht op het metaal. Er waren demonstraties op metaalbe-
werkingsmachines, er was een smidse ingericht en een hoefsmid 
liet zijn vakmanschap zien. Ruim 600 bezoekers maakten het mee. 
In het weekend van 12 en 13 september stond de houtbewerking 
centraal. Molenbouwer Coppes uit Bergharen hield open dag en 
ook dit weekend werd druk bezocht. 

Erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland werd tijdens het Fruitcorso in Tiel onlangs op spectaculaire wijze afgesloten. Festivaldirecteur 
Dolly Verhoeven was meer dan tevreden. ‘We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd festival. De bijzondere geschiedenis van de 
maakindustrie in Gelderland heeft ruim drie maanden volop in de schijnwerpers gestaan. Het was een happening waarbij niet alleen 
de erfgoedsector betrokken was, maar die ook vele maakbedrijven – en hun geschiedenis – op de kaart heeft gezet.’

Het was een happening 
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Open dag bij EromesMarko Brei-weekend bij Museum 
Tweestromenland

Open dag bij de ARN, samen 
met Nacco en Modderkolk.
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