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Erfgoed Adviesraad Rijssen-Holten - advies                                                        18 mei 2021 
 
 

BETREFT: 
 
Adviesvraag betreffende het voornemen om de ANWB paddenstoel nr. 20536, staande aan de 
kruising Nijverdalseweg/Eekhoornweg, aan te wijzen als gemeentelijk monument. 
Deze adviesvraag volgt op een eerdere aan de leden van de EAr persoonlijk gestelde vraag over het 
idee van eventuele aanwijzing. Op die vraag is unaniem positief gereageerd.  

 

 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE (geparafraseerd): 
 

− De aanvraag om deze paddenstoel aan te wijzen als gemeentelijk monument, is afkomstig van 
Heemschut Overijssel (brief gedateerd 9 december 2020). Een besluit moet worden genomen 
uiterlijk 26 weken na ontvangst van de aanvraag. 

− De ANWB-paddenstoel in het algemeen heeft cultuurhistorische waarden vanwege het belang 
van bewegwijzering in relatie tot het aan het begin van de 20ste eeuw opkomende fietstoerisme. 

− Het bijzondere type paddenstoel waarover deze adviesvraag handelt – een nieuw model, vlak na 
de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en ontworpen door A.G.M. Boost  – is zeldzaam. 

− Voor het aanwijzen van een gemeentelijk monument is een waardenstellend onderzoek 
voorwaarde. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door Het Oversticht.  

− De EAr is gevraagd te adviseren over de lokale erfgoed-maatschappelijke waarde van deze 
paddenstoel (e-mail gedateerd 19 maart 2021, Jan Danker) 
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ADVIES VAN DE EAr: 
 
 
Algemene overwegingen: 
 
Dit is de eerste keer dat de EAr is gevraagd te adviseren over het aanwijzen als gemeentelijk 
monument. Bovendien gaat het om een object dat in eigendom is van de gemeente. Het is weliswaar 
een klein object maar met het voornemen deze paddenstoel aan te wijzen als gemeentelijk 
monument, geeft het college een passend en inspirerend signaal af waarmee ze laat zien dat ze het 
erfgoed hoog in het vaandel heeft staan. 
 
 
Uitgangspunten: 
 
Voor het beoordelen van de waarden van een cultuurhistorisch interessant object, hanteert de EAr 
gebruikelijk de volgende vier criteria: 
1. Heeft het object in cultuurhistorisch opzicht monumentale waarde? Als toetsingscriteria gelden 

vooral objectieve maatstaven aangaande het erfgoedkarakter, zoals de juridisch status van 
monument, de historie, de bijzondere architectuur en de bouwkundige kwaliteit. 

2. Heeft het object betekenis voor de ruimtelijke omgeving? Vragen daarbij zijn: is het een 
opvallend, zichtbaar bouwwerk; heeft het betekenis in stedenbouwkundig of landschappelijk 
opzicht?  

3. Bieden de huidige en/of toekomstige functies voldoende zekerheid dat het object z’n waarde 
behoudt? Daarbij gaat het om vragen van economische haalbaarheid, maatschappelijk belang en 
natuurlijk: de duurzaamheid. 

4. Bestaat er in de samenleving in potentie voldoende historisch besef ten aanzien van het object? 
Met andere woorden: heeft het object in de ogen van de mensen, zowel inwoners als bezoekers, 
betekenis? Of is er de gerede kans dat het die betekenis kan krijgen? Vertelt het object een 
verhaal en wordt dat gehoord? 

De eerste twee criteria zien op de kwaliteit, het derde en het vierde criterium onderstrepen het 
maatschappelijk belang. 
 
 
Overwegingen per uitgangspunt: 
 
1. De cultuurhistorische waarden van de ANWB-paddenstoel komen het best tot uitdrukking in de 

grote betekenis van goede bewegwijzering voor het toerisme in het buitengebied, vooral voor 
fietsers, maar ook voor wandelaars. Dit belang geldt voor alle typen en uitvoeringen van dit 
soort ‘lage’ ANWB-bewegwijzering. Vanaf de introductie in 1919 heeft de ANWB – en later de 
Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) – geëxperimenteerd met diverse varianten van de 
‘oervorm’, de bijna als afgetopte piramide vormgegeven vier- of driekantige paddenstoel. Het 
model Boost vormde daarin eigenlijk een intermezzo. Vanaf 1955 weer werd teruggegrepen op 
de ‘oervorm’. De reden was dat het model Boost bleek niet te voldoen aan eisen van 
leesbaarheid en efficiënt onderhoud. Volgens opgave van de NBd zijn er naar alle waarschijnlijk 
ook nog maar drie exemplaren in gebruik: naast nr. 20536, één in Haarle en één op Vlieland. 
Toch kan ook dit in feite mislukte en daardoor zeldzame type wel degelijk worden beschouwd 
als onderdeel van de ANWB-paddenstoelfamilie. 
Opvallend is de afwijkende vormgeving van het model Boost. Er is kennelijk gepoogd een betere 
vorm te ontwerpen: solide (hufterproof), efficiënt te onderhouden en toch voldoende 
informatief. Het lijkt op een staaltje van wederopbouw-architectuur, maar in feite is dit een 
poging tot verbetering van een eerder experiment waarbij de tekst direct op het beton werd 
geschilderd. Later, toen er na de oorlog weer voldoende staal beschikbaar was, werden dat 
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beschilderde tekstplaten. Die platen waren aan de paal geschroefd en konden worden 
vervangen.  

 
Overigens lijkt het erop dat er geëxperimenteerd is met verschillende betonmengsels. De foto 
van nr. 2107 (links) toont een veel gladdere uitvoering dan die van nr. 20536 (rechts). De letters 
A, N. W. en B. komen in het eerste voorbeeld aanzienlijk beter tot hun recht. In het tweede 
geval zijn ze wel aanwezig maar vrijwel niet meer leesbaar. Ook is niet uit te sluiten dat het 
beton is ‘uitgespoeld’. 
 

2. Het is evident dat de ANWB-paddenstoelen ook een ruimtelijke betekenis hebben. Ze markeren 
kruispunten, afslagen en doorgaande fiets- en voetpaden. Vooral in gebieden die door 
recreanten worden bezocht, zijn de paddenstoelen niet weg te denken. Ze horen bij de fiets- en 
wandelinfrastructuur. Dat is overal in Nederland zo (en ook op een enkele plek in Duitsland). 
Intussen moeten de paddenstoelen concurreren met een veelheid aan andersoortige route-
aanduidingen, allerhande bordjes, vaak in clusters bevestigd aan kunststof-paaltjes. Vooral in 

fraaie natuurgebieden detoneren deze modernere aanduidingen, terwijl de 
paddenstoelen er al decennia lang als vast ‘straatmeubilair’ geaccepteerd 
zijn. 
Het model Boost is door z’n grijze, vaak verweerde uiterlijk, minder 
opvallend en in zekere zin een vreemde eend in de bijt. Ook de plaatsing 
lijkt toevallig. Er is geen bepaalde betekenis te bedenken voor het kruispunt 
Nijverdalseweg/Eekhoornweg om te verklaren waarom nu juist daar een 
paddenstoel van het model Boost staat. 
Opgemerkt moet worden dat nr. 20536 (veel) te hoog boven het maaiveld is 
geplaatst. Zie de foto links. Ook de specificatiestaat in de database van NBd 
vermeldt dit feit (zie bijlage). 
 

3. Functioneel zijn de ANWB-paddenstoelen vooral als ze de informatie geven die ze moeten 
geven: richting en afstand. Ook het model Boost doet dat goed, zij het dat de tekst op de schuine 
vlakken van het pyramide-model zich beter laten lezen dan de op de verticaal gemonteerde 
bordjes weergegeven tekst; zeker als de paddenstoel laag bij de grond staat, zoals bedoeld. 
(Misschien is dat de reden geweest om dit exemplaar hóger te zetten.) 
De functionaliteit is één van de factoren die bepalend zijn voor het behoud van dit object op de 
lange termijn. Een andere belangrijke voorwaarde is de beschikbaarheid van financiële middelen 
voor de instandhouding. Onderhoud, het actueel houden van de teksten, eventuele restauratie, 
zijn opgaven die voor rekening komen van de ‘wegbeheerder’ c.q. de eigenaar. In dit geval is dat 
de gemeente Rijssen-Holten. Aangezien er geen exploitatiemogelijkheden zijn, zal er structureel 
budget gevonden moeten worden. 
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4. Aansluitend op het vorige uitgangspunt, is het van belang dat kan worden vastgesteld dat er in 
de maatschappij voldoende draagvlak bestaat om de ANWB-paddenstoelen in stand te houden. 
Voor een deel is dat draagvlak te vinden in de publieke erkenning van het belang als wegwijzer 
van de ANWB-paddenstoelen in het algemeen en van deze in het bijzonder.  
De wijze waarop de fietsende en wandelende recreanten hun weg vinden, is in de loop van jaren 
sterk veranderd. Route-apps zijn ingeburgerd als navigatiemiddel. In dit licht mag worden 
aangenomen dat de traditionele, iconische ANWB-paddenstoel als punt van navigatie een 
voorlopig onmisbare, maar intussen vooral aanvullende functie vervult. Er is dus reden om 
nieuwe functies toe te voegen die er voor zorgen dat de ANWB-paddenstoelen niet verworden 
tot ‘verweesde objecten’. Voor het model Boost geldt dat in extra mate, omdat door de 
afwijkende vorm en het grijze materiaal, de herkenbaarheid minder is dan die van het veel 
vertrouwdere ‘oermodel’. 
Het noodzakelijk draagvlak komt óók tot uitdrukking in de waardering van het recreërend 
publiek voor de erfgoedwaarde van model Boost. Vindt men het een in historisch opzicht 
interessant object? Vertelt het een verhaal dat de moeite waard om naar te luisteren, om te 
bekijken? Ook hier geldt dat er dus iets aan de hoofdfunctie – het geven van informatie over 
richting en afstand – zou kunnen worden toegevoegd. Hoe is dit model ontstaan, hoe past in de 
fietscultuur van de afgelopen 125 jaar, zijn er anekdotes te vertellen?  Alles benaderbaar 
bijvoorbeeld via op de paddenstoel aangebrachte QR-code.  
 
 

Concluderend: 
 
De EAr adviseert het College om de paddenstoel genummerd 20536 aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. De historische betekenis als ANWB-paddenstoel, de zeldzaamheid van dit model en de 
bijzondere vormgeving zijn van dien aard, dat deze ‘lage’ wegwijzer van het model Boost ruimschoots 
voldoet aan de criteria die het object in cultuurhistorisch opzicht waardenvol maakt. Ook ruimtelijk, 
qua plek, heeft deze paddenstoel waarde, en ook functioneel mag hij nog steeds rekenen op 
voldoende bekendheid en praktische betekenis als wegwijzer. Die bekendheid is zodanig dat 
aangenomen mag worden dat er voldoende draagvlak is om deze paddenstoel de beschermende 
status te geven van gemeentelijk monument. 
 
De EAr beveelt aan om: 

− de paddenstoel lager te plaatsen, op voor dit type gebruikelijke hoogte; 

− structureel budget vrij te maken voor onderhoud en eventuele restauratie; 

− betekenis toe te voegen in de vorm van het toegankelijk maken van achterliggende verhalen – 
bijvoorbeeld via QR-code met verwijzing naar een informatieve website – waarin onder meer de 
relatie met andere ANWB-paddenstoelen tot uiting komt.  

 

 
 
Bronnen 
 
100 jaar ANWB-bewegwijzering, C. Versteeg 1994, fragment (zie bijlage) 

NBd specificatiestaat Nr. 20536 (zie bijlage) 

Toon Hermans – projectleider expositie 125 jaar bewegwijzering (ANWB – NBd) 

Paddenstoel bestaat 100 jaar, op de website van de Fietsersbond; https://www.fietsersbond.nl/nieuws/paddenstoel-
bestaat-100-jaar 

Paddenstoel (wegwijzer), op Wikipedia; https://nl.wikipedia.org/wiki/Paddenstoel_(wegwijzer) 

Nationale Bewegwijzeringsdienst, voor de wettelijke taken voor bewegwijzeringsplannen, het voeren van regie en het 
beheren van de noodzakelijke data; https://www.bewegwijzeringsdienst.nl 

https://www.fietsersbond.nl/nieuws/paddenstoel-bestaat-100-jaar
https://www.fietsersbond.nl/nieuws/paddenstoel-bestaat-100-jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paddenstoel_(wegwijzer)
https://www.bewegwijzeringsdienst.nl/





















