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PopMonument winnaar Brabantse Erfgoedprijs 2015 
 
 
Eindhoven, 24 oktober 2015 – PopMonument uit Bergen op Zoom is de winnaar van de 
Brabantse Erfgoedprijs 2015. Op zaterdagavond 24 oktober om 21.30 uur maakte 
juryvoorzitter Henri Swinkels, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, een einde 
aan alle spanning.  
 
In totaal zijn 2964 stemmen uitgebracht en die kenden gezamenlijk 6148 punten toe aan 
PopMonument. Uit handen van gedeputeerde Henri Swinkels ontvingen PopMonument 
vertegenwoordigers Pim Meijer en zijn team de prijs bestaande uit € 10.000,- om hun project 
verder te brengen, een begeleidingstraject van Erfgoed Brabant en een iPad. Met de iPad 
zullen door de betrokkenen bij het project regelmatig filmpjes worden gemaakt en op YouTube 
gepost, zodat het publiek de ontwikkeling die het project de komende twee jaar doormaakt, kan 
blijven volgen.  
 
Jurycommentaar 
Juryvoorzitter Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid & Cultuur, gaf aan dat erfgoed een 
sterke factor is in het verbinden van gemeenschappen en netwerken. Erfgoed is een 
vaandeldrager van een sociaal veerkrachtig Brabant. Swinkels noemde de Brabantse 
Erfgoedprijs een inspirerende manier om de mogelijkheid voor nieuwe verbindingen zichtbaar 
en tastbaar te maken. 
 
Mariapaviljoen in ’s-Hertogenbossch en TilburgsAns uit Tilburg werden door de jury eveneens 
genomineerd voor de Brabantse Erfgoedprijs 2015. Zij ontvingen uit handen van Henri Swinkels 
een oorkonde om hun nominatie voor de Brabantse Erfgoedprijs 2015 te markeren.  
 
Over de Brabantse erfgoedprijs 
De  Brabantse Erfgoedprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt en richt zich op het stimuleren 
van vernieuwing en ontwikkeling in de regionale erfgoedsector. Het is een prijs voor projecten 
en activiteiten die digitale middelen innovatief gebruiken om een breed of nieuw publiek 
toegang tot de collectie te geven. Projecten met nieuwe vormen van samenwerking die erfgoed 
anders inzetten en verrassende verbindingen met andere sectoren tot stand brengen. Een prijs 
dus om talent aan te sporen.  
 
Stemmen 
Uit 74 ingediende projecten heeft de jury een shortlist van acht gemaakt, die resulteerde in de 
nominatie van de drie genoemde projecten. Daarop kon het publiek tot afgelopen maandag 12 
oktober  stemmen. 24 oktober is tijdens een feestelijke bijeenkomst de winnaar bekendgemaakt. 
De jury naast voorzitter Henri Swinkels uit Joks Janssen (hoogleraar Ruimtelijke Planning en 
Cultuurhistorie Universiteit Wageningen), Karen Romme (mediaondernemer), Marc Wingens 
(directeur Gelders Erfgoed), Mijke Pol (historicus en publiciste), Miranda van Bragt (docente 
CKV en cultuurcoördinator) en Barbara Op de Beek, vertegenwoordiger van Hip Ambacht, de 
winnaar van de Brabantse Erfgoedprijs 2013.  
 
Meer informatie over achtergronden, de projecten, het juryrapport en het programma:  
http://www.erfgoedbrabant.nl/beprijs2015. De Brabantse Erfgoedprijs is een initiatief van 
Erfgoed Brabant in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. 
 
 
TOT IN 2017! 
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Noot voor de redactie 
Voor meer informatie en vragen: Anne-Wil Maris, 

projectleider Erfgoed Brabant: anne-wilmaris@erfgoedbrabant.nl.  


