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Werkconferentie over erfgoed in de leefomgeving

Voorwoord
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ARJAN DE ZEEUW, DIRECTEUR KENNIS EN ADVIES 

BIJ RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED

“Dat ons land verandert is niet nieuw. Maar 
het tempo waarin dat gebeurt is wel nieuw. 
Klimaatverandering, de zeespiegelstijging,
verdroging, de duurzame energieopgave, 
veranderingen in de landbouw, krimp versus 
groei in onze woningbouw: het zijn complexe
opgaven die allemaal tegelijk op ons afkomen. 
Ogenschijnlijk tegenstrijdige opgaven, die we 
bij elkaar moeten brengen en die tegelijkertijd 
om oplossingen vragen zonder dat een 
specifiek belang het onderspit delft.

Hoe kan erfgoed daaraan bijdragen?
Erfgoed is een verbindende factor en in veel 
situaties ook een randvoorwaarde, omdat 
we het willen bewaren. Maar het kan ook 
een inspiratiebron zijn. En erfgoed heeft 
daarnaast ook een belangrijke functie als 
hulpmiddel voor draagvlak bij lastige opgaven.
De samenleving kan veranderingen immers 

beter absorberen als dat in een landschap 
gebeurt waarin we ons cultureel erfgoed 
herkennen. Nederland verdient een landschap 
van betekenis. De kunst is om niet alleen 
te conserveren, maar ook te kijken naar 
de toekomst. Dat betekent nieuwe functies 
inbedden op een manier die ons comfort
geeft en ervoor zorgt dat het erfgoed zijn 
betekenisvolle waarde behoudt.

Kiezen voor karakter vraagt tegelijkertijd om 
keuzes. Om samen kennis te maken, om te 
delen, mono-oplossingen los te laten en om
nieuwe, onverwachte coalities te smeden. 
We kennen sinds kort allemaal het briefje van 
Ronald Koeman. Op een vitaal moment in de
voetbalwedstrijd tegen Duitsland durfde hij 
het aan om zijn team te wijzigen. Met een 
vaste opstelling win je immers niet altijd de 
wedstrijd.”

‘Erfgoed is een 
verbindende factor’

‘Met een vaste opstelling win je niet altijd’
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DOREEN VAN ELST, DIRECTIE ERFGOED EN KUNSTEN BIJ

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

‘We hebben het allemaal nodig’ verandering. 
Nu komen er bovendien allerlei grote maat-
schappelijke vraagstukken op ons af, zoals de 
energietransitie, de klimaatverandering, groei 
versus krimp en de wateropgave. We kunnen 
bij het zoeken naar oplossingen focussen op 
de tegenstellingen, op waarom iets niet kan. 
Maar veel interessanter is de vraag: hoe kun-
nen we dit allemaal goed combineren? Hoe 
kunnen we handig met onze ruimte omgaan? 
En toch goed omgaan met ons erfgoed? Want 
we hebben het allemaal nodig.” 

Dat is te doen. Stap 1 daarvoor is de visie  
‘Erfgoed en Ruimte’. De afgelopen jaren 
hebben we met die visie in het achterhoofd 
aan tal van projecten gewerkt, pilots gedraaid 
en werkwijzers ontwikkeld, waarbij wij, als 
overheid, iets meer aan het roer zaten. Nu is 
het de hoogste tijd om anderen erbij te halen.  
De Erfgoed Deal, een afsprakenkader 
van het Rijk met andere overheden en 
maatschappelijke organisaties uit de 
erfgoedwereld, is daar een belangrijk 
hulpmiddel bij. Want we kunnen dit niet 
alleen.”

‘We hebben het 
allemaal nodig’

‘De hoogste tijd om anderen erbij te halen’



5

ROLF VAN TOORN, BELEIDSADVISEUR WATERSCHAP

DRENTS OVERIJSSELSE DELTA

“Waar zijn waterschappen wel en waar zijn zij 
niet van? Hoe breed vatten zij hun taken op? 
Immers: waterschappen worden geacht
een aantal wettelijk vastgelegde taken te 
vervullen. Maar er liggen ook nogal wat 
maatschappelijke opgaven op ons bordje. 
Hoe verhouden zich onze taken tot deze 
opgaven? Hoe ver gaan we de wal op? Dat zijn 
discussies die nu spelen. Daarbij realiseren we 
ons dat erfgoed meer is dan een oud gemaal.
Dat gaat ook over ons landschap, over dijken 
en slootjes die iets vertellen over hoe de 
samenleving zich ontwikkeld heeft. En dat het
altijd nuttig is om eerst oude bronnen in te 
duiken, om te leren van het verleden. Want die 
dijken en slootjes lagen niet voor niets op
die plek. 

Erfgoed levert immers altijd nieuwe informatie 
op. Zodat je meer context krijgt en betere 
plannen kunt maken. Maar het helpt ook om 
draagvlak te vergroten, vooral als mensen 
zien dat ingrepen met respect voor de lokale 
situatie plaatsvinden. Bovendien: als wij als 
waterschap netjes omgaan met het landschap, 
zouden vergunningprocedure voor onze eigen 
projecten weleens veel soepeler kunnen 
verlopen. 

Er is nu vooral kennis en een netwerk nodig. 
Een netwerk wat waterschappen verbindt met 
de wereld van het erfgoed en de ruimtelijke 
kwaliteit. We moeten zorgen dat we elkaar 
kunnen vinden. Want het blijft ook nu gewoon 
mensenwerk. De urgentie is er in elk geval; 
daar is iedereen het over eens.”

‘Erfgoed levert 
altijd nieuwe 
informatie op’

‘Er is nu vooral kennis en een netwerk nodig’
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Nederland veranderd/t in highlights

Tijdens de werkconferentie ‘Nederland veranderd/t’, op 3 december in de Van Nelle Fabriek in 
Rotterdam, gingen vakgenoten en professionals uit verschillende branches en sectoren in gesprek 
én aan de slag met de opgaven van vandaag, voor het Nederland van morgen. De highlights op film, 
in foto’s en in quotes.

https://www.youtube.com/watch?v=IZYZW-XbLy0
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“Als we als Rijksoverheid meer aan de voorkant 
neerleggen weet ik niet of dat geaccepteerd 
wordt en of we dan niet heel veel gaan missen. 
Ik zou zeggen: tel al die regionale visies op 
tot iets wat we met z’n allen wenselijk vinden. 
Daarna kunnen we bekijken waar iets meer 
stuur op moet. Alles vastleggen in lijntjes en 
kaders, daar moeten we mee stoppen.” 

“We kunnen veel ellende voorkomen als we 
aan de voorkant nadenken wat waarden 
zijn die mensen willen behouden. We staan 
voor een aantal complexe opgaven, waarbij 
we goed moeten nadenken hoe we alles 
samenbrengen in een ontwerp. Dat moeten we 
gaan proberen via pilots. Er is ook veel wat we 
nog niet goed weten.” 

“We hebben nog een fantastisch landschap. 
We kunnen slim ontwerpen. Hoe kunnen we 
die waarden die we belangrijk vinden verenigen 
in het landschap? En hoe kunnen we iedereen 
daarin meenemen? Er ligt nu veel druk op. Dat 
moeten we met elkaar doen.” 

“Erfgoed is voor ieder mens het ankerpunt 
dat je nodig hebt in een samenleving. Of dat 
nu de kerktoren is, het shilderij of het open 
landschap. Dat soort ankerpunten maakt dat je 
zegt: ‘We zijn weer thuis’.”

Energietransitie en klimaatbeleid, landbouw, 

leefbaarheid en landschap, participatie, 

de Omgevingsvisie en erfgoed: stuk voor 

stuk onderwerpen waar veel over te zeggen 

is. Een samenvatting van de afsluitende 

discussie van de werkconferentie ‘Nederland 

veranderd/t’ in 4x4 quotes.

Nederland veranderd/t in 4 x 4 quotes

Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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“Wat ik prachtig vind is dat Carola Schouten 
de eerste minister is na de tweede 
wereldoorlog die zegt: ‘we gaan het roer 
omgooien. We zitten op de verkeerde koers, 
De neveneffecten zijn te slecht.’ Ik hoop dat 
het lukt om dat operationeel te krijgen”

“Wat ik zie is dat de aanpak van de 
energietransitie niet heel gesmeerd 
gaat. Ambitie is er, goede wil ook. Ik ben 
erg voor een planmatige aanpak, voor 
samenwerking van rijk en regio. De regionale 
energiestrategieën (33 stuks) zijn de eerste 
stap om dat voor elkaar te krijgen. Die moet je 
uitbouwen tot regionale omgevingsagenda’s. 
Dan kan je planmatig aan de slag.” 

“Het Nederlandse landschap is het grootste 
erfgoed dat we hebben, iedereen heeft er 
een band mee. Als je het geweld ziet van de 
transities die op ons afkomen, dan kunnen we 
nu al stellen dat het landschap enorm op z’n 
donder krijgt. Zorg voor de cultuurhistorische 
laag ligt nu vooral bij de provincies. Daar moet 
het rijk actiever gaan worden. Er is voldoende 
legitimatie om dat te doen.”

“Burgers zijn veel actiever dan een half jaar 
geleden. Dat ontslaat de overheid niet van 
de plicht om zelf een visie te vormen. De 
opgaven zijn zo groot, dat red je niet alleen 
met participatie. Als overheid moet je daar ook 
een verhaal bij hebben. Als ze ziet waar het 
heengaat, dan helpt dat.”

Nederland veranderd/t in 4 x 4 quotes

Berno Strootman, landschapsarchitect en Rijksadviseur 
voor Fysieke Leefomgeving
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“Er is een nieuwe focus op wat we brede 
welvaart noemen. We zien in dat het om meer 
gaat dan alleen ons inkomen. Dat we niet 
alleen moeten focussen op geld. Het gaat om 
welvaart van ons allemaal. Die brede discussie 
loopt al en hort er de komende tijd ook hele-
maal bij.” 

“Stad en platteland hebben elkaar onlosmake-
lijk nodig. Dat is altijd zo geweest. We moeten 
ons daar bewuster van zijn. Dat kan alleen 
maar met gelijkwaardige samenwerking. Het 
meeste wantrouwen zit bij het platteland. Vaak 
richting de nationale overheid.”

“It’s all about the Region. Dat zien we gelukkig
ook in het beleid. Maar het vergt ook een 
omslag in het denken. Grotere steden worden 
deels afhankelijk van kleinere steden voor hun
energietransitie. Hoe kan je dat dan toch 
samen doen?”

“Wat zijn per regio de opbrengsten van de
energietransitie? Het is goed om dat in kaart te
brengen. In sommige regio’s is er wellicht
ietsover, in andere regio’s in er misschien een
tekort. Daar eerst regionaal bewust van zijn, 
dat is een belangrijke stap. Wat hebben we 
nodig en wat kunnen we overbrengen? Die 
bewustwording is heel relevant.”

Nederland veranderd/t in 4 x 4 quotes

Evelien van Leeuwen, Hoogleraar Urban Economics WUR
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“Participatie is niet een dingetje om draagvlak 
te krijgen. Participatie is het organiseren van 
een maatschappelijk proces. En dan hebben 
deze opgaven nodig. Kijk niet alleen naar
het fysieke, ook naar het sociale. Dan heb je 
elkaar hartstikke hard nodig.” 

“We werken aan maatschappelijke opgaven.
Doel is om gesprekken daarover tussen 
mensen gerichter, preciezer en verdiepender 
te krijgen. De kunst is om dat verhalend en 
verbindend te doen.” 

“Het gaat bij onderwerpen als de 
energietransitie ook om wie niet goed 
gehoord wordt. Die mensen moeten we een 

stem geven. Als dat gebeurt, dan komt er 
vooruitgang. Zorg er dan ook meteen voor dat 
je als gemeenschap keuzes kunt maken die 
verder gaan dan wat bestuurders willen. Zo 
neem je ze mee in de keuzes die we moeten 
maken.” 

“Je hebt nu als professional verhalen en 
verbeelding nodig: dat is nodig om mensen 
mee te krijgen bij de keuzes die gemaakt 
moeten worden. Ze zijn meer dan ooit hard 
nodig, vooral om het sociale en fysieke dna te 
verbinden aan de opgaven waar we voor staan. 
Bewoners en ondernemers en overheid: we 
moeten samen de schouders eronder zetten.”

Nederland veranderd/t in 4 x 4 quotes

Marte Kappert, Mede-eigenaar 7Zebra’s
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Nederland veranderd/t in foto’s
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Editie 1

Nederland veranderd/t

In deze editie:

We staan voor transities van energie en van het landelijk gebied, voor opgaven als 
wateroverlast en droogte, en voor een verandering van onze manier van wonen. Hoe zorgen 
we ervoor dat ons culturele erfgoed in al dat ‘verandergeweld’ niet het onderspit delft? Waarom 
hebben we dat erfgoed juist nu zo hard nodig? Wat zijn voorbeelden om trots op te zijn? En 
waar moet nog wat gas bij? In vier edities met telkens vier inspirerende bijdragen over ‘erfgoed 
in de leefomgeving’ maken we de balans op.

https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-1/#floris
https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-1/#game
https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-1/#dijk
https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-1/#keer
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“Veranderingen zijn niet negatief, maar
juist een kans om Nederland mooier,
hechter en schoner te maken. Zeker als je
dat samen met andere partijen doet.” Dat
is de boodschap van rijksbouwmeester en
‘architect van het jaar’ Floris Alkemade.
Volgens hem is er een wereld te winnen.

“Nederland heeft geen vaste vorm”, stelt
Alkemade meteen maar vast. “Nederland
verandert namelijk voortdurend, 
omstandigheden veranderen, cijfers
veranderen. En we passen ons continu aan.
Als je het over erfgoed hebt, heb je het over
de cultuur van aanpassen. Twee generaties
geleden zagen we vooral veel grote
huishoudens, tegenwoordig is veertig procent
van de huishoudens alleenstaand. Wat
betekent dat? En als we een toevloed aan
vluchtelingen hebben, is er dan een

vluchtelingencrisis? Of is er eerder sprake van 
een huisvestingscrisis? Is Nederland vol? Of
staat Nederland leeg? Kun je een ‘probleem’
of een opgave ook zien als motor van
vernieuwing en verbetering?” Het hangt 
allemaal af van de positie die je inneemt, 
redeneert hij. “Wat is je perspectief?
En kun je vanuit een ander perspectief ook
slimmere oplossingen bedenken? Of liever
nog: hoe innovatief worden oplossingen als
je samenwerkt met mensen die andere
perspectieven hebben?”

Brood en Spelen
Alkemade moedigt aan om samen te werken.
Hij geeft daar zelf vorm aan met de prijsvraag
‘Brood en Spelen’. Zestien teams werken
onder die noemer aan oplossingen voor
problemen die de veranderingen op het
platteland met zich meebrengen. Zo zijn er

RIJKSBOUWMEESTER 

FLORIS ALKEMADE: 

‘Denk na; wat wil 
je met dit land’

Nederland veranderd/t in highlights
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teams die zich buigen over vergrijzing,
verjonging, andere inzet van populierenhout
en natuurontwikkeling. Alkemade: “Deze
teams werken aan radicale, realistische en
realiseerbare oplossingen. Hier is
ontwerpkracht voor nodig. En dit creëer je
onder andere door diversiteit in deze teams
aan te brengen.”

Ieder team bestaat in ieder geval uit een
architect, aangevuld met een boer, een
landgoedeigenaar of een natuurbeheerder.
Domeinen worden bij elkaar gebracht, indien
nodig wordt extra deskundigheid ingevlogen.
Bovendien worden alle teams bijgestaan
door een coach. Alkemade: “Ik merk aan
alles dat er verlangen is om het anders te
doen.”

Stad èn platteland: A-kwaliteit
Nederland is de tweede exporteur van
voedsel. Ook als we de vier grote steden niet
meetellen is Nederland nog steeds de vijfde
economie van Europa. “Maar”, zegt
Alkemade: “Het platteland verdient extra
aandacht. Natuurlijk zijn dit fantastische
cijfers. Ik weiger dan ook mee te gaan in de 
tweedeling tussen stad en platteland die
vaak wordt gemaakt. Ze hebben elkaar
nodig, zijn complementair aan elkaar. Dit is 
wat Nederland is: stad èn platteland. Beide 
met A-kwaliteit.”

We moeten ons wel afvragen wat we met dit
land willen. Alkemade: “Erfgoed is geen doel.

Het is eerder een middel om te kijken wat je
ermee kunt, gezien de uitdagingen die er nu
liggen. Dus pak je kansen: er is een enorme
dynamiek op het platteland. Het zorgt voor
meer dan alleen voedselproductie. Landschap 
is een essentiële vestigingsfactor. Heb hier 
aandacht voor!”

Denk ook aan toekomstige generaties die over
tientallen jaren onze keuzes beoordelen, vindt
hij voorts. “‘Vlogen jullie toen echt voor 35 
euro naar Barcelona? Hebben jullie de Bijlmer
gesloopt? Lieten jullie de bodemkwaliteit zo
slecht achter voor ons?’”

Veranderende omstandigheden
Het moet anders, stelt Alkemade. “Ons
landschap is enorm veranderd, alleen al door
de verandering in de productie van energie.

Van hout en turf, zijn we via kolen, olie en gas
aan het overstappen naar zon, wind en
warmte.Telkens heeft de energiewinning zijn
sporen achtergelaten in de ruimtelijke 
ordening van het land.”

De komende decennia zal er meer dan ooit 
een beroep gedaan worden op ons vermogen 
om het land op een slimme manier aan te 
passen aan veranderende omstandigheden, 
denkt hij.

“Zelden is er een generatie geweest die 
aan de slag moet met zulke verstrekkende 
en relevante maatschappelijke opgaven. 

‘Ik merk aan alles dat er verlangen is om het anders te doen’
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De klimaatadaptatie, de hervorming van 
de landbouw, de verstedelijking en de 
energietransitie, het zijn stuk voor stuk 
opgaven waarvan we allemaal de gevolgen 
zullen ervaren, in ons landschap en in onze 
levensstijl.”

Koerswijziging
Een belangrijk element daarin is de huidige
intensieve wijze van voedselproductie. 
Deze is niet langer houdbaar en gaat ten 
koste van het landschap, de natuur, de 
bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu 
en de volksgezondheid, vindt Alkemade. 
“Nederland teert in op zijn maatschappelijke 
vermogen. De boeren zelf profiteren evenmin 
van deze bedrijfsvoering. Het is hoog tijd voor 
een koerswijziging.” ‘Nederland teert in op zijn 
maatschappelijke vermogen.’ 

New Deal
Waar hij dan aan denkt? “We moeten toe naar
een nieuwe deal tussen boer en maatschappij.
We laten de boeren weer een eerlijk inkomen

verdienen. Landbouw moet duurzaam worden 
en circulair. De opbrengsten van deze New 
Deal zijn aanzienlijk: een eerlijker inkomen 
voor de boeren, schoon water en schone 
lucht, een gezonde bodem, meer biodiversiteit 
en een aantrekkelijk landschap. Dit betekent 
dat we zuinig moeten zijn met onze open 
ruimte en landbouwgrond: bouw nieuwe 
woningen en bedrijven zo veel mogelijk 
in bestaand bebouwd gebied en beperk 
zo de druk op de landbouw die alle ruimte 
nodig heeft om te verduurzamen. Verplaats 
industriële landbouw naar bedrijventerreinen 
en plaats geen zonneweides op landbouw-
grond.”

Panorama Nederland
Op 6 december heeft het College van 
Rijksadviseurs ‘Panorama Nederland’ 
gepresenteerd. “Dit panorama biedt een 
toekomstperspectief voor de ruimtelijke 
inrichting van Nederland, als antwoord  op 
grote vragen die er op dit moment zijn.

‘Nederland teert in op zijn maatschappelijke vermogens’

Wie is Floris Alkemade?
Als rijksbouwmeester geeft Floris Alkemade gevraagd en ongevraagd advies aan de 
overheid, onder andere over de ruimtelijke kwaliteit, energietransitie, overstap naar 
duurzame landbouw en de bouwopgave. Hij is rijksbouwmeester sinds 2015 en afgelopen 
jaren organiseerde hij drie prijsvragen (‘A home away from home’, ‘Who cares’ en ‘Brood 
en Spelen’). Hiermee wil hij de architectuurgemeenschap stimuleren om een bijdrage te 
leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Zijn zichtbaarheid en het 
mobiliseren van de architectuurwereld werd zeer gewaardeerd door een jury: onlangs werd 
hij uitgeroepen tot architect van het jaar 2018.
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Playing the game: bouwen aan nieuwe verhalen

Herbestemmen is een strategisch spel. Het verlangt souplesse en alertheid om de juiste
componenten – plek, mensen, middelen en tijd – samen te brengen. Het vereist een sterk 
verbond tussen diverse belanghebbenden om samen te bouwen aan een nieuw verhaal. 
De basis voor zo’n verbond is een goed gesprek. Tijdens de netwerkconferentie ‘Nederland 
veranderd/t’, konden bezoekers dat spel spelen en onder leiding van het H-team tools testen 
om het gesprek over actuele transformatieopgaven te stimuleren en te verrijken. Een kort 
verslag op film.

https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-1/#game
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“De dijk is van ons allemaal. Het is belangrijk 
om iedereen in een zo vroeg mogelijk 
stadium bij plannen rondom dijkversterking 
te betrekken. ‘Want samen creeëren we 
meer’, stellen Barbara Speleers (Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed) en Henriëtte 
Nonnekens (Waterschap Rivierenland/Graaf
Reinaldalliantie).

“Vroeger al bood het voordelen om nabij 
een dijk te wonen; denk aan visserij en 
waterverkeer. Hele dorpen ontstonden aan of
op maximaal een kilometer afstand van de
dijk en toen was ook al duidelijk dat daar
risico’s aan kleefden. Mensen gingen daarom
vaak op zandkoppen wonen en huizen
werden op terpen gebouwd. In de 
negentiende eeuw kende ons land veel 
dijkdoorbraken. Telkens weer zijn er 
aanpassingen gedaan. Door veranderende 
klimatologische omstandigheden en nieuw 
opgestelde veiligheidsnormen worden deze
ook nu weer van ons verlangd. Een van die
aanpassingen is de verzwaring van de dijk
tussen Gorinchem en Waardenburg, over een

traject van 23,5 kilometer. Barbara Speleers:
“Wat doe je met het culturele erfgoed nabij
dijken? Hoe vind je de balans tussen
verzwaren en het behouden van cultureel
erfgoed op en om de dijk? En hoe is het met
de relatie met het landschap? Is de dijk zelf
ook onderdeel van het landschap? En wat te
doen met waterstaatkundig erfgoed als
overlaten en sluizen?”

Ensembles
Henriëtte Nonnekens: “We voerden dit project 
uit in een alliantie: de aannemerscombinatie
Waalensemble (bestaande uit drie 
aannemers), met als vaste partner het 
adviesbureau en Waterschap Rivierenland. 
Essentieel in het proces was daarnaast de 
samenwerking met de omgeving waar die 
dijk onderdeel van is. We hebben al in de 
pre-verkenningsfase een participatieproces 
opgesteld. Dat maakt dat het cultureel 
erfgoed een ingebouwde plek heeft 
gekregen.” Een belangrijke plaats in het 
participatieproces werd ingenomen door de 
ensemblewerkgroepen. Aan bewoners rond 

Het verhaal van een dijk: 
‘Participatieproces essentieel voor behoud  
cultureel erfgoed’
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de dijk werd gevraagd wat voor hen belangrijk 
is en wat volgens hen de knelpunten en 
de kansen zijn. Nonnekens: “Vijf specifieke 
locaties aan de dijk zorgden voor veel input,
deze hebben we nader onderzocht. We
noemden deze locaties ‘ensembles’. De
bewoners die hierover meedachten waren
georganiseerd in ensemblewerkgroepen. Hun
input hebben we vervolgens verwerkt in een
voorkeursalternatief voor dijkversterking.”

Uitersten
Dat voorkeursalternatief was een eerste 
stap om te komen tot het uiteindelijke plan. 
Nonnekens: “Voor elke locatie op de dijk zijn
keuzes gemaakt. We zijn stapsgewijs gaan
bouwen aan het voorkeursalternatief en
bijschaven op het moment dat belang-
hebbenden aangaven dat we te ver gingen. 
Daartoe hebben we drie uitersten bedacht, 
alternatieven waar we nooit voor zouden 
kiezen.

De eerste omvatte een dijkversterking in
grond naar binnen toe, de tweede breidde
naar buiten toe uit en de derde was er een
met damwanden (constructies). In alle
vormen deden we verschillende partijen flink
tekort. Bewoners, belanghebbenden en
overheden kwamen met veel bezwaren. Op 
basis daarvan hebben we een aantal no-go’s 
gedefinieerd. En dat heeft tot het uiteindelijke 
voorkeursalternatief geleid, waarin de 
positieve elementen van de drie opties een 
plek hebben gekregen.” Daarin worden 
nauwelijks huizen gesloopt. Nonnekens: 
“Een prachtig resultaat dus waarin het 
dijklandschap en de cultuurhistorie geborgd 
zijn.” 

De realisatiefase van het proces start in 
april 2020.

https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-1/#dijk
https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-1/#dijk
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Ontwerpkracht helpt om nieuwe toekomsten 
te verbeelden, handelingsperspectieven
op te stellen en samen de juiste keuzes 
te maken. Dat is de les van de publicatie 
‘KEER’, met 16 voorbeeld projecten die het 
verleden duurzaam met het heden en de 
toekomst verbinden.

De publicatie ‘KEER’ bevat de uitkomsten van
het Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma,
opgezet door het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie. ‘KEER’ is een samentrekking van
‘Klimaatadaptatie’, ‘Energietransitie’, ‘Erfgoed’
en ‘Ruimte’. “Waarmee we willen benadrukken 
dat we, gezien alle grote maatschappelijke 
opgaven, op een keerpunt staan. De keuzes 
die wij nu maken bepalen hoe onze steden, 
dorpen en landschappen er in de toekomst 
uit komen te zien. Nederland heeft een 
ruimtelijke ordeningstraditie om trots op te zijn. 
De komende decennia wordt daar een nieuw 
hoofdstuk aan toegevoegd”, stelt Maarten Tas, 
coördinator van het ontwerpprogramma bij het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Direct voelbaar
Met het ontwerpprogramma zijn ontwerpers
uitgedaagd om samen met erfgoedprofessio-
nals en lokale stakeholders, zoals gemeenten 
en waterschappen, in concrete casestudies 
ervaring op te doen met een gebiedsgerichte 
aanpak van twee van die grote opgaven.  
Onder de noemers ‘Stedenbouw voor Extre-
men’ en ‘Nieuwe Energie voor het Landschap’, 
deden zij onderzoek naar lokale klimaatadap-
tatie en energietransitie vraagstukken. Tas: 
“De opdracht was hier passende ruimtelijke
oplossingen voor aan te dragen en
tegelijkertijd nieuwe betekenislagen aan
steden en landschappen toe te voegen.”
En met resultaat. Tas: “De verbeeldingskracht 
van ontwerpers is ingezet om nieuwe 
vergezichten te schetsen en ogenschijnlijk 
tegengestelde belangen te verenigen. 
Daarmee zijn deze complexe opgaven voor 
alle betrokkenen direct invoelbaar gemaakt. 
Deze methode kan dus heel goed helpen om 
een verbinding te maken tussen wat er lokaal 
al gebeurt en wat nationaal gewenst is.”

Projecten in ‘keer’: 
Ontwerpers verbeelden nieuwe toekomsten’
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Nederland veranderd/t

In deze editie:

2
We staan voor transities van energie en van het landelijk gebied, voor opgaven als 
wateroverlast en droogte, en voor een verandering van onze manier van wonen. Hoe zorgen 
we ervoor dat ons culturele erfgoed in al dat ‘verandergeweld’ niet het onderspit delft? Waarom 
hebben we dat erfgoed juist nu zo hard nodig? Wat zijn voorbeelden om trots op te zijn? En 
waar moet nog wat gas bij? In vier edities met telkens vier inspirerende bijdragen over ‘erfgoed 
in de leefomgeving’ maken we de balans op.

Editie

https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-2/#eveline
https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-2/#groningen
https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-2/#groningen
https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-2/#groningen
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‘Blokkeerfriezen’ die vorig jaar 
antizwartepietactivisten uit ‘de grote stad’ 
op weg naar Dokkum wilden tegenhouden: 
dat voorval onderstreept de ontstane kloof 
tussen stad en land. Terwijl beide elkaar 
zo hard nodig hebben, stelt Eveline van 
Leeuwen, ruimtelijk econoom met een 
achtergrond in landgebruiksplanning 
en hoogleraar Urban Economics aan de 
Universiteit Wageningen.

Dat beide elkaar nodig hebben, is altijd al zo
geweest, stelt Van Leeuwen. “De steden
konden vroeger ontstaan doordat mensen van
het platteland er naartoe trokken om met hun
specialismen de regio te voorzien van
diensten en producten. Omgekeerd leverde
de stad weer innovaties, die ze op het land
konden gebruiken.” 

En ook nu hebben ze elkaar nodig. Van
Leeuwen: “De stad wordt gezien als engine of
growth, maar het omliggende land dat die
groei mede mogelijk maakt, wordt vaak
vergeten.” Veel werknemers pendelen elke
dag van het landelijke gebied naar de stad, en
weer terug. Zonder het landelijk gebied zou er
minder afname zijn van producten en
diensten. En voor voedsel, schoon water,
schone lucht, maatregelen tegen wateroverlast 
én erfgoed is de stad ook weer afhankelijk van 
het land.

Proteststemmen en wantrouwen
Toch is het landelijke beleid juist veel op de
stad gericht. Daar komen immers de meeste
politici en wetenschappers vandaan. Gevolg:
de mensen buiten de stad voelen zich niet
gehoord. Met als risico: proteststemmen en

EVELINE VAN LEEUWEN, HOOGLERAAR 
URBAN ECONOMICS WUZ

‘Stad en land 
hebben elkaar 
nodig’
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afname van vertrouwen in de overheid. Hoe
komen stad en land dan weer bij elkaar om
antwoorden te vinden op de grote 
vraagstukken van deze tijd? Zoals de
energietransitie waarbij we minder energie
moeten gebruiken en juist meer 
hergebruiken. En waarvoor we energie 
uit hernieuwbare bronnen moeten halen 
en samenwerkingsverbanden voor grote 
oplossingen stimuleren.

Van Leeuwen: “Enerzijds zijn steden
kleinverbruikers van energie, wanneer je het
gemiddelde verbruik per persoon vergelijkt
met dat van het platteland. Dat komt door de
kleinere woningen daar en doordat er minder
vervoer is. Ook zijn stedelingen meer 
milieubewust, waar dorpelingen juist meer
vrijwilligerswerk doen, vooral in de eigen
omgeving. Anderzijds kennen steden minder
hernieuwbare bronnen, terwijl in landelijk
gebied meer ruimte is voor klimaat- en
energiemaatregelen. Daar is echter minder
dynamiek, waardoor zulke maatregelen
meteen als ingrijpender worden ervaren dan
in steden. De crowdfundingacties voor
duurzame energie die stedelingen opzetten,
zijn doorgaans ook kortdurend en leveren
minder vermogen op.”

Gelijkwaardige samenwerking
Voor de toekomst zullen stad en land samen
moeten zoeken naar een nieuwe invulling van
hun relatie. Van Leeuwen: “Denk bijvoorbeeld
aan samenwerking om de arbeidsmarkt af te
stemmen op de transities. Waarbij stad en
land samen naar verschillende oplossingen
toewerken. Die samenwerking moet dan
uiteraard wel gelijkwaardig zijn.”

‘De stad wordt gezien als engine of growth, maar voor voedsel 
is de stad afhankelijk van het land’
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‘We moeten zuiniger omgaan met het
landelijk gebied. “Dat is niet oneindig
beschikbaar”, waarschuwt landschaps -
architect Berno Strootman. “Volgens het
CBS neemt de omvang van het landelijk
gebied in Nederland per dag met 8,3
hectare af door extra verkeersruimte,
woningbouw, industrie, datacenters en
opslagloodsen.”

Nederlands Midden, een rechthoek tussen
grofweg Alkmaar, Apeldoorn, Eindhoven en
Rotterdam, is qua inwonertal te vergelijken
met Londen en Parijs, maar heeft als
bijzondere kwaliteit dat het bestaat uit een
groot aantal relatief kleine steden en dorpen,
waardoor het landschap nooit ver weg is, stelt
Strootman. “In vergelijking met andere
verstedelijkte gebieden is er hier niet één
lange zone waar stad en land elkaar raken,
maar is er een veelvoud aan kleinere

stadsrandzones, die bij elkaar opgeteld een
bijzonder lange stadsrand vormen. Dit maakt
het buitengebied goed toegankelijk voor
stedelingen, maar maakt ons landschap ook
kwetsbaar: de steden en dorpen kunnen
immers op heel veel plaatsen uitbreiden, met
een grote impact op het landschap als gevolg.
We hebben dat buitengebied echter hard
nodig, voor de productie van voedsel, voor
natuur, voor klimaatadaptatie, voor
energieproductie en om van te genieten.”
Het College van Rijksadviseurs, waarvan
Strootman lid is, adviseert het Rijk mede
daarom de stedelijke opgaven zoveel
mogelijk binnen bestaand bebouwd gebied
op te lossen. Strootman: “En dat kán, zo blijkt
bijvoorbeeld uit onderzoek van het CRa in de
Metropoolregio Amsterdam. Binnenstedelijke
bouw is efficiënter, zorgt voor herstructurering 
van verouderde delen en spaart het landelijk 
gebied.”

BERNO STROOTMAN, 
LANDSCHAPSARCHITECT EN 
RIJKSADVISEUR:

‘Evenwicht nodig
tussen landschap
en landbouw’
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Dubbelgebruik
Ook de energietransitie heeft een grote
impact op ons landschap. Strootman is een
groot voorstander van een daadkrachtige
aanpak daarvan en pleit voor een brede
aanpak met de nadruk op energiebesparing
en functiecombinaties in bestaand stedelijk
gebied. Nu ziet hij het tegenovergestelde:
overal verschijnen ‘zonneparken’, die hij
liever ‘zonne-energiecentrales’ noemt.
Volgens hem vormen zonneenergiecentrales
een industriële laag in het landschap, 
vergelijkbaar met kassen. “Alleen al in Drenthe 
liggen plannen klaar voor 3.000 hectare 
aan zonnepanelen, die voor 80 procent op 
landbouwgrond komen en in 90 procent 
van de gevallen worden gerealiseerd door 
projectontwikkelaars.” Zij worden daartoe 
aangespoord door de Rijkssubsidieregeling 
SDE+ die niet stuurt op multifunctioneel 
grondgebruik maar op lage kosten, 
constateert Strootman. “Gemeenten grijpen 
deze mogelijkheid vaak graag aan, omdat 
ze zo relatief eenvoudig een belangrijk deel 
van hun energieopgave kunnen realiseren. 
Boeren gaan er op hun beurt vaak gretig 
op in, omdat het meer opbrengt dan het 
verbouwen van gewassen.” Strootman pleit 
voor dubbelgebruik: plaats zonnepanelen 
op bestaande gebouwen, op braakliggende 
terreinen, op industriegebieden e.d. “Eerst 
maximaal besparen, alle daken vol en 
maximaal wind op zee.”

Regionale Omgevingsagenda’s
Maatschappelijk draagvlak is volgens
Strootman een belangrijk aandachtspunt bij

de energietransitie. “Deze transitie zal op
grote maatschappelijke weerstand stuiten
wanneer alleen doelgericht wordt toegewerkt
naar een maximale energieopbrengst. Deze
werkwijze zal bovendien een grote ruimtelijke
impact hebben.” Hij pleit er daarom voor om
de energietransitie als onderdeel van een
groter plan te beschouwen.

De Regionale Energie Strategieën die nu
overal worden ontwikkeld, zouden volgens
Strootman moeten worden uitgebouwd tot
Regionale Omgevingsagenda’s. “Beschouw
de energietransitie-opgave op regionale
schaal in relatie tot andere regionale opgaven
en in relatie tot de regionale kenmerken en
kwaliteiten. Zet de energietransitie, in
samenhang met andere opgaven in, om zo de
omgevingskwaliteit van een regio te
vergroten. Maak hierover bindende afspraken
tussen de verschillende overheidslagen in een
Regionale Omgevingsagenda en met
maatschappelijke partners en bedrijfsleven.
Elke overheid draagt er vervolgens zorg voor
dat deze afspraken landen in omgevingsvisies
en -plannen.”

Een New Deal tussen stad en platteland
Een andere grote transitie die veel impact zal
hebben op het landschap, is de transitie van
de landbouw. Volgens Strootman moet
landbouw weer in evenwicht worden gebracht
met het landschap en de maatschappij: 
“Dehuidige intensieve wijze van voedsel-
productie is niet langer houdbaar en gaat 
ten koste van het landschap, de natuur, de 
bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu en 

‘De schade die landbouw veroorzaakt, 
moet een prijskaartje krijgen’
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de volksgezondheid. Nederland teert in op zijn 
maatschappelijke vermogen. De boeren zelf 
profiteren evenmin van deze bedrijfsvoering. 
Het is hoog tijd voor een koerswijziging.” 
Strootman pleit voor het sluiten van een 
New Deal tussen stad en platteland, tussen 
boer en maatschappij: “Het is van groot 
belang dat boeren weer een eerlijk inkomen 
kunnen verdienen en dat voedselproductie 
in evenwicht komt met het maatschappelijk 
belang en dus ook met het landschap. 
Landbouw zal duurzaam en circulair worden. 
De opbrengsten van deze New Deal zijn 
aanzienlijk: een eerlijk inkomen voor de 
boeren, schoon water en een schone lucht, 
een gezonde bodem, meer biodiversiteit en 
een aantrekkelijk landschap, gezond voedsel 
en uiteindelijk ook een gezonde mens. 
Kwalitatief hoogwaardig landschap is een 
factor van belang voor het vestigingsklimaat 
in Nederland. Wanneer landbouw en het 
platteland sterker in samenhang worden 
beschouwd met het stedelijk systeem, zal er 
veel meer synergie ontstaan dan nu het geval 
is.”

Evenwichtig landschap
Onlangs publiceerde het College van 
Rijksadviseurs ‘Panorama Nederland’. Daarin 
schetst het College een toekomstbeeld, 
waarin een ‘rijk boerenland’ een centraal 
thema is. De landbouw wordt hierin 
in evenwicht gebracht met het land 
enmaatschappelijke vraagstukken. Niet 
de landbouw bepaalt voortaan hoe het 
landschap eruitziet, maar de landschappelijke 
kwaliteiten worden bepalend voor welke 
landbouw ergens mogelijk is. Strootman 
ziet dat de tijd rijp is voor deze nieuwe 
benadering. “Drie betrokken ministers (van 
landbouw, binnenlandse zaken en cultuur) 

staan immers voor een andere koers voor 
landbouw en landschap. Er is een deltaplan 
voor meer biodiversiteit, overal ontstaan 
nieuwe oplossingen zoals ‘herenboeren’ 
(mensen nemen een boer in dienst die hen 
producten gaat leveren), en de ‘Nationale 
Parken Nieuwe Stijl’ bieden veel kansen 
voor een kwaliteitsverbetering in bestaande 
cultuurlandschappen.” Ook de vele ideeën die 
de door het CRa georganiseerde prijsvraag 
‘Brood en Spelen’ oplevert, zorgen voor 
vernieuwing van het landelijk gebied. Tot slot 
meent Strootman dat het goed zou zijn als het 
Rijk zich meer ontfermt over de kwaliteit van 
ons landschap.

Dat geldt zeker ook voor het ministerie van 
OCW: “Het landschap is immers ons grootste 
en oudste erfgoed. De grote waarde van het 
landschap wordt in de beleidsbrief ‘Erfgoed 
telt’ van het Ministerie van OCW onderkend.
Het landschap is letterlijk de onderlegger 
voor de grote transities, maar zou niet de 
onderliggende partij moeten zijn.”
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De landbouw heeft te maken met 
schaalvergroting. Waar het vaak mis 
gaat, is met de boerderijen. Ook andere 
factoren als de aardbevingsproblematiek en 
asbestsanering zetten het agrarisch erfgoed 
in een provincie als Groningen onder druk. 
Attie Bos, bestuurslid van de agrarische 
natuur- en landschapsvereniging Wierde en 
Dijk, maakt zich zorgen. Maar zij heeft ook 
een oplossing.

Van oudsher is het natte kwelderlandschap 
alleen geschikt voor het houden van vee. 
Kenmerkend aan de boerderijen van toen is 
het voorhuis en de lage schuur, langhuizen 
worden deze boerderijen genoemd. Als 
aan het eind van de achttiende eeuw de 
runderpestepidemie uitbreekt, ontstaat er 
gemengde landbouw in de provincie. Er wordt 
veel grond ingepolderd en boerenbedrijven 
worden groter. Dit leidt tot een nieuw type 
boerderijen. Bos: “Er zijn dan grotere schuren 
nodig om de granen op te slaan, de kop-

halsromp boerderijen met een ruimer voorhuis 
bepalen vanaf dat moment ook de identiteit 
van het gebied. Nog later verschijnen de 
eerste oldambster boerderijen, met nog 
grotere schuren voor de opslag van graan.”

Melkquotum
Na de Tweede Wereldoorlog verandert 
het boeren. Er wordt om schaalvergroting 
gevraagd en boeren moeten een keuze 
maken tussen akkerbouw of veeteelt. 
Bos: “Er komen grote loodsen voor 
bulkopslag en stallen voor koeien. Ook na 
de eeuwwisseling gebeurt er veel in de 
provincie. De schaalvergroting zet door, 
de pootaardappelteelt wordt de kurk in de 
provincie waar alles op drijft.  
Er worden hoge loodsen gebouwd om alles in 
op te kunnen slaan.”

Een maatregel met verstrekkende consequen-
ties, is de afschaffing van het melkquotum 
in 2015. Melkveestallen schieten daarna als 

Project Alb in Groningen werpt vruchten af: 
Boeren en architecten slaan handen ineen  
voor behoud agrarisch cultureel erfgoed
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paddenstoelen uit de grond. Bos: “De impact 
op het landschap is enorm. Het zijn geen 
boerderijen maar niet-streekeigen industriële 
complexen die gebouwd worden, met vaak 
een afwijkende kleurstelling op afwijkende 
locaties.”

Bouwplannen functioneel
Veel boeren vragen om hulp, ook zij zien het 
liever anders. Dat leidt tot het pilot-project 
ALB (Agrarisch Landschappelijk Bouwen) 
dat de ambitie heeft om de boeren te helpen 
om mooiere schuren en stallen te bouwen.
Bos: “Om inzicht te krijgen in de problematiek 
wordt een oproep gedaan aan boeren met 
bouwplannen. Deze oproep leidt tot veel 
aanmeldingen; de boeren worden uitgebreid 
geïnterviewd en hun belangen, wensen en 
mogelijkheden geïnventariseerd. Uit deze 
interviews blijkt dat de bouwplannen van de 
boeren functioneel zijn en dat er bij hen wel 
degelijk historisch landbouwbesef is.”

Boeren en architecten
Het project zoekt de oplossing in 
samenwerking met architecten. Bos: “De 
ervaring leert dat de landschappelijke 
inpassing van een bouwwerk dan veel 
beter is, zowel als deze traditioneel is 
als wanneer deze radicaal anders is. We 
hebben toen een bijeenkomst voor boeren 
en architecten georganiseerd, en deze 

werd drukbezocht. Dat heeft geleid tot het 
instellen van een stimuleringsfonds waarin 
boeren die onder architectuur bouwen een 
financiële tegemoetkoming krijgen. Het 
Groninger landschap heeft zo veel van haar 
agrarischcultureel erfgoed kunnen behouden.”

Oproep
Recent is er de aardbevingsproblematiek  
bij gekomen, een ramp in de provincie 
Groningen. Deze heeft geleid tot nieuwe 
frustraties en conflicten. En opnieuw staat 
het agrarisch erfgoed onder druk. Bos: “Maar 
al te vaak wil de NAM boerderijen afbreken 
in plaats van herstellen, om zo kosten te 
besparen.”

En dan is er nog de asbestproblematiek.  
Bos: “Voor 2024 moet alle asbestplaten, die 
nu nog vaak in de daken van boerderijen 
zitten, vervangen worden. In de praktijk gaat 
het vaak om vaste schuren die er al eeuwen 
staan en is de keuze: afbraak of restauratie.” 
Hulp om het agrarisch cultureel erfgoed te 
behouden is hard nodig, besluit Bos.“Daarvoor 
is het noodzaak dat de overheid het ALB-
pilot project oppakt in de beleidsvorming. 
Een architect zorgt namelijk voor een efficiënt 
bouwproces. Met elkaar kunnen we dan heel 
veel goed werk verrichten.”

‘In de praktijk gaat het vaak om vaste schuren die er al  
eeuwen staan en is de keuze: afbraak of restauratie’
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Veel naoorlogse woningen voldoen niet 
aan de huidige kwaliteits- en wooneisen. 
Wordt deze generatie woningen gesloopt? 
Woningen die wellicht óók belangrijk zijn 
vanuit cultuurhistorisch oogpunt en wetende 
dat Nederland in de toekomst een miljoen 
woningen extra nodig heeft? Een praatplaat 
kan de mogelijkheden in kaart brengen.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en 
architectuurcentrum Aorta ontwikkelden een 
‘praatplaat’ voor de Utrechtse wijk Overvecht.
Ze keken daarvoor naar de kwaliteit die 
van oorsprong in de naoorlogse bouw is 
ingebracht. Verder werden de financiële en 
technische aspecten in kaart gebracht, maar 
ook de architectonische aspecten.

Theemuts
‘Overvecht wordt een sociaal gezonde 
en duurzame wijk’, luidde de ambitie die 
onderdeel uitmaakte van de praatplaat. Om 
de vele portiekflatjes duurzaam te maken, 

worden vaak drie methoden toegepast. De 
eerste is de ‘theemutsmethode’: om de flat 
heen wordt een constructie aangebracht 
voor temperatuurisolatie en geluid- en 
stankwering. De tweede methode gaat uit van 
een nauwkeurige renovatie van de woningen, 
waarbij oorspronkelijke bouwprincipes 
behouden blijven, maar moderne maatregelen 
de woningen duurzaam maken (via isolatie en 
zonnepanelen bijvoorbeeld). De derde aanpak 
betreft de plaatsing van een geheel nieuwe 
gevel vóór de bestaande bouw en daarbinnen 
aanpassingen doen om aan woonwensen 
van bewoners tegemoet te komen (zoals het 
samenvoegen van woningen).

Van probleem naar facelift
Dilemma’s die bij zo’n casus als Overvecht 
bij het bespreken van de praatplaat naar 
boven kunnen komen, gaan over esthetiek, 
de matige kwaliteit van dergelijke flats, de 
kosten voor mensen met lage inkomens, de 
locatie (in doorgaans weinig geliefde wijken), 

Praatplaat brengt mogelijkheden in kaart:
Portiekflats als antwoord op de bouwvraag
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de overlast voor huidige bewoners en het 
gegeven dat oorspronkelijke elementen in 
dergelijke woningen vaak in de jaren tachtig al 
zijn verwijderd tijdens renovaties.

Wanneer je voorafgaand aan een project goed 
onderzoekt wat de problemen en bezwaren 
van de verschillende maatregelen zijn en wat 
precies de behoeften zijn, dan kun je daarmee 
snelheidin plannen brengen. Ook door de 
plaat niet als een oplossing voor problemen te 
presenteren, maar als een facelift voor de wijk. 
Maar ook door succesvolle voorbeeldprojecten 
te laten zien. Het is bovendien mogelijk om 
overlast voor huidige bewoners te beperken 
door tevoren te bekijken hoe acties zoveel 
mogelijk gebundeld kunnen worden. Naast 
een financieel en bouwtechnisch verhaal sta 
je met een inhoudelijk verhaal rondom de 
cultuurhistorische waarden bovendien sterker 
naar de buitenwereld.

Draagvlak nodig
Inmiddels blijkt uit de ervaringen in Utrecht dat 
een discussie met behulp van een praatplaat 
het beste kan met mensen uit verschillende 
disciplines. Vervolgens is het belangrijk zoveel 
mogelijk kennis te genereren en te delen. In 
het ontwerp is het bovendien het beste seriële 
oplossingen te zoeken om maatregelen zo 
betaalbaar mogelijk te houden. Maar weet 
ook: elk gebouw is anders, dus één op één 
toepassen van dezelfde oplossing gaat niet 
op.

Tot slot is draagvlak vanuit de omgeving 
nodig. Daarvoor is het nodig goed te weten 
wie de doelgroepen zijn. Vervolgens is het 
mogelijk de vorm van participatie vast te 
stellen.
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Hoe kan cultureel erfgoed een drager 
zijn voor klimaatadaptatie? In Rotterdam 
vinden we een antwoord. ‘Klimaatadaptief 
Rotterdam Central District’ is een district met 
een aantal planlocaties en al gerealiseerde 
voorbeeldprojecten waarbij die combinatie 
gelukt is, zoals de Dakakker. Op 3 december 
gingen deelnemers van de netwerkconferentie 
‘Nederland veranderd/t’ op werkbezoek in 
Rotterdam Central District. Een fotoreportage.

Rotterdam Central District 
Cultureel erfgoed als drager voor een 
klimaatadaptieve stad
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Nederland veranderd/t

In deze editie:

3
We staan voor transities van energie en van het landelijk gebied, voor opgaven als 
wateroverlast en droogte, en voor een verandering van onze manier van wonen. Hoe zorgen 
we ervoor dat ons culturele erfgoed in al dat ‘verandergeweld’ niet het onderspit delft? Waarom 
hebben we dat erfgoed juist nu zo hard nodig? Wat zijn voorbeelden om trots op te zijn? En 
waar moet nog wat gas bij? In vier edities met telkens vier inspirerende bijdragen over ‘erfgoed 
in de leefomgeving’ maken we de balans op.

Editie  3

https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-2/#eveline
https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-2/#groningen
https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-2/#groningen
https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-2/#groningen
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“Individuele burgers kunnen veel 
betekenen in de energietransitie, 
maar er ontbreekt een breed gevoel 
van echte urgentie. Vraag aan 
iemand of hij duizend euro liever aan 
zonnepanelen of aan een vakantie 
naar Mallorca besteedt; dan weten 
we het antwoord wel. Mensen die 
wel iets willen, worden vaak van 
het kastje naar de muur gestuurd. 
Besparen is duur en ingewikkeld. 
Energiecorporaties kunnen helpen 
met innovatieve oplossingen en 
zorgen voor draagvlak. Echter, 
energiecorporaties hebben als 
primair doel energie opwekken 
en hebben minder oog voor 

het  erfgoed en voor ruimtelijke 
kwaliteit. Terwijl zonnepanelen en 
windmolens wel grote impact op de 
omgeving en het erfgoed hebben. 
Ook hebben energiecorporaties niet 
de capaciteit en de instrumenten 
hier iets mee te doen. Daarom 
moeten we ze hierbij helpen. 
De overheid moet helpen om 
het gesprek te organiseren met 
de samenleving, kaders stellen. 
Anders laten we het over aan de 
marktwerking en daar zitten we niet 
op te wachten. Dus overheid: ga aan 
de slag. Zorg voor integrale pilots 
en wees niet bang om fouten te 
maken.”

Acht adviezen

Hoe kunnen we cultureel erfgoed 

gebruiken om maatschappelijke 

uitdagingen van nu het hoofd te 

bieden? En wie moet er dan wat 

doen? Acht adviezen.

ROB ZAKEE, 

ADVISEUR

DUURZAAMHEID 

HIER OPGEWEKT

‘Overheid, ga aan de slag!’



33

“Onze waterschappen bouwen mee 
aan het landschap. En het is de
opgave om de gevolgen voor 
klimaatverandering aan te pakken. 
In Nederland betekent dit ruimte 
voor water en het versterken van  
de dijken. Voor 2050 moeten 
we duizend kilometer aan dijken 
versterkt hebben. Een flinke klus 
met flinke ruimtelijke impact. We 
kunnen spreken van een nieuwe 
familie van dijken, als een nieuw 
hoofdstuk in de geschiedenis 
van dijken. Dijken die ons al 
eeuwenlang beschermen. Het
vergt wel aandacht. Want een dijk is 
veel meer dan waterkerend object.

Het is vanzelfsprekend ook een 
ruimtelijk object. Daarom moeten 
we een ontwerp maken waarin alles 
bij elkaar komt; omgeving, erfgoed 
en historie. Waarbij er draagvlak is 
en alle belanghebbenden de moeite
nemen om mee te schakelen met 
de planning van dat project. Er 
is een taakstellende opdracht in 
het kader van de veiligheid. Maar 
gezien de ruimtelijke impact moet 
het voorkeursalternatief een groot
maatschappelijk draagvlak hebben. 
Zodat we een dijk bouwen met
respect voor het verleden, conform 
de normering van het heden en die
klaar is voor straks.”

“We zien dat erfgoed behoorlijk 
goed verankerd is in de 
Omgevingswet. En dit biedt 
mogelijkheden. Daarbij is het wel 
van belang dat kernkwaliteiten 
goed worden aangegeven in de 
Omgevingsvisie, want dan kun je 
het ook daadwerkelijk meenemen 
in een plan. Erfgoed telt. Het 
levert veel mensen een warm 
gevoel op. Erfgoed heeft een 
verbindende kracht en zorgt voor 
draagvlak. Bij participatieprojecten 
kun je dit goed inzetten. Maar 
pas op dat er goed en helder 

verwachtingenmanagement wordt 
gevoerd. Wees duidelijk wat je 
wel en niet kunt meenemen. 
Duidelijkheid is belangrijk. 
Maar erfgoed kan dus wel een 
integrerende rol spelen. Hierbij is 
het essentieel om niet sectoraal te 
denken, maar vanuit de ruimtelijke 
opgave, waarbij alle belangen en 
alle verworvenheden van diverse 
terreinen worden meegenomen. 
Daarom mijn oproep: ga 
daadwerkelijk samen aan de 
slag, denkend vanuit ruimtelijke 
opgaven.”

HENRIËTTE NONNEKENS,

OMGEVINGSMANAGER

WATERSCHAP

RIVIERENLAND

MARTIN VAN BLEEK,

ADVISEUR ERFGOED,

GELDERS GENOOTSCHAP

‘Dijk meer dan waterkerend object’

‘Erfgoed telt, erfgoed verbindt’
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“Ik zie kansen als we in de 
keten stukjes landschap gaan 
vermarkten. In Engeland doen ze 
dat al behoorlijk goed; daar zouden 
wij nog wat van kunnen leren. Idee 
is dat we bovenop elke aardappel 
of elk ander willekeurig product een 
financieel plusje doen. Iets wat de 
consument dat betaalt. 

Een deel daarvan komt ten goede 
aan de boer, en een deel aan 
initiatieven waarbij cultureel erfgoed 
wordt ingezet als inspiratiebron 
voor maatschappelijke uitdagingen 
van nu. Zo brengen we beide 
dichter naar de consument.”

“We kunnen cultureel erfgoed 
prima gebruiken als inspiratiebron 
voor maatschappelijke uitdagingen 
van nu. Kijk bijvoorbeeld naar 
hoe we vroeger omgingen met 
elektriciteit. We bespaarden 
toen zoveel meer dan dat we nu 
met moderne technieken voor 
elkaar krijgen.  En kijk maar eens 

naar alle kennis die we hebben 
over polderlandschappen en 
waterhuishoudingen. We kunnen 
dus veel leren van ons cultureel 
erfgoed. Maar dat mag nooit een 
vrijbrief zijn om veranderingen 
tegen te houden. Want veranderen 
is de enige constante.”

“Hoe kunnen we in historische 
binnensteden slim energie 
opwekken en werk maken van 
klimaatadaptatie? Je kunt immers 
geen zonnepanelen plaatsen 
op een kerkgebouw. En een 
versteende historische binnenstad 
maak je niet zomaar even groen 
om zo voor verkoeling tegen 

hittestress te zorgen. In mijn 
optiek is verduurzaming alleen 
mogelijk met een integraal plan 
waarbij je van tevoren nog niet alle 
oplossingen weet. En er is een stip 
op de horizon nodig. Wetende dat 
we onderweg over ongebaande 
paden zullen moeten gaan.”

RINUS VAN ’T WESTEINDE,

BOER EN NATUUR

GERTJAN DE BOER,

GEMEENTE DE  

RONDE VENEN

LEX ALBERS, SHHV

‘Landschap vermarkten’

‘Veranderen is de enige constante’

‘Stip op de horizon’



35

“Een integrale aanpak, waarin 
je het gebied waar het om gaat 
centraal stelt; dat is de beste 
manier om de identiteit van dat 
gebied aan op te hangen. Zo 
benaderden wij voorheen de 
IJsselvallei vanuit het perspectief 
van twee provincies: Gelderland en 
Overijssel. 

Nu is het andersom. Het gaat om 
de IJsselvallei. Die staat centraal. 
En de provincies waarin dat ligt 
zijn dan ‘randzaken’. Met dat 
omgekeerde perspectief moeten we 
gaan oefenen. Dat kan goed in het 
oosten. Want hier hebben we nog 
ruimte om te experimenteren.”

“Zodra iets zeldzaam wordt, is er 
meer oog voor. Dat is altijd al zo 
geweest. Ik zie dat nu ook terug 
in hoe er naar ons landschap en 
naar natuur wordt gekeken: er is 
meer gevoel voor. Bij bestuurders, 
bij allerlei soorten overheden. 
En dus is er een momentum om 
door te pakken. Die opdracht 

ligt bij bestuurders, bij bewoners 
en bij natuurorganisaties. Mooi 
voorbeeld is hoe ze dat bij de 
Hunze hebben gedaan in Drenthe. 
Deze voormalige rivier meandert 
weer zoveel mogelijk volgens de 
historische loop. Niemand mag 
denken: ‘Dat komt wel goed’. We 
moeten het met elkaar doen.”

ROELAND SMIT, 

PROVINCIE OVERIJSSEL

WIETSKE TER VELD,  

OUD DOCENTE INTEGRALE

MILIEUKUNDE EN OUD

POLITICA

‘Oefen met omgekeerd perspectief’

‘We moeten het met elkaar doen’
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Wat kun je als gemeente leren van je 
historische watersysteem? En hoe kun 
je die kennis inzetten bij de stresstest 
klimaatadaptatie? De Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed ontwikkelde samen met 
een aantal gemeenten een aanvulling op 
de stresstest. Centraal staan vier stappen, 
waarbij historische oplossingen en stedelijk 
erfgoed onderdeel van de stresstest 
worden.

Klimaatadaptief werken is niets nieuws; het 
is karakteristiek voor de manier waarop we 
al eeuwenlang onze leefomgeving inrichten 
en beschermen. De oplossingen die in het 
verleden zijn bedacht, kunnen ook van nut 
zijn voor de problemen van nu. Kennis over 
het verleden biedt dan zowel inzicht in het 
watersysteem, als aanknopingspunten voor 
mogelijke oplossingen. Hiervoor is kennis 
nodig over die historische watersystemen, 
bijvoorbeeld van stadsarcheologen of 
historische verenigingen en van oude kaarten. 
Vervolgens moet er met verschillende partijen 
intensief samengewerkt worden om te komen 
tot slimme oplossingen. Als de volgende vier 
stappen zorgvuldig worden genomen, worden 
cultuurhistorie en gemeentelijke eigenheid niet 
alleen meegenomen, maar functioneren zelfs 
als basis voor het maken van klimaatadaptief 
beleid.

Cultuurhistorie kennisbron voor klimaatstresstest: 
In 4 stappen profiteren van historische watersystemen
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Stap 1 – Kaartanalyse
Via gemeentelijke en regionale archieven, 
waterschappen en de websites van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn 
diverse gedetailleerde historische kaarten 
beschikbaar. Door deze kaarten met elkaar te 
vergelijken kan vrij eenvoudig de ontwikkeling 
van watersystemen in beeld worden 
gebracht. Inzicht in de oorsprong van en de 
veranderingen aan bijvoorbeeld grachten, 
weteringen, kreken, dammen, sluizen, duikers 
en dijken helpt om de huidige problematiek te 
verklaren. Ook de verstening en de verharding 
van een stad kan zo goed in beeld worden 
gebracht.

Stap 2 – Ontrafel het systeem in een 
bredere context
Het is niet voor het eerst dat we met 
overstromingen, wateroverlast, hitte 
en droogte te maken krijgen. Door de 
eeuwen heen zijn In 4 stappen profiteren 
van historische watersystemen heen zijn 
interventies in het landschap gedaan om 
droge voeten te houden. Soms succesvol en 
soms niet. Ontrafel dit systeem. En omdat de 
waterhouding in een stad of dorp bijna altijd 
onderdeel uitmaakt van een groter systeem, 
is het van belang om bij het ontrafelen altijd 
verder te kijken dan de gemeentegrens. 
Denk dan ook aan locaties van oude 
waterschapsgrenzen, die door verschillende 
fusies in de vergetelheid zijn geraakt. Dit 
allemaal is verhelderend om de huidige 
waterproblematiek te verklaren.

Stap 3 – Maak gebruik van lokale kennis
Haal kennis op bij bijvoorbeeld de 
gemeentearcheoloog, archivaris en 
de plaatselijke historische vereniging. 
Betrek deze experts bij de kaartanalyse 
en organiseer een gesprek met diverse 
specialisten. Denk dan aan een historisch-
geograaf, fysisch-geograaf, hydroloog, 
rioolbeheerder en een stedenbouwkundig 
ontwerper. Benut deze lokale kennis. De 
ongebruikelijke combinatie van experts 
levert nieuwe inzichten en verrassende 
invalshoeken voor oplossingen op. De 
historische vereniging kan bijvoorbeeld 
uitzoeken welke oude panden nog een 
waterkelder beschikken, de rioolbeheerder 
kan aangeven of een gedempte gracht nog 
aanwezig is als onderdeel van het rioolstelsel.

Stap 4 – Stuur aan op inventieve 
oplossingen
Bespreek kansen en knelpunten tijdens 
de risicodialoog. Deze is bedoeld om de 
bevindingen uit het onderzoek in breed 
verband te bespreken en te komen tot 
praktische kennis en bruikbare (ontwerp)
oplossingen. Benut vooral de historische 
kennis en kijk of oude waterstaatkundige 
elementen en structuren nog een rol kunnen 
spelen in de huidige opgaven. Juist een 
combinatie van historische systemen met 
moderne technologieën kan leiden tot 
innovatieve oplossingen.

Meer weten? Of meer informatie welk kaartmateriaal (digitaal) binnen handbereik is?  
Download de brochure ‘Culturhistorie als kennisbron voor de klimaatstresstest’ van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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‘Boven het maaiveld’
Zelf aan de slag met de ruimtelijke inpassing

Wat is de impact van windmolens en zonneparken op ons cultuurlandschap? ‘Boven het 
maaiveld’ maakt de ruimtelijke impact van energiebeleid via schaalmodellen en virtual reality 
(VR) inzichtelijk voor een polder in het veenweidegebied. Zo kun je zelf aan de slag met de 
ruimtelijke inpassing en ontdekken waar kansen en uitdagingen liggen. Weten hoe dat gaat? 
Bekijk dan deze korte impressie op film.

https://www.youtube.com/watch?v=IZYZW-XbLy0
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‘De Week van het Lege Gebouw’ klinkt 
als de Open Monumentendagen, maar is 
een creatieve manier om met studenten 
tot verrassende ideeën voor leegstaande 
gebouwen te komen. Onderwijs, 
interdisciplinair werken en erfgoed-behoud 
komen hier samen.

Wat doe je met een leegstaand gebouw? Dat 
was in 2013 de vraag bij het onderkomen van 
de Rijksgebouwendienst aan de Raamweg 
in Den Haag, een gebouw dat toen leeg 
kwam te staan. Met een experiment werden 
in één week door studenten bouwkunde en 
aanverwante opleidingen de mogelijkheden 
in kaart gebracht en onderzocht. Nu al vijf 
jaar vindt deze Week van het Lege Gebouw 
plaats. Door studenten vanuit verschillende 
disciplines samen te brengen, komen ideeën 
los waarop studenten van één discipline niet 
snel zouden komen. Gastsprekers voeden 
hen met deskundige inzichten. Voor de 

Week van het lege gebouw

Leegstaand erfgoed in de creatieve snelkookpan

studenten een mooie kans om theorie in 
de actuele praktijk toe te brengen. Tegelijk 
wordt herbestemming gevonden voor het 
desbetreffende gebouw.

Vijf stappen 
In vijf stappen gaan de studenten aan de 
slag. Elke dag één stap. De eerste dag ver-
kennen ze het gebouw. Ze brengen er een 
bezoek aan. Ze zien, ruiken, horen en voelen 
de ruimten. Op dag twee doen de studenten 
onderzoek naar het gebouw: hoe is de con-
structie, wat is de geschiedenis, wat zijn de 
kernkwaliteiten, wat is er in de omgeving? Er 
wordt een kernverhaal gemaakt. Op de derde 
dag maken de studenten een concept rond 
het kernverhaal. De vierde dag staat in het 
teken van het verder uitwerken en concretise-
ren van het concept. De laatste dag mogen de 
studenten hun voorstellen presenteren. Een 
jury beoordeelt ze.
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Hoe effectief is zo’n herbestemmings-
snelkookpan? Tijdens de conferentie 
‘Nederland veranderd/t’ gaan deelnemers 
met verschillende disciplines aan de slag. 
Niet vijf dagen, maar een half uur. “Eigenlijk 
wel prettig, zo’n snelkookpan”, aldus een 
deelnemer. “Je neemt snel besluiten en gaat 
meer op je basisgevoel af.”

CyberHeim
Voorliggende casus is het officierscasino 
van de nazi’s in Soesterberg uit 1941, 
een gebouw in een T-vorm midden in de 
bossen. De vraag die voorligt, is of je iets 
met die beladen geschiedenis doet, of je 
duurzaamheid erin verwerkt, of je iets doet 
met de bevolkingskrimp in de regio. Het 
officierscasino ligt vlakbij de A28, maar ook 
bij het Nationaal Militair Museum in Soest, 
dat juist in een modern gebouw zit. Voor een 
groepje deelnemers dat met de casus aan 
de slag gaat is dit aanleiding om het thema 
om te keren: waar in een modern gebouw het 
militaire verleden wordt belicht, zou in zo’n 
oud gebouw de toekomst onder de aandacht 
moeten komen. Enerzijds komt de zwarte 
bladzijde in de geschiedenis aan de orde, 

Casus: officierscasino
anderzijds wordt in dit ‘CyberHeim’ aandacht 
besteed aan hoe met moderne technieken 
een geweldloze oorlog gevoerd wordt. Voor 
een andere groep is de geschiedenis van het 
gebouw reden om er juist een plek te maken 
waar de vrede wordt gevierd: er is sport, spel 
en theater mogelijk. Je kunt er overnachten, 
in een nieuw te bouwen pand ernaast, en in 
de weekenden wordt het gebouw verhuurd, 
onder andere voor de bewoners in de 
omgeving.

Aanvullen
Een derde groep komt op een vorm van ‘Dark 
Tourism’: hier is ruimte voor de verhalen 
die scholieren anders niet snel horen – de 
minder heldhaftige verhalen uit de Tweede 
Wereldoorlog. De laatste groep richt zich 
ook op de jeugd: die wordt geprikkeld met 
verbinding, verblijf, vermaak en verbazing. 
En voor deze groep moeten er natuurlijk ook 
versnaperingen te verkrijgen zijn. Bij alle 
groepen was de samenwerking tijdens de 
snelkookpansessie goed. “We vulden elkaar 
goed aan”, zegt een deelnemer. “We kwamen 
op ideeën waar we anders niet op gekomen 
waren.”
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Nederland veranderd/t

In deze editie:

We staan voor transities van energie en van het landelijk gebied, voor opgaven als 
wateroverlast en droogte, en voor een verandering van onze manier van wonen. Hoe 
zorgen we ervoor dat ons culturele erfgoed in al dat ‘verandergeweld’ niet het onderspit 
delft? Waarom hebben we dat erfgoed juist nu zo hard nodig? Wat zijn voorbeelden om 
trots op te zijn? En waar moet nog wat gas bij? In vier edities met telkens vier inspirerende 
bijdragen over ‘erfgoed in de leefomgeving’ maken we de balans op.

Editie 4

https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-4/#watersystemen
https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-4/#watersystemen
https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-4/#cultuurgeschiedenis
https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/editie-4/#motor
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‘Erfgoed Telt’

Josje Schnitzeler, projectmanager Erfgoed en Ruimte (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 
blikt terug op de conferentie ‘Nederland veranderd/t’ en kijkt vooruit hoe het nieuwe beleid 
‘Erfgoed Telt’ ons kan helpen bij de maatschappelijke opgaven van morgen.

https://www.youtube.com/watch?v=IZYZW-XbLy0
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Menno Kosian (Rijksdienst voor het 
Cultureel Eerfgoed) ziet erfgoed niet als 
struikelblok maar als inspiratiebron. “Voor 
de huidige wateropgaven – denk aan 
droogte, veiligheid, kwaliteit, bodemdaling, 
berging en hittestress–, is het van groot 
belang om kennis te hebben over de 
historische watersystemen. Die kennis helpt 
ons om de uitdagingen van nu aan te gaan.”

Kosian is onderzoeker ruimtelijke analyse bij 
de afdeling Landschap van de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed. Zijn betoog verraadt 
een grote liefde voor die historische context. 
Met graagte toont hij oude kaarten, boeken, 
atlassen en beeldmateriaal van terpen, 
dijken en oude waterwegen. “Kennis van 
toen helpt je bij beslissingen van nu”, zegt 
hij. Hoe zijn de waterschappen ontstaan? 
Waar liepen descheidslijnen door de eeuwen 
heen? Waarom lopen die scheidingen 
onafhankelijk van politieke en bestuurlijke 
machtsstructuren? Hoe komt het dat in 
het Vechtgebied relatief veel kleinere 
waterschappen bestaan? Wie is nu waarvoor 
verantwoordelijk en waarom? Keuzes van 

‘Erfgoed is inspiratie- en kennisbron’
Historische watersystemen onderlegger voor 
wateropgaven van nu

gisteren Kosian: “Voor de antwoorden moet 
je terug naar de historische situatie. Je 
kunt ook zeggen ‘De keuzes van gisteren 
zorgen voor de ellende van vandaag’. Denk 
bijvoorbeeld aan de problemen met de oevers 
bij de Vinkeveense Plassen. Het veen valt 
weg, water breidt uit en onderhoudskosten 
voor huiseigenaren zijn torenhoog. Dit heeft 
veel te maken met het langdurige recht van 
uitturving dat Gouda destijds afgaf. Recenter 
denk ik aan waterkwaliteit en biodiversiteit 
in het Markermeer. Dit neemt af omdat 
het goed werkende verversingskanaal 
werd afgesloten in verband met bouw 
van Leidsche Rijn.” Historisch materiaal 
gedigitaliseerd Wat Kosian wil benadrukken 
is dat historische systemen die vroeger zijn 
bedacht mogelijk kunnen bijdragen aan 
oplossingen van de problemen van nu. 
“Vaak zijn ingrepen in een watersysteem 
technisch van aard, zoals het vergroten 
van de afwateringsbergings- capaciteit. Of 
juist economisch, om het stadsbeeld en de 
toeristische aantrekkelijkheid te vergroten. 
Informatie uit de historische waterschaps-
archieven kunnen relevant zijn voor die 
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keuzes, maar die informatie is vaak niet 
digitaal beschikbaar. Kaarten liggen in 
archieven van hoogheemraadschappen die 
niet onbeperkt toegankelijk zijn. Daarom 
zijn we nu, samen met VU SpinLab en 
Rijkswaterstaat bezig om beheerkaarten 
van West-Nederland te digitaliseren, met 
daarin alle relevante objecten. We kunnen nu 
bijvoorbeeld de metingen van Bolstra over de 
positie van de polders uit 1745 vergelijken met 
de huidige metingen. Ook krijgen we door de 
digitalisering meer inzichtelijk hoe mensen uit 
die tijd hebben nagedacht over watersystemen 
en welke oplossingen ze ontwikkelden.”

Adaptatie of acceptatie?
Tegelijkertijd kunnen we ook niet alles 
oplossen. Kosian: “Als je het over Nederland 
hebt, heb je het over water. Nederland is al 
eeuwenlang het ‘afvoerputje van Noordwest-
Europa’ als we het hebben over smeltwater 
en regen. En al die eeuwen zijn hiervoor al 
oplossingen bedacht. Maar we kunnen niet 
alles en dat moeten we accepteren. In die zin 
is het niet verstandig om nieuwbouwwijken 
te bouwen in gebieden met kwelwater. Het is 
vragen om problemen. Dat hadden we kunnen
voorkomen door te kijken hoe de rivieren in 
vroeger tijden door het gebied meanderden. 

En buitendijks wonen? Tuurlijk kan dat. Maar 
houd dan wel rekening met het water en zorg 
voor vloedplanken.”

In Kampen is de Burgerwacht weer in ere 
hersteld, de hoogwaterbrigade. Kosian: “Ik 
vind dat prachtig, ook dat is burgerparticipatie. 
Maandelijks oefenen met zandzakken en 
vloedplanken. Met een biertje na. En in 
het Rotterdamse Museum District is een 
ondergrondse parking ontworpen, met 
waterkelders. De bak is iets dieper gemaakt, 
om water te kunnen bergen. Met erfgoed kun 
je dus ook nieuwe oplossingen verzinnen! 
Erfgoed als inspiratie dus en niet als 
struikelblok.”

Advies: werk samen
Kosian adviseert om bij toekomstige 
beslissingen andere disciplines op te zoeken. 
“Werk als gemeenten nauw samen met 
waterschappen, stadsarcheologen en historici. 
Zorg dat je samen breed zicht krijgt op de 
historische situatie en gebruik die ook.”

Meer weten?
Ga naar Landschap in Nederland

Model van historische verandering van Deventer

https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/landschap
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In de Klimaatstresstest moet bepaald worden 
waar de laagste punten van de stad liggen, 
waar risicogebieden zijn. “Maar dat weten we 
al lang, dat is duidelijk herleidbaar uit oude 
kaarten,” stelt Kosian.

Kijk bijvoorbeeld maar naar Leiden en 
Kampen. “In Leiden is het laagste punt, de 
huidige Langebrug, pas in 1956 gedempt. Hier 
is een groot riool onder gebouwd. Deze kennis 
moet je meenemen in de berekeningen van je 
stresstest.”

‘Kijk wat oude tekeningen zeggen’

In Kampen zou de Oude Haven een risico 
zijn. Kosian: “Maar gezien de historische 
beslissingen kun je dit stuk juist als berging 
inzetten. Kijk dus niet alleen naar groene en 
rode vlekken. Beter is het om vast te stellen 
of er echt een probleem is. Wat zeggen 
oude tekeningen? Hoeveel van de huidige 
infrastructuur kunnen we meenemen in 
de berekeningen. Dat geeft een eerlijker 
stresstest.”
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Cultuurhistorisch erfgoed in de 
Omgevingsvisie verwerken? Speel dan het 
‘waardenspel’ van het Gelders Genootschap 
en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE). Speelkaarten met opgaven 
en denkrichtingen helpen ambtenaren de 
waarden van erfgoed duidelijk te maken 
richting collega’s in een interdisciplinair 
proces. Het spel geeft focus, zodat je  
sneller tot een duidelijk verhaal komt.

In de geest van de nieuwe Omgevingswet 
wordt cultuurhistorisch erfgoed onderdeel 
van een integrale visie voor de ruimtelijke 
omgeving; geen sectoraal beleid meer. 
Dan zal erfgoed moeten aanhaken bij het 
gehele beleid. Dat kan het beste door het 
erfgoed vanuit kernkwaliteiten waarden 
te geven die kunnen aansluiten op lokale 
opgaven (zoals verduurzaming, mobiliteit 
of hittestress). “Belangrijk is om vervolgens 
focus aan te brengen”, zegt Martin van Bleek 
van het Gelders Genootschap. “Want als je 
alles belangrijk vindt, wordt uiteindelijk niets 
belangrijk.” Wanneer je de vastgestelde 
waarden vervolgens in een verhaal vat, kun je 
in een interdisciplinair gesprek met collega’s 
van andere diensten de mogelijkheden 
van cultuurhistorisch erfgoed in de totale 
Omgevingsvisie verwoorden. Waarden kunnen 
zijn: een aantrekkelijke leefomgeving, maar 
ook – concreet – duisternis, stilte of sociale 
binding. 

Waardenspel brengt erfgoed in de Omgevingsvisie
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Denkrichtingen
Een middel dat helpt om die waarden 
te bepalen en een link te vinden met 
maatschappelijke opgaven, is het 
waardenspel. Dat is ontwikkeld door het 
Gelders Genootschap en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het is een 
processpel dat ambtenaren laat nadenken 
over de kernwaarden van hun monument, 
historisch landschap of beschermd 
dorpsgezicht. Vervolgens kunnen spelers 
kaarten kiezen met denkrichtingen en 
opgaven die binnen hun gemeente spelen. Dit 
is de start van een gesprek over aansluiting 
van het erfgoed op die opgaven. Voorbeeld 
van een denkrichting binnen duurzaamheid is: 
energieneutrale oplossingen voor historische 
bouwsystemen. In de praktijk zien we zo’n 
oplossing in het Rotterdam Waterproject: de 
oude singels dienen om de stad af te laten 
koelen. De singels nemen regenwater op bij 
piekbelasting en voeden de bomen langs de 
singel voor opname van CO2 en fijnstof.

Ander voorbeeld is een denkrichting binnen 
wonen: woonfuncties koppelen aan historische 
bebouwing. 

In Eindhoven is het Philips-terrein Strijp-S 
hiervan een praktijkvoorbeeld. Dat is een 
cultureel en creatief hart geworden. Oude 
fabrieken zijn nu woongebouwen met een 
mix van woonmilieus doordat verschillende 
groepen samenkomen.

In verhalen vatten
Vanuit een vastgestelde ambitie voor erfgoed 
kun je deze in een verhaal vatten en daar 
belanghebbenden bij betrekken. Zo kun 
je naar collega’s de belangen van erfgoed 
duidelijk maken, zodat ze steviger en meer 
geïntegreerd worden opgenomen in de 
Omgevingsvisie.

Enkele inzichten die door de integrale manier 
van kijken dan boven kunnen komen:

• Deel wat je weet over het erfgoed met de 
buitenwereld.

• Maak verhalen rond de kernwaarden die 
aansluiten op ambities in het licht van 
opgaven.

• Vertaal erfgoed naar kwaliteit in de 
leefomgeving.

• Zoek coalitiepartners in je doelen.
• Denk buiten de (erfgoed) lijntjes.
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Samen voegen we steeds een nieuwe laag 
toe aan onze geschiedenis. De overgang 
naar een andere vorm van energievoor-
ziening heeft een groot effect op de 
leefomgeving. In onze tijd worden steeds 
meer vormen van duurzame energie 
zichtbaar in het landschap. Zonne-energie, 
windenergie en biomassa eisen hun plek op.

Nederland is energieland. Door het 
energievraagstuk te verbinden aan 
cultuurhistorische erfgoedstructuren kunnen 
nieuwe inzichten en denkrichtingen worden 
ontwikkeld. Kan de cultuurhistorie van Drenthe 
inzichten en oplossingen bieden voor het 
ontwikkelen van energielandschappen? 
Saskia van Dijk is adviseur cultuurhistorie 
in de provincie. Samen met adviesbureau 
Het Oversticht onderzoekt de provincie op 
welke wijze de cultuurhistorie van Drenthe 
inspiratie en gereedschap kan leveren aan 
de energieopgave. “Energietransitie is een 
van de grootste opgaven waar we voor staan. 
De impact op het landschap en het erfgoed 
is groot. Het is zaak iedereen daar tijdig bij 
te betrekken. Er is draagvalk, acceptatie en 
actieve participatie nodig.”

Opbrengst: nieuwe inzichten 
en oplossingen
Cultuurhistorie geeft 
energie

Drie conclusies
Niet alleen de ruimtelijke geschiedenis 
is inspiratiebron, Van Dijk vroeg zich ook 
hardop af hoe de bijbehorende samenleving, 
die het landschap destijds creëerde, was 
georganiseerd.”

Het resultaat vat zij samen in 
drie belangrijke conclusies: 

1. Verhaallijn: Ruilverkavelingen
Ruilverkavelingen geven blijk van een 
overkoepelende en samenhangende visie 
op het landschap en de bouwstenen ervan. 
Ze hebben het huidige landschap in Drenthe 
herkenbaar en leesbaar gemaakt. Er werd 
vooruitgedacht; de ontwerpen hielden 
rekening met mogelijke dorpsuitbreidingen.
Door voorlichting werd de bevolking 
voorbereid op een gemoderniseerd bestaan.
Van Dijk: “Cruciaal hier was de rol van de 
local leader, iemand die het vertrouwen van 
de bevolking genoot en geloofde in het nut 
van de beoogde vernieuwing.” Versnipperde 
percelen landbouwgrond werden 
samengevoegd, geëgaliseerd en ontsloten 
door een nieuw stelsel van (water)wegen.

‘Er werd vooruit gedacht. er ontstond een soort casco.’
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Tegelijkertijd werd een nieuwe groenstructuur
ontworpen die de basis vormde voor het 
tot elkaar komen van burgers en buren. 
“Er werd vooruitgedacht, er ontstond een 
soort casco.”Het heeft ruimtelijk en sociaal 
maatschappelijk een waardevol en robuust 
landschap opgeleverd. Van Dijk: “De 
ontwikkeling voor het draagvlak was hierbij 
cruciaal. Dit gebeurde zowel top-down als in 
samenspraak met de boeren en hun gezinnen. 
Deze aanpak leert ons dat de inzet van een 
leider en ruimte voor participatie en tijd voor 
het ontwikkelen van betrokkenheid belangrijk 
zijn.” Vertaal dat naar het energielandschap in 
Drenthe van nu: dit landschap kan onderdeel 
uitmaken van een nieuwe integraal ontworpen 
landschappelijk raamwerk dat gebaseerd is op 
de verschillende landschapstypen.

2. De Drentse Energie Code
Volgens Van Dijk is er bij verschillende 
partijen behoefte aan een Drentse Code voor 
energietransitie. Een code waarin Drenthe 
de uitgangspunten en principes vastlegt die 
het gezamenlijk vertrekpunt vormen. “Het 
gaat dan over omgangsvormen onderling, 
over samenwerking en over omgang met het 
landschap en de cultuurhistorische waarden.”

Lerend van de landschapsgeschiedenis 
hanteert Drenthe bij de huidige 
energietransitie drie sleutelprincipes: 
1. Borg de balans tussen initiatieven van 

binnen en van buiten en zorg voor de 
balans in de lusten en lasten hiervan.

2. Omdenken. Waar kan de energietransitie 
een waardevolle investering zijn in het 
landschap? Optimaliseer daarbij de 
gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde van het landschap.

3. De factor tijd. Een goede omgang met de 
tijdelijkheid van een ontwikkeling en de 
toekomstwaarde ervan is medebepalend 
voor de kwaliteit van een initiatief.

3. Publiekscampagne
Gemeentes en energiecoöperaties willen het 
gesprek met het publiek aangaan en hebben 
aangegeven daar hulpmiddelen voor nodig 
te hebben. Evident is dat er inzicht ontstaat 
in de omvang en het tempo van de transitie. 
Ook inzicht in de wordingsgeschiedenis 
van het Drentse landschap kan bijdragen 
aan de acceptatie van de veranderingen in 
het landschap. ‘De energietransitie is voor 
iedereen en overal zichtbaar en voelbaar. 
Lessen uit de Drentse geschiedenis helpen 
bij een zorgvuldige realisatie’, dekt de 
centrale boodschap van een regionale 
publieks-campagne waarin de verhaallijn en 
de sleutels van de Drentse Energie Code 
de basis vormen. Dit kan vorm krijgen door 
bijvoorbeeld gesprekstafels, masterclasses, 
lespakketten een fototentoonstelling en een 
ruimtecoach energietransitie.

Inzicht in de wordingsgeschiedenis van het Drentse landschap kan 
bijdragen aan de acceptatie van de veranderingen in het landschap.
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‘Ruimte voor Agrarisch landschap en 
erfgoed’ is de titel van een brochure die 
laat zien hoe gewerkt kan worden aan een 
betekenisvol landschap, met landbouw 
als de motor voor een aantrekkelijke 
leefomgeving. De voorbeelden in de 
publicatie beschrijven op het schaalniveau 
van boerderij, erf en landschap welke 
strategieën er zijn om cultureel erfgoed in te 
zetten bij de verandering van de agrarische 
landbouw door landschap. 

Nederland verandert continu. Ook vandaag 
staan we voor nieuwe transformaties. 
Hoe kunnen landschap en agrarische 
bedrijfsvoering samengaan? Wat zijn 
de zorgpunten en wat zijn de kansen? 
Welke rol kan erfgoed daarin spelen? Hoe 
waarborg je de streekeigenheid van het 
landschap? Professionals uit het hele land 
gingen daarover met elkaar in gesprek en 
zochten de dialoog met de agrariërs. Vanuit 
de verschillende schaalniveaus worden 
drie manieren besproken om met erfgoed 
om te gaan; in stand houden, inpassen en 
transformeren. Het resultaat is een mooie 
praatplaat voor de toekomst.

Meer weten?
Bekijk de brochure ‘Ruimte voor agrarisch 
landschap en erfgoed

‘Ruimte voor agrarisch landschap en erfgoeg’

Landbouw als motor voor een aantrekkelijke leefomgeving

https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/wp-content/uploads/2018/12/ruimte_voor_agrarisch_landschap_en_erfgoed_0.pdf
https://www.magazine-on-the-spot.nl/nederland-veranderdt/wp-content/uploads/2018/12/ruimte_voor_agrarisch_landschap_en_erfgoed_0.pdf
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Colofon

Deze publicatie is eerder als e-zine uitgegeven. Het e-zine is gemaakt door een 
mediateam van Magazine on the Spot in opdracht van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed naar aanleiding van de werkconferentie ‘Nederland veranderd/t’  
op 3 december 2018 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

Redactie 
Jos van Duinen, René Lamers, Saskia Ridder, Eric Went

Eindredactie en coördinatie 
Eric Went

Fotografie 
Paul Barendregt

Film 
Walter van Polanen en Bas Dickhoff

Vormgeving en techniek
NU reclame, Ilse Weijman

Programma Erfgoed en Ruimte
Juli 2021

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort 
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort 
tel. 033 – 421 7 421 

info@cultureelerfgoed.nl 
www.cultureelerfgoed.nl

mailto:https://www.magazine-on-the-spot.nl/mots2019/?subject=
http://NU reclame
mailto:info%40cultureelerfgoed.nl%20?subject=
http://www.cultureelerfgoed.nl
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