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dorps- en stadsgezichten en vele unieke
archeologische vindplaatsen. Het is hier genieten
van oude steden en stadjes, karakteristieke
landschappen en bijzondere woonwijken.
Deze aantallen zijn uniek voor Nederland, maar
dat is niet alleen wat onze provincie zo bijzonder
maakt. Het is vooral de variatie. Deze is binnen de
Gelderse regio’s al enorm: de Achterhoek rondom
Winterswijk is al heel anders dan die rondom Ulft.
De verschillen tussen de Gelderse regio’s zijn pas

Gelderse Rijkdom
Historische kwaliteit, of die nu beschermd is of niet, vertegenwoordigt waarden voor de samenleving. Ondernemers zoeken gunstige
bedrijfslocaties, mensen wonen graag op aangename, herkenbare
plaatsen en toeristen en recreanten laten hun bestemming afhangen
van wat de omgeving aan kwaliteiten te bieden heeft.
Deze Gelderse rijkdom is niet alleen het resultaat van een rijke
geschiedenis, maar ook van decennialang samenwerken en investeren
door de ‘Gelderlanders’: inwoners, overheden, bedrijven en organisaties. De actieve opstelling richting gemeenten van de provincie, de
bereidheid van vele honderden vaklui en geïnteresseerden om aan de
uitvoering van het beleid bij te dragen en de bereidheid van burgers en
ondernemers om te blijven investeren in deze bijzondere gebouwen
en landschappen hebben geleid tot het mooie Gelderland dat er nu is.
Gelderland - mens en omgeving – ademt cultuurhistorie.
Recente ontwikkelingen in het vak en daarbuiten bieden kansen
om cultuurhistorie opnieuw onder de aandacht te brengen en met
zorg in te zetten voor nieuwe doelen of om nieuwe middelen te vinden
om voor het erfgoed te zorgen – en dit zal allemaal plaatsvinden op
het gemeentelijk erf.

initiatiefnemer en samenleving te verenigen. Eén van de belangrijkste
opgaven van deze tijd is de energietransitie. De wens van burgers en
overheden om vaart te maken met duurzaamheid zal in korte tijd veel
invloed krijgen op de omgeving – dus ook op het erfgoed. Gelders
Genootschap werkt daarom bijvoorbeeld met plezier mee aan het
provinciale initiatief op het gebied van monumentale energietransitie
om te komen tot een maatwerkaanpak, waarin erfgoed en duurzaamheid elkaar niet bijten, maar juist versterken.

Intrinsieke waarde erfgoed
Zorgzaam omgaan met ons erfgoed is een traject van vele etappes.
Het einddoel – erfgoed dat toekomst heeft – kan alleen maar bereikt
worden door bij elke stap te letten op de kwaliteit. Met een slecht plan
krijg je geen goede herbestemming, ook al gebeurt het voegwerkherstel nog zo zorgvuldig en omgekeerd behoud je met een prachtig
plan een monument alleen als de ambachtsman op de steiger zijn vak
verstaat en de ruimte krijgt om dit uit te oefenen. Daarom werkt het Gelders Genootschap graag samen met het Gelders Restauratiecentrum
en de Monumentenwacht Gelderland. Door heel precies aan te geven
wat op welk moment gewenst is, kan ook de juiste deskundigheid en
ervaring op het juiste moment worden ingezet. De afgelopen jaren is
Erfgoedzorg verandert
op dit vlak al de nodige ervaring opgedaan, bijvoorbeeld in het PlanDat gaat al lang niet meer zoals tien jaar geleden. De band tus- overleg van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland.
sen overheid en burger is veranderd. Overheden verwachten meer
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer bij
Voorbereiden op nieuwe wet- en regelgeving
ruimtelijke ontwikkelingen. De overheid trekt zich terug op meerdere
De grote maatschappelijke veranderingen komen natuurlijk ook
fronten – regelgeving, ambtelijke ondersteuning, financiering – en tot uiting in de afspraken die we met elkaar maken: de wet- en regelvertrouwt meer dan ooit op de deskundigheid van de intiatiefnemer, geving. Op 1 juli gaat een gedeelte van de Monumentenwet op in de
de assertiviteit van de buurtbewoner, de kennis van de specialist en Erfgoedwet. Alle overheden zijn bezig met de voorbereiding van de
het vakmanschap van de uitvoerder. De erfgoedzorg moet binnen deze Omgevingswet, die al door beide Kamers is aangenomen en binnieuwe context op zoek naar nieuwe instrumenten om belangen van nen enkele jaren in werking zal treden. De besluitvorming rondom
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Gelderland is misschien wel de meest

landschappen en parken, tientallen beschermde
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Erfgoed Alliantie
Ook het provinciaal beleid verandert en geeft mede vorm aan
erfgoedzorg ‘nieuwe stijl’. Uitgangspunt in dit nieuwe beleid wordt het
scheiden van een Gelderse basis en het gebruik van de dynamische
programmeerruimte. Men wil, met andere woorden, ervoor zorgen
dat er een fundament ligt waar op te vertrouwen is, maar dat men
gedurende de aankomende vier jaar in staat is om over een flexibel
budget te beschikken om te doen wat nodig is.
In het inmiddels gepresenteerde conceptbeleid positioneert de
provincie de nieuwe Erfgoed Alliantie als een platform waar in eerste instantie Gelders Genootschap, Gelders Restauratiecentrum,
Monumentenwacht Gelderland, Geldersch Landschap & Kasteelen
en Stichting Oude Gelderse Kerken wanneer nuttig of noodzakelijk
hun belangen kunnen afstemmen en van elkaar kunnen leren. Centraal
hierbij staat de ketenbenadering: wanneer ieder zoveel mogelijk zijn
eigen expertise inbrengt op de juiste plaats in de keten, kan belangrijke
kwaliteitswinst geboekt worden.
Deze behoefte aan kwaliteitswinst is zo groot omdat we voor
een formidabele opgave staan. In deze tijd van transitie –een sterk
veranderende samenleving met een terugtrekkende overheid – staat
de omgang met de bestaande bebouwing meer dan ooit centraal.
De nieuwbouwopgave herstelt zich na de crisis, maar zal voorlopig
heus niet op het oude peil zijn. Dit leidt tot allerlei transformatievraagstukken. Dat kan gaan om de herbestemming van boerderijen
of kastelen, maar ook om herstructurering van woonwijken uit de
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beschermd erfgoed zal waarschijnlijk drastisch van karakter veranderen. Het belang van erfgoed moet van begin af aan geïntegreerd
meegewogen worden, en niet na afloop van een plantraject met een
sectoraal advies. In sommige gemeenten is dit al de praktijk – elders
wacht men de aanstaande veranderingen af.

jaren zeventig of de inpassing van rondwegen op de aansluiting
tussen dorp en landschap. Iedere keer weer biedt erfgoed inzicht
over de manier waarop interventies gepleegd kunnen worden om
de kwaliteit te verhogen.
Voor deze opgave zal minder subsidie beschikbaar zijn dan
voorheen – dat past bij het beeld van de terugtrekkende overheid.
Zorgvuldig besteden van het geld – dat natuurlijk rechtsreeks van
de samenleving komt – is daarom essentieel. Alleen wanneer de
benodigde kwaliteit behaald wordt, krijgt de samenleving rendement van zijn investering. De behaalde kwaliteit van het erfgoed
komt vervolgens in handen van ons allemaal; wanneer we winkelen
in een plezierig centrum, fietsen over een goed ingepast en veilig
fietspad, ons huis verkopen, of op een zonnige middag picknicken
op het grasveld voor onze flat. Dit kan door zorgvuldige omgang met
erfgoed iedere keer weer, van generatie op generatie.
Erfgoed is van mensen; het is een cultureel verschijnsel. De stenen
en het groen krijgen betekenis door ervaringen die mensen op doen
en de verhalen die ze eraan verbinden. Gelders Genootschap helpt
haar gemeenten en particuliere initiatiefnemers hun ambities te verwezenlijken met oog voor het monument en het gemeenschappelijk
belang. Erfgoedzorg die te veel leunt op de waan van de dag – dus
het specifieke individuele belang – helpt een monument misschien
een aantal jaar vooruit, maar gaat maar al te vaak gepaard met verlies
aan gebruikswaarde voor toekomstige generaties. Erfgoedzorg die te
veel leunt op de stenen – de monumentale waarde – levert prachtig
gerestaureerde monumenten op waar niemand in wil wonen of werken.
Gelders Genootschap is iedere keer weer in staat om mensen op weg
te helpen een goede middenweg te vinden tussen het individuele
belang en het collectief en tussen de korte en lange termijn. Zo helpen
we mensen waarde creëren, voor zichzelf, voor hun omgeving en voor
wat de toekomst hun gebouw te bieden heeft.

Maurcie Bogie
& Martin van Bleek

In gesprek met
Carol van Eert
Voorzitter

van stichting Monumentenwacht Gelderland.
Daarnaast is hij onder andere bestuurslid van
het Gelders Genootschap. Voeg daarbij de
affiniteit die hij heeft met cultuurhistorie en
er is alle reden voor een interview met hem.
Martin van Bleek en Maurice Bogie spraken
met Carol over de cultuurhistorische
identiteit van Beuningen, de rol van de
Monumentenwacht en de koers voor de
komende jaren, en de relatie met het werk
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van het Gelders Genootschap.

Monumentenwacht
De Monumentenwacht Gelderland verricht diensten voor bijna
2900 opdrachtgevers (particulieren, gemeenten) op abonnementsbasis, eenmalig of in de vorm van projecten. Het doel is een duurzame
instandhouding van monumenten door goed onderhoud en met respect voor de historische kwaliteit.
Als kernissues van de Monumentenwacht ziet Carol van Eert kennis, professionaliteit en onafhankelijkheid. Voor hemzelf is het leuk
om vanuit zijn functie ook kennis te krijgen van technische thema’s.
Het letten op kwaliteit ziet hij als voornaamste aandachtspunt, ook
richting toekomst.

Gelderland

Duurzaamheid
Het onderwerp duurzaamheid is actueel, ook voor de Monumentenwacht. De discussie moet echter niet te veel worden beperkt tot
de vraag of zonnepanelen wel of niet geschikt zijn op monumentale
gebouwen. “Duurzaamheid is meer dan alleen materiaalgebruik, het
gaat ook om gedragsverandering, hoe kunnen we energiebeperkend
handelen? Daarnaast is duurzaamheid ook een gebiedsgericht onderwerp. “Kijk niet alleen naar gebouwen zelf, maar ook naar de omgeving.”
Een voorbeeld daarvan vormen zgn. zonneweides of solarparken die
nabij boerderijen worden aangelegd. Beuningen heeft verder plannen
voor een zonnepark van 8 ha.
“Als professionals in cultuurhistorie moeten we dan ook niet dogmatisch opereren, maar meedenken met initiatiefnemers en producenten. We moeten de producenten uitdagen en met de kennis van
de markt op zoek naar nieuwe producten. Wel staat voorop dat we
denken vanuit het monument.”
De provincie Gelderland heeft voor dit ondewerp een belangrijke
faciliterende rol. Voor het Gelders Genootschap ziet dhr. Van Eert
vooral een rol als procescoördinator.
Erfgoedalliantie
Monumentenwacht en Gelders Genootschap werken al jaren in
goed partnerschap samen. Onder andere zijn cursussen voor ambtenaren georganiseerd. In dit verband ziet Carol de rol van de Monumentenwacht vooral als het bij elkaar brengen van vraag en aanbod,
ook richting aannemers.
Samen met het Restauratiecentrum en het Gelders Genootschap
vormt de Monumentenwacht verder de ‘Erfgoedalliantie’. De focus
ligt daarbij op Gelderland en het provinciaal beleid. Het geheel mag
wel wat zichtbaarder dan nu het geval is. “We doen nu weinig aan
exposure, je mag gezien worden!.”

Verder is het goed om te blijven zoeken naar nieuwe partnerschappen. Dit met als doel om monumenten meer beleefbaar te maken.
“Kwaliteit wordt getoond door beleving.”
Carol van Eert ziet hier ook een kans voor de integratie van ‘nieuwe’
Nederlanders: “laat hen kennis maken met ons cultureel erfgoed,
daarmee zet je emoties om in iets goeds.”
Monumenten van de toekomst
We begonnen dit interview met een blik op het verleden van Beuningen, op datgene wat cultuurhistorische identiteit geeft. Maar feitelijk
bouwen we nu aan de monumenten van de toekomst.
Wat dat betreft ziet Carol van Eert het onderwerp ‘water in de wijk’
als belangrijke drager voor identiteit, met de wijk Beuningse Plas als
kerngebied. “Je kunt hier 4,5 km. aaneengesloten varen, dit is een
monument voor de toekomst.”
Verder wordt eraan gewerkt om het centrum van Beuningen op
cruciale plekken meer kwaliteit te geven.
Sinds het ontstaan van de huidige gemeente Beuningen uit de
fusie van een aantal gemeenten in 1980, is de identiteit van de verschillende dorpen sterker geworden. “Het is ook goed om deze verschillen
zichtbaar te maken, dat geeft identiteit.”

“We bouwen nu aan
de monumenten van de
toekomst”
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burgemeester van Beuningen, de voorzitter

Identiteit van Beuningen
Beuningen en het omringende gebied kent een rijke historie. Dat
dateert al uit de Romeinse tijd, de 14de eeuw (o.a. slot Doddendaal)
en de 19de eeuw, toen de steenfabrieken nog floreerden. Daar zijn nu
vooral restanten van aanwezig, bijvoorbeeld de voormalige steenfabriek De Bunswaard, die nu een herbestemming krijgt. Getuigen van
de tijd waarin de steenfabrieken het landschap nog domineerden en
de belangrijkste inkomstenbron vormden, zijn daarnaast de statige
herenhuizen in Beuningen en Weurt die de tand des tijds gelukkig
goed hebben doorstaan.
De oorspronkelijke relatie tussen de steenfabrieken en het landschap is er daarentegen niet meer, maar dat vormt voor Carol van
Eert des te meer reden om deze geschiedenis tastbaar en beleefbaar
te maken voor de burgers. “Daar ligt ook meteen een taak voor de
Monumentenwacht: niet het bewaren staat voorop, maar vooral het
beleefbaar maken. Alleen bewaren en er niets mee doen is goed voor
een openlucht museum.”

wacht
Kwaliteit maak je samen

Sinds 1 januari 2014 is Carol van Eert,
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“Kwaliteit wordt getoond
door beleving”

Langs de rivieren IJssel en Berkel ligt een
rijk landgoederenlandschap. Gelders
Genootschap en de gemeenten Berkelland,
Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en
Zutphen hebben in 2014 en 2015 samengewerkt in het regionale landgoederenproject
Langs IJssel en Berkel. Tijdens het project
werd veel samengewerkt met de particuliere en institutionele landgoedeigenaren
in het gebied, waaronder de familie Gelderman, eigenaren van landgoed Beekvliet.
Uitgangspunt van hun landgoedbeheer

familiebezit voor toekomstige generaties.
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Gelders Genootschap werkt samen met de
familie aan een landgoedvisie.

Elyze Storms-Smeets

TOEKOMST
PERSPECTIEF
VOOR EEN GELDERS
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LANDGOED
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is het duurzaam in stand houden van hun

Landgoedbeheer in historisch perspectief
Beekvliet is prachtig gelegen aan de samenvloeiing van Berkel en
Slinge, ten noordwesten van het stadje Borculo. Het huidige landhuis
werd in 1902 gebouwd voor de zusters Johanna Maria van de Kasteele
en Anna Geertruida Gelderman-Van de Kasteele, ter plaatse van een
voorganger uit 1835. De zusters woonden op het aanzienlijke huis ’s
Gravenhof in Zutphen. Het landgoed bij Borculo dat de twee zusters
hadden geërfd was zo’n 500 hectare groot, met meer dan 20 pachtboerderijen. Ze gebruikten het huis Beekvliet als zomerverblijf en het
landgoed diende als economische investering, met inkomsten uit voornamelijk houtproductie en pachtboerderijen met bouwlanden en weilanden. Via verervingen kwam landgoed Beekvliet in 1950 wederom aan
zusters: Anna Cornelia, Fransina Felicia en Johanna Jacoba Rauwenhoff
(hun moeder was een Gelderman). Hiermee werd het landgoed feitelijk
in drieën gesplitst. Overigens lijkt het plausibel dat de drie zusters het
landgoed als een geheel lieten beheren, gezien een landgoedkaart uit
1967 van het gehele bezit. De kaart en een fotoalbum uit dezelfde tijd
geven een prachtig beeld van het landgoed in deze tijd. Tot het landgoed behoorden in 1967 een groot aantal pachtboerderijen, te weten
boerderij Beekvliet, Volker, Vorkink, Avink, Hijink, Elbrink, Overdijking,
Palsenberg, Klein Hagenbeek, Groot Hagenbeek, Damme, Nieuwboer,
Udinkveld, Hietland, Steelkamp, Veldpost, Weidehof, Voorhost, Veldhoeve, Entel, Hoge Erf, Klein Entel, Dijkhof en Meulderink. Alle gebouwen
en de families die daar woonden kregen een plek in het fotoalbum. Het
landgoed was een gemeenschap waar mensen woonden en werkten.
Hoewel het landgoed tijdens het leven van de drie zusters Rauwenhoff
nog als een geheel werd beheerd, veranderde dit vanaf 1979 toen het
zuidelijke gedeelte werd verkocht aan Staatsbosbeheer. De kern van het
landgoed, circa 75-80 hectare met het landhuis, kwam in de jaren 1980
via vererving in eigendom van Edzard Gelderman, terwijl het noordelijke
deel in 2000 verkocht werd aan Natuurmonumenten.

Nieuwe economische dragers
Deze splitsing in eigendom, een uitvloeisel van het Nederlandse
erfrecht waarbij een landgoed verdeeld wordt onder alle erfgenamen,
had een grote impact op het landgoedbeheer. Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten hebben een andere beheervisie dan de particuliere eigenaar, waardoor de landschapsbeleving in de drie delen
anders is. Maar nog belangrijker: de economische draagkracht werd
aanzienlijk minder. Dit, in combinatie met veranderingen in de landbouw en stoppende agrarische bedrijven op het landgoed noodzaakt
de familie Gelderman een nieuwe bestemming te zoeken voor vrijgekomen agrarische bebouwing in het gehucht Heure, dat onderdeel
vormt van het landgoed. Tevens bestaat de wens het landhuis, ooit
bedoeld als zomerhuis, aan te passen voor permanente gezinswoning.
Het succesvol inpassen van dergelijke nieuwe ontwikkelingen binnen een historisch landgoed is zonder meer gebaat bij een gedegen
cultuurhistorische analyse van het landgoed in bezit bij de familie,
inclusief de relaties en samenhangen met de rest van het landgoed
en de wijdere omgeving. Gemeente Berkelland heeft daarom de familie in 2015 verzocht een algehele landgoedvisie op te stellen. In dit
kader heeft de eigenaar, de familie Gelderman, Gelders Genootschap
gevraagd te helpen. De cultuurhistorische analyse en de landgoedvisie
zullen niet alleen een tool zijn voor het gesprek met de gemeente en
andere partijen, maar ook een leidraad zijn voor toekomstig beheer
en bij eventuele subsidieaanvragen.
Op hoofdlijnen is de visie voor Beekvliet:
1. Kern met landhuis beter verankeren in het landgoed;
2. Agrarisch en esthetisch coulissenlandschap tussen
Berkel en Slinge in stand houden en versterken;
3. Heure als sociale agrarische gemeenschap.

Samengevat kunnen we zeggen dat de toekomst van Beekvliet te
vinden is in een goeie combinatie van landbouw, natuur, waterhuishouding, wonen en recreëren. Daarbij wordt onder meer samengewerkt met de pachtboeren, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente
Berkelland. In het verleden is al gewerkt aan het hermeanderen van
de Slinge ten behoeve van een betere waterhuishouding en waterretentie in het gebied. Het is de wens van de eigenaren om de actieve
boeren sterk te houden, tegelijkertijd natuurontwikkeling te bevorderen en duurzame bewoning te realiseren in overige (leegkomende/
leegstaande) opstallen om Heure zo intact te houden en als landgoed
de komende 100 jaar verder te kunnen. Hierbij zal het landhuis meer
als centrum van het landgoed dienen te fungeren. Belangrijk daarbij
is dat het goed bewoonbaar is voor toekomstige generaties. Gelders
Genootschap werkt graag mee aan het realiseren van een duurzaam
toekomstperspectief voor dit Gelderse landgoed.

Jeroen Westerman

Erfgoedzorg

Iedereen kent ze, de bevlogen en betrokken
medewerkers monumentenzorg, waarvan de
meeste Gelderse gemeenten er ten minste wel
één hebben. Mensen met hart voor erfgoed:
bevlogen en kundig. De meesten hebben een

voor nieterfgoedzorgers

achtergrond als bouwkundige of kunsthistoricus
en beschikken over de nodige kennis op hun
vakgebied. Collega’s weten dat, als het om
monumenten gaat, je bij die personen moet zijn.
Binnen het gemeentelijk apparaat zijn zij de ogen
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en oren én de spreekbuis van monumentenzorg.

Enkele jaren geleden kregen we van medewerkers monumentenzorg
het signaal dat hun collega’s in andere disciplines graag meer over
monumentenzorg zouden leren. Ze hadden het gevoel dat er zaken
over het hoofd gezien en kansen gemist werden. Soms ging het ook
ten koste van de kwaliteit van de uitvoeringszorg. Zo ontstond het idee
om een training ‘monumentenzorg voor niet-monumentenzorgers’
op te zetten, bedoeld voor iedereen die in zijn werk te maken krijgt
met monumenten, maar van de achtergronden ervan graag wat meer
wil weten.
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Maar er zijn veel meer mensen die binnen een gemeente met
erfgoed te maken hebben.
Denk aan vergunningverleners, stedenbouwkundigen, planologen, juristen, toezichthouders en handhavers of aan mensen van communicatie, toerisme, noem maar op. Want cultuurhistorie heeft zich het
afgelopen decennium ontwikkeld van een op individuele gebouwen
gerichte monumentenzorg naar aandacht voor al het waardevolle
erfgoed binnen onze omgeving. Niet alleen meer dat losse monument,
maar ook de context: het complex, de binnenstad, het dorp, de wijk,
het landschap. Het gevolg is dat steeds meer gemeentelijke beleidsmakers nu ook met erfgoed in aanraking komen.
Via het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland
ondersteunen het Gelders Genootschap en de Monumentenwacht
de Gelderse gemeenten. Doel van het Samenwerkingsverband is
het versterken van de positie van erfgoed binnen de gemeenten.

Sturen op kwaliteit
In eerste instantie hebben we ons vooral gericht op de mensen
van toezicht en handhaving. Gemeenten hebben immers de wettelijke taak om erop te letten dat werkzaamheden aan monumenten op
een zorgvuldige en correcte manier worden uitgevoerd. Toezien op
de uitvoeringskwaliteit is daar een belangrijk onderdeel van, omdat
dit juist een zorgenkind is. Het is immers de kwaliteit van het werk
op de bouwplaats die sterk bepaalt of het hele proces van initiatief
nemen, plannen, uitwerken en uitvoeren ook met goed resultaat kan
worden afgesloten. Ondertussen hebben ambtenaren van allerlei
afdelingen (ruimtelijke ordening, juridische zaken, bouwen en wonen
etc.) deelgenomen.
Oriëntatie en verdieping
De cursussen worden gegeven door adviseurs van de Monumentenwacht en het Gelders Genootschap. Elke middag is er zowel aandacht voor de theorie als de praktijk van erfgoedzorg. Naast algemene
uitgangspunten en de vraag waarom erfgoed belangrijk is, komen
ook zeer praktische zaken aan de orde, die direct te maken hebben
met de omgang met monumenten. In de eerste modules waren dat
bijvoorbeeld metselwerk en deuren en kozijnen.

Een onderwerp waar vanaf het begin af aan aandacht is besteed,
is duurzaamheid. Het is een grote uitdaging om ook onze monumenten zo duurzaam mogelijk te maken en kwesties die daar mee
te maken hebben, komen tegenwoordig in bijna ieder plan voor een
monument voor.
In de loop der tijd bleek er toch behoefte aan extra focus. Sommige deelnemers wilden graag nog eens terugkomen voor een
cursus over aanvullende onderwerpen. Ook sommige ‘echte’
monumentenzorgers bleken daarin geïnteresseerd, waardoor de
cursusgroepen een mooie mengeling van meer en minder ervaren
deelnemers opleverden. Onderwerpen die zoal aan de orde kwamen,
waren lood en zink, dakbedekking en kapconstructie, schilderwerk
en kleuronderzoek.De cursusmiddagen die wij organiseren hebben
een inleidend karakter. Voor extra verdieping bieden het Gelders
Restauratiecentrum, de Erfgoedacademie en het Nationaal Restauratiecentrum een breed cursuspakket aan.

de evaluaties blijkt waardering. Ondertussen is er ook belangstelling
uit andere provincies, waar men overweegt iets soortgelijks op te
zetten. Ook in 2016 zullen er daarom weer cursussen plaatsvinden.
De vaste contactambtenaren monumentenzorg van de gemeenten
benaderen wij opnieuw om collega’s voor te stellen die geïnteresseerd zijn in dit aanbod.
Bent u zelf geïnteresseerd? Laat het ons weten. Ook als u vragen
of ideeën heeft. Behalve een cursus op het gebied van de gebouwde
monumentenzorg wordt er ook nagedacht over een cursus over cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Informatie volgt onder andere
via de digitale nieuwsbrief van het Gelders Genootschap.
Belangstelling, vragen en ideeën? We horen het graag.
Samenwerkingsverband Cultuurhistorie
Gelderland
Het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie brengt de volgende
partijen bij elkaar: Provincie Gelderland, Rijksdienst voor het Cultureel

Een passende locatie
De cursussen zijn laagdrempelig, kosteloos, maar exclusief voor
medewerkers van overheden. We rekenen niet op specialistische
voorkennis. De cursuslocatie is inspirerend: het Gelders Restauratiecentrum op het voormalige Kamp Koningsweg Noord van het
complex Fliegerhorst Deelen, een complex van rijksmonumenten uit
de tijd van de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Op het
restauratiecentrum zijn leslokalen en is allerlei documentatie aanwezig. Erg leuk zijn de monsters en fragmenten van historische bouwmaterialen, die ook tijdens de cursus rondgaan. Een kleine excursie
over het kazerneterrein vormt halverwege de middag een break in
het lesprogramma.
De training voor niet-monumentenzorgers levert veel positieve
reacties op. De middagen zijn na aankondiging snel volgeboekt en uit

Erfgoed, Vereniging van Nederlandse Gemeenten – afdeling Gelderland, Stichting Monumentenwacht Gelderland en Gelders Genootschap.
Samen hebben de partijen als doel om de Gelderse gemeenten te
ondersteunen in hun cultuurhistorisch beleid en de uitvoering daarvan.
Dat gebeurt door een reeks van activiteiten, waaronder netwerkbijeenkomsten, het Planoverleg Cultuurhistorie Gelderland en een Helpdesk
Cultuurhistorie. Daarnaast zijn er tal van incidentele activiteiten die
vanuit het Samenwerkingsverband worden gedaan, zoals het geven van
voorlichting of het bijdragen aan een studiebijeenkomst. Het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland wordt gefinancierd door
de Provincie Gelderland op basis van een convenant met het Ministerie
van OCW.

waar de huidige transitie van overheid, ruimte
en samenleving beter merkbaar is dan bij het
bouwterrein rondom het Huis der Provincie.
Op korte afstand van elkaar staan de Sabelspoort
(1352), het Huis der Provincie (1954) en het volgend
jaar op te leveren nieuwbouwdeel, dat bol staat
van innovatieve duurzaamheidstoepassingen.
Niet alleen het gebouwcomplex verandert, ook de
provinciale overheid zelf verandert van karakter.
Dit is volgens Liesbet Hoek, programmamanager

Simon van den Bergh

cultuur en erfgoed, ook goed merkbaar op haar
specifieke beleidsveld. “We willen erfgoed middenin
de samenleving plaatsen”, vertelt ze, “Het domein
moet gevoed worden vanuit burgers, overheden,
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adviseurs en allerlei betrokken organisaties.”

Op pad met
Liesbet Hoek
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Er is waarschijnlijk geen plaats in Arnhem

V&D lopen. “De leegstand is groot, zeker in de krimpgebieden. Dat los
je niet op met cultuur en erfgoed alleen; daarvoor heeft de provincie
het integrale programma SteenGoed Benutten ontwikkeld. Hiermee
werken we aan het realiseren van ruimtelijke kwaliteit en het bestrijden
van leegstand. Hoewel er in dit programma geen expliciete erfgoeddoelen zijn geformuleerd, zijn de lijnen tussen Cultuur en Erfgoed en
SteenGoed Benutten kort. “Zeker daar waar het gaat om leefbaarheid, economie en vestigingsklimaat kunnen we vanuit Erfgoed goed
bijdragen aan de doelen van andere programma’s en dragen anderen
bij aan de erfgoeddoelen.”
Terwijl we bij V&D rechtsaf slaan, maakt Liesbet duidelijk dat
het economisch belang van erfgoed ondertussen bij iedereen goed
bekend is. “In de vorige beleidsperiode hebben we stevig op economische waarde en ondernemerschap ingezet. Dat leverde niet altijd
plezierige gesprekken op, maar heeft uiteindelijk geleid tot een breed
gedragen besef dat erfgoed ook economische waarde vertegenwoordigt. Deze beleidsperiode is besloten deze focus te verbreden en de
nadruk naast de economische waarde te leggen op de intrinsieke
waarde, de functionaliteit of de maatschappelijke betekenis. Voor een
bloeiend erfgoedklimaat zetten we in op deze drie aspecten.

Als voorbeeld noemt ze het project ‘Het verborgen verleden van
het Engelanderholt’ dat onlangs is gepresenteerd. Drie terreinbeheerders hebben er met een grote groep vrijwilligers gewerkt aan
het opsporen van erfgoed in hun Veluwse natuurterreinen en bossen. De vrijwilligers zijn door de stichting Probos uitgedaagd om hun
beste beentje voor te zetten, de terreinbeheerders om zich open te
stellen voor samenwerking met vrijwilligers. Dat leverde niet alleen
een prachtig rapport op, met onverwachte kanten en diepgang, maar
ook inzicht in wat het beste werkt in het samenspel tussen eigenaren
van erfgoedrijke natuur, omwonenden die zich als vrijwilligers willen
inspannen en deskundigen.
Dat inzicht wordt weer overgedragen aan andere bos- en natuureigenaren die er profijt van kunnen hebben én het versterkt het draagvlak.
De vrijwilligers gaan nu door met het herstel en beleefbaar maken
van één of twee van de bijzondere ontdekkingen, samen met de
beheerder.
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Theater/schouwburg
Terwijl we zo langzamerhand weer teruglopen om langs het stadskantoor van de gemeente Arnhem bij de Rijn uit te komen, is het bij
het Stadstheater aan de Velperbinnensingel een komen en gaan van
bussen. “Vandaag bezoekt een aantal Gelderse scholen uit het basisonderwijs het theater. De provincie hecht eraan jongeren al vroeg in
contact te brengen met cultuur en erfgoed. Het draagt onder meer bij
aan het ontwikkelen van vaardigheden die ze in de 21ste eeuw broodnodig hebben, zoals creatieve en onderzoekende competenties.”

Gemeentehuis Arnhem
De afstand van cultuurminnende kinderen naar de gemeentelijke
overheid lijkt groot, maar is in Arnhem niet alleen fysiek klein: het
stadskantoor ligt aan de overkant van de Singel, maar belangrijker is
het initiatief tot samenwerking dat provincie, gemeente, toneelgroep
Oostpool, Introdans, Het Gelders Orkest en de Stichting Musis &
Stadstheater met elkaar namen in het zogenaamde Lauwersgrachtalliantie. Het doel is in eerste instantie om in 2016 gezamenlijk te
verkennen hoe vrij de productie, de presentatie en de positie van de
in Arnhem gevestigde podiumkunsten kunnen verstevigen en versterken – cultuureducatie speelt daar natuurlijk een belangrijke rol bij.
De samenwerking met gemeenten is voor ons van groot belang,
geeft Liesbet aan. “We bevinden ons met veel van de initiatieven
uiteindelijk op het gemeentelijk erf. Het slagen van een initiatief is
daardoor in grote mate afhankelijk van de gemeentelijke ambitie,
het doorzettingsvermogen en het gemeentelijk erfgoednetwerk.”
Het frequente contact met de gemeenten, zoals ingezet met onder
meer de werkateliers in de aanloopperiode naar het nieuwe beleid,
zal dan ook voortgezet worden.

John Frostburg
Het duidelijkst is de waarde van erfgoed op plaatsen waar mensen
bijeenkomen om het verleden te voelen. Wanneer we onder de John
Frostbrug teruglopen richting provinciehuis komen we uit bij het Airborne Memorial. Zeker 50 mensen zijn speciaal naar deze plaats gekomen. “Herinneringstoerisme – zeker voor de Tweede Wereldoorlog - is
voor de provincie een belangrijk onderdeel van ons beleid. Mensen
komen voor het erfgoed en besteden ondertussen geld aan de lokale
economie. Wanneer de samenleving een deel van deze inkomsten
weer in de kwaliteit van het erfgoed steekt, blijft de kwaliteit van het
erfgoed op peil en werken we aan vitale steden, dorpen en regio’s.”
Erfgoed kan zichzelf dus bedruipen, maar heeft wel een aanjager
nodig. Het is ondertussen duidelijk dat de provincie zich ziet als één
Leegstaande winkels in stad
“De opgave strekt verder dan het restaureren”, merkt Liesbet op van de partijen die deze aanjagersfunctie op zich wil nemen, maar niet
terwijl we langs de lege winkel van Esprit richting de inmiddels verlaten in haar eentje – want dat erfgoed is van ons allemaal.
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Grote restauraties in Gelderland
Dat deze nieuwe werkwijze broodnodig is, blijkt wel als we van het
provinciehuis langs de Eusebiuskerk op de markt lopen. “Zelfstandig
kan geen overheid zulke enorme restauraties nog dragen”, vertelt Liesbet. Er zijn in onze provincie zeker twintig van zulke topmonumenten
die restauratie behoeven. Investeren in één van deze monumenten,
zou inhouden dat het totale budget voor Cultuur en Erfgoed meteen
verdwenen zou zijn. “We trekken ons het lot van deze gebouwen wel
aan, en doen dat door met betrokken burgers, overheden en organisaties te zoeken naar alternatieven.”

Maricke Hiddink

Erfgoed

René Sueters, wethouder in Zutphen met
cultuurhistorie in zijn portefeuille, kan wel
twee weken praten over de ontwikkelingen
in zijn historische stad. Samen met inwoners
en ondernemers is hij op zoek naar een goede

beleven, een
brede missie

balans, waarin het beleven én de ontwikkeling
van erfgoed belangrijk zijn. In zijn ideaalplaatje
faciliteert en ondersteunt de gemeentelijke
organisatie vooral de ideeën die vanuit de
gemeenschap naar boven komen. Hierbij ver
telt hij trots dat Zutphen een van de weinige
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gemeenten is met een eigen bouwhistoricus.

is een broedplaats voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Jonge,
dynamische mensen die graag meedenken over bijvoorbeeld het verduurzamen van monumenten. Deze omgeving was ruim 15 jaar geleden
volledig uitgeleefd, nu is het getransformeerd tot een gewilde woonwijk voor alle doelgroepen met ruimte voor creatieve bedrijvigheid en
waterrecreatie.
Al lopend langs een archeologische opgraving om de belijning van
de Coehoornvesting vast te leggen, volgt de nuchtere constatering
van de wethouder: “Bij projecten in onze stad moet je goed rekening
houden met de waarden boven, maar ook onder de grond. Dat betekent
goed voorbereiden en plannen. Maar het is toch fantastisch als ze een
Romeinse munt uit 300 na Christus vinden vlak naast het stadhuis?”
Erfgoed beleven
Direct naast de opstapplaats voor de fluisterboten, die zo’n
30.000 bezoekers per jaar trekken, wordt een toegangstrap gerealiseerd om bovenop de Berkelruïne te komen. Onder leiding van een
gids beleef je hoe het is om op de weergang te staan, “Je hebt een
prachtig uitzicht over de Berkel en tegelijkertijd wordt er verteld over
de geschiedenis. Natuurlijk moet je daarvoor iets betalen, want door
de stadsmuur toegankelijk te maken zal er ook meer onderhoud zijn.”
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Tijdens het gesprek bezoeken we, projecten met respectievelijk
de thema’s: gebiedsontwikkeling, erfgoed beleven, herbestemming
en verduurzaming. Het zijn slechts een paar van de bijna 20 projecten
rond het centrum, waarin deze aspecten een rolspelen. Bij alle projecten die we tijdens onze wandeling aandoen, staan gebruikers klaar om
enthousiast te vertellen over de ontwikkeling en de constructieve rol
Herbestemming
van de gemeente hierbij. Voor Zutphen is het missie geworden om op
Direct naast het stadhuis krijgen de Musea Zutphen, het Stedelijk
brede wijze het erfgoed zichtbaar te laten zijn in de stad, voor het grote Museum en Museum Henriëtte Polak, hun nieuwe onderkomen. Het
publiek, de dagelijkse gebruiker en soms voor een select gezelschap; gebouw, bekend als Hof van Heeckeren, was afgeschermd van de stad
juist omdat de verschillende belevingen de stad zo interessant maken. door een grote tuinmuur. De renovatie van de middenvleugel uit circa
1300 is in volle gang. In de tuin, die openbaar toegankelijk wordt via de
Gebiedsontwikkeling
Schelpenkoepel, zal een nieuw paviljoen komen. De inrichting van deze
Het Pakhuis, aan de noordzijde van het spoor, staat in het gebied tuin is een moderne interpretatie van de historische tuin, hiervan zullen
waar vroeger de industrie van Zutphen stond. Het gerenoveerde pand elementen in het paviljoen doorlopen. Er zijn verschillende ideeën om

samen met de tegenoverliggende Sint Walburgiskerk exposities te
organiseren, zodat ook dit deel van de binnenstad van Zutphen voor
bezoekers aantrekkelijk wordt om te vertoeven.

Verduurzaming
‘Dat Bolwerck’ op de kop van de Zaadmarkt straalt, na binnenkomst, bijna een serene rust uit. Het gebruik, culturele activiteiten
met nadruk op kunst, is gericht op kleinschalige evenementen, om
het intieme, bijna exclusieve, karakter te versterken. Hierbij speelt de
afgeschermde tuin, grotendeels omkaderd door de stadsmuur, een
belangrijke rol. Enige tijd geleden is het gebouw op innovatieve wijze
verduurzaamd, zonder dat de beleving van het authentieke karakter
verloren is gegaan. Zelfs de ‘eiken’ binnendeuren zijn met een speciale techniek opgeschilderd, om de sfeer en rust van lang geleden
terug te halen. Zo is bijvoorbeeld ook met aandacht voor details extra
beglazing aan de binnenzijde geplaatst, iets verdiept ten opzichte
van de muur, om een vlakke wand te voorkomen. De wethouder en
bewoners zijn het er over eens dat er grenzen zijn in de verduurzaming.
“Zonnepanelen op het dak kunnen echt niet, dan zoeken we liever in
andere duurzame oplossingen.”
Door het stimuleren van initiatieven draagt de gemeente actief bij
aan het onder de aandacht brengen van erfgoed, juist het beleven op
verschillende manieren wordt onderkend en ondersteund. Scholieren, ondernemers, vrijdenkers, maar vooral Zutphenaren betrekken
bij het behouden van de monumenten voor de toekomst van de stad,
staat hierbij centraal.

Christel Steentjes
& Werner Weijkamp

‘‘Zonder
boeren is het
landschap een

maar op het eveneens prachtige voormalige
kloostergoed Mariëndaal. Een oud cultuurland

schap aan de rand van Arnhem dat exemplarisch
is voor de visie van Geldersch Landschap &
Kasteelen op het beheer van natuur, landschap

en cultuurhistorie. Een plek waar buurtbewoners
hun hond uitlaten en hun rondje hardlopen, maar
In een Beeldspraak over erfgoed kan het

die ook aantrekkingskracht heeft op andere

Geldersch Landschap & Kasteelen natuurlijk

recreanten en bezoekers. Bijvoorbeeld vanwege

niet ontbreken. Wij delen als buren niet alleen

de ‘groene bedstee’, de langste tunnelvormige

de mooie omgeving van Kasteel Zypendaal

beukenhaag van Nederland.

maar ook de zorg voor erfgoed, landschap en
ruimtelijke kwaliteit. Wij hebben afgesproken
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met Ciska van der Genugten, specialist Natuur

beeldspraak

& Kasteelen. Niet op ons mooie Zypendaal

karakteristieke boerderijen zijn beeldbepalend voor het landschap.
De erven liggen vaak op landschappelijk bijzondere plekken. Op de
overgang van hoog en laag, droog en nat, of bij water. Het ensemble
van boerderij, schuren en beplanting maken onderdeel uit van het
cultuurlandschap als geheel. Bij uitbreiding of functieverandering
wordt zorgvuldig omgegaan met de aanwezige waarden.
Voor Mariëndaal is een nieuw masterplan opgesteld waarbij
opnieuw gekeken is naar het landgoed en de ontstaansgeschiedenis.
De recreatiedruk en de herbestemming van het landhuis zijn daarbij
aandachtspunten. Er zijn plannen om de spreng te versterken en de
restanten van het kloostergoed onder een wei bij het landhuis weer
zichtbaar te maken, een plek met bijzondere historische waarde. In het
klooster is in 1415 het beroemde gebedenboek van Maria van Gelre
geschreven. Opdrachtgeefster was Marie d’Harcourt, een Franse
prinses die na haar huwelijk in 1405 met Hertog Reinoud IV van
Samenwerking
Boeren zijn belangrijk voor het beheer bij Geldersch Landschap Gelre, hertogin van Gelre werd. Doel is het behoud voor de toekomst
& Kasteelen. Op welke manier verschilt per gebied, soms is er ruimte van het eeuwenoude cultuurlandschap als plek voor buurtbewoners,
voor een meer intensievere vorm van landbouw, op een andere plek bezoekers en boeren, voor natuur- en cultuurbeleving.
past een biologische extensieve vorm van landbouw; afhankelijk van
de natuurwaarden, natuurpotentie, de cultuurhistorische waarden en
Kwaliteiten koesteren
het landschap. Het is een wisselwerking waarbij het geven en nemen
We vragen Ciska naar haar favoriete plek op Mariëndaal. Dit
is en de kwaliteit van het gebied altijd voorop staat. Zeer kwetsbare is geen aanwijsbare plek maar de symboliek en spirituele kant van
Mariëndaal, de Lindes op bijzondere plekken als symbool van leven
natuur beheert Geldersch Landschap & Kasteelen zelf.
Geldersch Landschap & Kasteelen en Gelders Genootschap en dood, de Christuskoepel op de heuvel en de mysterieuze klooswerken regelmatig samen, zoals bij het landgoederenproject Gelders terwei waar het oude klooster heeft gestaan en waar het bijzondere
Arcadië en bij monumentenzorg. Ook schakelt Geldersch Landschap gebedenboek is geschreven. De kwaliteiten van een plek zijn niet
& Kasteelen soms de ervenconsulent in van het Gelders Genoot- altijd zichtbaar maar wel belangrijk om te behouden en te koesteschap. Met de pachter, eigenaar en andere belanghebbenden bekij- ren. Hoe het verhaal van de kloosterwei, nu een ‘gewoon’ weilandje
ken we dan samen vanuit de kwaliteit van de plek en de wensen en deels parkeerplaats, zichtbaar kan worden, is nog onderwerp
van de betrokkenen wat de mogelijkheden zijn; bijvoorbeeld bij de van ideeënvorming. Maar dat het verhaal verteld moet worden, vindt
Frederik Bernhard Hoeve op Staverden. De vaak monumentale en iedereen belangrijk.
Mariëndaal is ontstaan vanuit een kloostergoed dat gesticht is
bij de Mariabron, nu een sprengenbeek. Een cultuurlandschap dat
zich heeft gevoegd naar de natuurlijke ondergrond van heuvels en
dalen. Grote delen van het landgoed zijn sindsdien onveranderd.
Akkers en boerderijen zijn op oude laatmiddeleeuwse kaarten terug
te vinden. Agrariërs maken nog steeds een essentieel onderdeel uit
van het geheel. Op boerderij Loobergen zit een melkveehouder en
op boerderij Klein Mariëendaal een zorgboerderij. Sinds kort vindt er
ook weer wijnbouw plaats op de zuidhellingen. Ook op vele andere
landgoederen en terreinen van Geldersch Landschap & Kasteelen
zijn boeren te vinden. “Boeren horen erbij, ze houden een landschap
levend. Zonder boerenbedrijvigheid verwordt het landschap tot een
decor,” vindt Ciska.

Kwaliteit maak je samen

en Cultuurhistorie bij het Geldersch Landschap
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decor’’

Boukje Overbeek
& Tessa Stahlie

Interview met Jan van ’t Hof, Hoofd van de
regio Noord-Oost bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed

“De specialistische
wereld verbinden

Zo’n 20 jaar geleden was het terrein nog af
gesloten en werd het zwaar bewaakt. Onder
het toeziend oog van de Overste mocht hij het –
als gemeentelijk ambtenaar – betreden om het
te inventariseren voor een cultuurhistorische

met het publieke
domein”

waardenstelling. We hebben afgesproken
met Jan van ’t Hof bij één van de gebouwen
waarin de Overste zijn kamer had, op de
voormalige kazerne Johan Willem Friso in Ede.
Het monumentale pand is gerestaureerd en
verbouwd, en huisvest sinds oktober 2014 het
Akoesticum, het nationaal trainingscentrum
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voor muziek, dans en theater.

op basis van energierekeningen aantonen dat erfgoed duurzamer is
dan we denken? Dit vraagt nog wel het nodige onderzoek.
De RCE heeft verschillende brochures over duurzaamheid bij
woonhuismonumenten. Daarnaast zijn er diverse pilotprojecten over
verduurzaming van grote monumenten. Er zijn drie manieren om mensen te ondersteunen: met kennis, met geld en met een oplossings
gerichte attitude. Alhoewel sommige mensen anders verwachten,
zoekt de RCE, net als het Gelders Genootschap graag naar oplossingen en kansen.”
Herontwikkelen met uitvoeringskwaliteit
“Herbestemming is ook een belangrijk thema. Het gaat nog niet
vanzelf – zeker niet in de krimpgebieden – maar je kunt stellen dat
herbestemming al heel gebruikelijk is en een heel bekend begrip”,
aldus Jan van ’t Hof. “Er zijn goede voorbeelden, zoals het Akoesticum,
maar ook de Noorderkerk in Ede, die nu multifunctioneel gebruikt
wordt. Het is nu belangrijk om daarbij ook voldoende aandacht te
geven aan uitvoeringskwaliteit. “
Op de vraag of er in de huidige tijd te weinig aandacht is voor
uitvoeringskwaliteit, antwoordt Jan van ’t Hof het volgende. “Gespecialiseerde bedrijven op het gebied van restauratie hebben het moeilijk
en hebben onlangs bij de minister aan de bel getrokken. Zij worden
sinds de crisis minder gevraagd, omdat ze vaak duurder zijn. Zij leveren echter wel kwaliteit die zich op lange termijn uitbetaalt. Het is
belangrijk om dat aan monumenteneigenaren uit te leggen. Kwaliteit
kost soms meer geld, en er zijn nu eenmaal verschillen tussen een restauratieschilder en gewone schilder. De restauratiekwaliteit moeten
we niet uit het oog verliezen. Deze bedrijven moeten blijven bestaan.”
En hoe kunnen we dat bereiken, in deze tijd waarin overheden
de subsidiekranen steeds verder dicht draaien? “De erfgoedorganisaties, maar ook de bedrijven zelf moeten kunnen uitleggen en
aantonen wat de meerwaarde van hun werk is, dat men ook inderdaad
meer voor hun geld krijgt, bijvoorbeeld aan de hand van referentieprojecten. Het is belangrijk dat restauratiekwaliteit niet uit het oog
verloren wordt en dat mensen enthousiast gemaakt worden voor de
uitvoeringskwaliteit.”

Samenwerken en verbinden
Naast zijn nieuwe functie als regiohoofd is Jan van ‘t Hof actief op
het gebied van internationaal onderzoek. De RCE probeert in Europa
erfgoedinstellingen met elkaar te verbinden en een infrastructuur op
poten te zetten om onderzoek op het gebied van erfgoed te ondersteunen en te delen. Een van de uitdagingen die hij op dit vlak ziet is
het verbinden van internationaal onderzoek aan concrete vraagstukken in de regio.
Het doorzetten en intensiveren van samenwerking is voor Jan van
‘t Hof een belangrijk opgave. “Naar mijn idee heeft Gelderland een
vrijwel dekkende infrastructuur op het gebied van erfgoed. Er zijn vele
organisaties, zoals Erfgoed Gelderland, Geldersch Landschap en
Kasteelen, de Monumentenwacht en Gelders Genootschap. Maar
vinden we elkaar genoeg? Goede samenwerking en afstemming zijn
van groot belang om expertises optimaal te benutten en te komen
tot een echt integrale erfgoedzorg. Een goed voorbeeld vind ik het
Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland en haar regiobijeenkomsten. Een ander voorbeeld is de samenwerking van de RCE
met de Monumentenwacht op het gebied van expertiseontwikkeling.
Ik wil het draagvlak voor erfgoed en de samenhang tussen de organisaties graag bevorderen, maar dat moet wel concrete resultaten
opleveren. Want dat is waar de samenleving voor betaalt.
De week van Erfgoed & Ruimte Van collectie
naar connectie
Een punt van zorg is, dat veel gemeenten steeds minder slagkracht
De wijze waarop de samenleving is ingericht, verandert drastisch
op het gebied van erfgoed hebben. Hoe kunnen we de expertise die
er is goed benutten en hoe kunnen we goed prioriteren? We hebben als gevolg van bijvoorbeeld internet en sociale media, maar ook demoelkaar nodig.”
grafische en economische veranderingen dragen hier aan bij zoals de
schaalvergroting in de landbouw en de beëindiging van industriële
Duurzaamheid en veiligheid
activiteiten. We zien dat bijvoorbeeld terug in het verlies van voorzie“Naast goede samenwerking aan integrale erfgoedzorg, door men- ningen en in de groeiende leegstand van winkels, kerken en boersen en organisaties, zijn er maatschappelijke thema’s, zoals duurzaam- derijen. En veel van die gebouwen zijn monumentaal van aard. Toch
heid, die aandacht verdienen. Hoe kunnen we mensen op dit gebied is dat niet alleen een somber verhaal. Want tegelijkertijd ontstaan er
helpen, zoals op landgoederen of in binnensteden?’’
ook nieuwe initiatieven, creëren mensen nieuwe collectieven en groeit
Veiligheid is een ander onderwerp, bijvoorbeeld waterveiligheid. bijvoorbeeld het toerisme door mensen die authentieke ervaringen
Zo organiseert de RCE in het najaar een conferentie met als thema opzoeken. Kortom, de opgaven hangen steeds meer met elkaar samen
‘Veiligheid, erfgoed en water’. En dit speelt niet alleen in het rivierenge- waarvoor geen enkelvoudige oplossingen meer voorhanden zijn.
bied, maar ook op de Veluwe. Denk bijvoorbeeld aan de wateroverlast De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt daarom of deze
bij Paleis het Loo. Duurzaamheid en veiligheid zijn maatschappelijke opgaven die rondom dit soort monumenten ontstaan niet beter kunnen
uitdagingen waar de erfgoedwereld mee aan de slag moet.“
worden opgepakt door ter plekke, tezamen met de lokale professionals
We vragen Jan van ’t Hof of hij deze onderwerpen als een kans voor en betrokken partijen te bezien of er concrete stappen te zetten zijn.
erfgoed ziet, of als een bedreiging. “Eigenlijk in eerste instantie als geen Het denken vanuit afzonderlijke gebouwen, de collectie is daarbij
van beide. Ik vind het belangrijk om te denken vanuit de monumente- niet langer voldoende. Het gaat er om de connectie te maken tussen
neigenaar. Die wil investeren in zijn erfgoed, met het oog op behoud. gebouwen, mensen en opgaven. Dus niet door er van afstand over
We moeten de eigenaar daarbij helpen! Standaard maatregelen, bij- te adviseren of door er over te vergaderen, maar door samen aan de
voorbeeld zonnepanelen, zijn dan niet altijd de goede oplossing. Erf- slag te gaan: de Week van Erfgoed en Ruimte. Momenteel wordt
goedinstanties zouden moeten meedenken over goede oplossingen. onderzocht of zo’n week ook in de Regio Achterhoek te organiseren
Zo is de RCE bezig met de ontwikkeling van een brochure over kleine, is rondom actuele opgaven die daar spelen.
effectieve maatregelen die getroffen kunnen worden op het gebied
Voor meer informatie
van duurzaamheid. Daarnaast zou naar zijn idee het energielabel bij
Frank Strolenberg | Programmamanager Herbestemming & Agenda
monumenten anders bepaald moeten worden. Het idee is dat oude
Toekomst Religieus Erfgoed | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
gebouwen niet energiezuinig zijn, maar dit zijn aannames. Kunnen we
f.strolenberg@cultureelerfgoed.nl
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Erfgoed beleven

Kennis van ons erfgoed
Jan van ’t Hof is kunsthistoricus, woont in Gelderland en werkt
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Sinds kort is hij
hoofd van de regio Noord-Oost, waaronder Gelderland valt. Hiervoor
was hij afdelingshoofd Conservering en Restauratie bij de RCE. Dit is
de afdeling met specialisten op het gebied van materialen en technieken, van moderne kunst tot molens, en van orgels tot natuursteen. Jan
van ’t Hof breekt graag een lans voor de enorme hoeveelheid kennis
die aanwezig is binnen de erfgoedwereld. “De hoeveelheid kennis is
veel groter dan de meeste mensen denken, naar mijn idee. Ik zie het
als een van mijn taken als regiohoofd om dit onder de aandacht te
brengen en de specialistische wereld te verbinden met het publieke
domein, waaronder eigenaren van monumenten, bestuurders en erfgoedorganisaties, zoals het Gelders Genootschap. En dan op alle
niveaus: van voeg tot landschap.”

Erfgoedtoerisme
OP het Gouden

prachtige Gelderse erfgoed en natuurschoon op

internet en televisie konden zien – ontmoet ik Rick
van Zadelhoff, marketing manager bij RBT KAN/
VisitVeluwe op kasteel Rosendael. “De Veluwezoom trekt me. De hoogteverschillen, de rijke

Randje van de
Veluwe
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Interview met
Rick van Zadelhoff
RBT KAN/VisitVeluwe

historie in het landschap. Niet voor niets wordt het
ook het Gouden Randje van de Veluwe genoemd.”
Als student Hoger Toeristisch & Recreatief Onderwijs (Saxion
Hogeschool) was Van Zadelhoff betrokken bij het toeristische project
‘Parels Rijgen langs de Veluwezoom’ in 2007. Het enthousiasme dat
hij destijds opdeed voor bijzondere landgoederen en kastelen als
Middachten en Rosendael is nooit weggegaan. Vanuit RBT KAN/
VisitVeluwe richt hij zich nu onder meer op het genereren van belangstelling voor de bijzondere geschiedenis, de prachtige natuur en het
rijke erfgoed van de Veluwezoom, dat een must is voor erfgoedtoeristen. “Het echte verhaal van de Veluwezoom vertellen, is hiervoor
de basis. Juist authentieke verhalen, zoals opgeschreven in het oral
history project ‘Geschiedenis in verhalen’ van Gelders Arcadië, kunnen toeristen motiveren om dit gebied te bezoeken.”1

over het massatoerisme. Het is ook in kader van deze enorme recreatieve druk in de hoofdstad dat het Nederlands Bureau voor Toerisme en
Congressen in 2016 een nieuwe strategie heeft gelanceerd: ‘Holland
City’, met de achterliggende gedachte dat voor internationale bezoekers
de afstanden in Nederland zo klein zijn als binnen metropolen. Immers,
de Veluwezoom ligt slechts op een uur afstand van Amsterdam. Diverse
cultureeltoeristische lijnen zijn binnen deze strategie uitgezet, waaronder
de Gouden Eeuwlijn (langs hoogtepunten uit de welvarende 17de eeuw),
de Liberation Route (langs bevrijdingserfgoed) en de Waterlandlijn (langs
Nederlands watererfgoed). Momenteel wordt nagedacht over een kastelen en buitenplaatsroute. “Daarin mag de Veluwezoom natuurlijk niet
ontbreken,” zegt Van Zadelhoff. Met dergelijke projecten hoopt RBT KAN
meer toeristen, voor langere duur naar de regio te krijgen. Daarbij kan het
toerisme bijdragen aan de instandhouding van de kastelen en buitenplaatsen, bijvoorbeeld door de entreegelden, maar ook door het vergroten van
de bewustwording over de geschiedenis en het hedendaagse beheer van
deze bijzondere plekken. De tip voor de erfgoedtoerist? Daar hoeft Van
Zadelhoff niet lang over na te denken: Rosendael. “De ligging is prachtig,
idyllisch, maar toch zo dicht bij de stad. Als je hier bent, waan je je in het
buitenland. Hier kun je de drukte van de stad achter je laten.”
1	Gelders Arcadië, de landgoederenzone van de Veluwezoom, staat
momenteel volop in de aandacht. De gemeenten Arnhem, Renkum,
Rheden, Rozendaal en Wageningen werken hierin samen aan een
drietal projecten: Geschiedenis in Verhalen, waarvoor een app en een

Nederland als ‘Holland City’
Is er een risico dat het natuurschoon en het erfgoed onder druk komen
te staan met dergelijke bezoekersaantallen? Van Zadelhoff geeft toe dat
er een zeker risico kan zijn, zoals beschadiging aan historische vloeren,
maar dat met goede visie en strategie dergelijke bedreigingen voorkomen
kunnen worden. Overigens zijn de toeristenaantallen op de Veluwezoom
niet van ontrustende aard, niet zoals in Amsterdam, waar geklaagd wordt

vijftal verhalenboeken zijn gepubliceerd; Visie Gelders Arcadië dat in
de maak is (door Gelders Genootschap en Poelmans Reesink Landschapsarchitectenbureau); Echo van de Tijd, een bijzonder kunst- en
cultuurevenement dat op diverse buitenplaatsen en landgoederen zal
plaatsvinden op 9 en 10 juli 2016. Zie ook: www.geldersarcadie.nl
2	Gegevens afkomstig van Planbureau voor de Leefomgeving en
Centraal Bureau voor Statistiek.
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– waarbij miljoenen mensen wereldwijd het

De Veluwezoom
Op de grens van de Veluwe en de rivieren Rĳn en Ĳssel, heeft door de
eeuwen heen een bijzondere aantrekkingskracht uitgeoefend. Adellijke
families, stedelijke regenten en rijke westerlingen bouwden hier kastelen
en landhuizen. De aantrekkingskracht van het reliëfrijke landschap én
het ‘arcadische’ erfgoed is nog steeds zeer groot. “Voor de toerist is het
belangrijk die interessante plekken te kunnen bezoeken. Toegankelijkheid
is dus een pré, al hoeft dat natuurlijk niet elke dag te zijn. Het kan ook via
bijzondere openstellingen.” Kasteel Doorwerth trok in 2012 meer dan
39.000 bezoekers, Middachten ruim 13.000 bezoekers en Rosendael
bijna 27.000. Op Sonsbeek kwamen in dat zelfde jaar 83.000 mensen
naar het bezoekerscentrum, al zal het totale aantal bezoekers aan Sonsbeek, dat als openbaar park gebruikt wordt, vele malen hoger zijn. Het
Nationale Park Veluwezoom trok zelfs zo’n 2 miljoen bezoekers.2 Afgelopen mei bleek de regio Arnhem-Nijmegen en de Veluwe een prachtig
decor voor de Italiaanse wielerwedstrijd, waar zo’n 575.000 wielerfans
langs de route stonden. Niet alleen uit Nederland, maar vanuit heel de
wereld. Als men bedenkt dat het aantal buitenlandse bezoekers vorig
jaar met 477.000 al een procentuele stijging van ruim 20% was ten
opzichte van 2014, dan lijkt Gelderland steeds populairder te worden
in het buitenland, met name bij Duitse, Belgische en Britse bezoekers.
In 2017 zal wederom een groots internationaal fietsevenement naar de
regio Arnhem-Nijmegen komen: Velo-City.

Kwaliteit maak je samen

Met de Giro d’Italia nog vers in het geheugen
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Elyze Storms-Smeets

Op het meest zuidelijk puntje van de Markt
in Zutphen staat een bijzonder monumentaal
complex: ‘Dat Bolwerck’. Het oudste deel is
een gotisch woonhuis uit 1549. Het heeft een
fraaie trapgevel met pinakels, natuurstenen
banden en kruisvensters. Tegen de rechter
zijde van dit laatmiddeleeuwse huis is in

Hendrik Haafkens
[gemeente Zupthen]
& Boukje Overbeek
[Gelders Genootschap]

‘Dat Bolwerck’

de 17 de eeuw een dwarshuis onder hoog
schilddak gebouwd. In de periode 1939–1940
is ‘Dat Bolwerk’ onder leiding van architect
A.A. Kok ingrijpend gerestaureerd.
Het was het eerste pand in eigendom van en

Duurzame
monumentenzorg

Ruimte voor verbetering
‘Dat Bolwerck’ is in de twintigste eeuw in gebruik geweest als bibliotheek en heeft daarna ook weer een periode als woonhuis gediend.
Deze situatie was echter verre van ideaal. Naast de energierekening,
die voor de vorige bewoners gelijk was aan de huurpenningen (rond
2.000 euro per maand), was er een ander probleem in het kader van de
toekomstbestendigheid, namelijk: algemene verhuurbaarheid. Bovendien verkeerde het pand bouwkundig gezien niet in al te beste staat.
De woning was meer dan 750m2 groot; de bijbehorende, kleine
doelgroep heeft normaliter vrij hoge eisen ten aanzien van comfort.
Een comfort dat het pand ook bij restauratie slechts ten dele kan
bieden. Het Wijnhuisfonds besloot dat ook om een traject in te gaan
dat, naast bouwtechnische restauratie, een betere verhuurbaarheid
en energiezuinigheid tot doel had.
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Planvorming
In opdracht van het Wijnhuisfonds en BOG (dat het pand beheert)
heeft architect Frans Ambagtsheer in samenwerking met diverse specialisten een restauratieplan opgesteld, waarin het monument wordt
verduurzaamd en een meer multifunctioneel en flexibel gebruik krijgt.
Voorafgaand aan de ontwerpen is er een uitgebreid bouwhistorisch
ruimteboek gemaakt. Per kamer zijn de historische waarden onderzocht. Dat was geen eenvoudige klus. Het werk van Kok is bijvoorbeeld amper van de oudere fasen te onderscheiden. De restauratie
Kok is dan ook een kwaliteit op zich en uitgangspunt voor de deze
restauratie geweest.
Het project is in overleg met het gemeentebestuur van Zutphen
aangemerkt als pilot project duurzame monumentenzorg. Tijdens
de aanloop is er door alle partijen veel ruimte en tijd gegeven voor
het onderzoeken van het pand en het zoeken naar goede duurzame
oplossingen.

in de praktijk

Isolatie
In de oude situatie was de buitenschil alleen ter plaatse van de
glas-in-loodramen geïsoleerd; en wel door middel van voorzetramen
aan de binnenzijde. Om het pand op duurzame wijze toekomstbestendig
te krijgen is er een isolatieplan voor de gehele schil gemaakt. Hierbij is
met name rekening gehouden met de monumentale waarden, waarvoor
een gedetailleerde bouwhistorische opname is opgesteld door bureau
ARCX. Ter plaatse van de gevels is een dunne dampopen isolatie aangebracht op basis van houtvezels, afgewerkt met een dampopen afwerking.
Deze gevelisolatie heeft met name tot doel om de koudeval en koudestraling van de muren in het midden en het eind van de winterperiode te
ondervangen. Door de isolatie dun te houden, blijft het verschil tussen
wel geïsoleerde delen en niet geïsoleerde delen (bijvoorbeeld bij de
balkkoppen) zeer beperkt. Zo worden condensvorming en de negatieve
gevolgen hiervan zo veel mogelijk voorkomen.
Het dak is geïsoleerd met vormvaste platen van PIR-schuim. Deze
isolatie is aan de buitenzijde op het dakbeschot aangebracht. Op deze
manier bevindt de gehele dakconstructie zich in het binnenklimaat,
waardoor condensvorming ook hier tot een minimum wordt geperkt.
Bovendien kzn de fraaie, monumentale dakconstructie zo volledig in
het zicht blijven. Consequentie van deze oplossing is wel dat de pannen iets omhoog komen. Omdat het pand brede goten heeft, leverde dit
slechts op een paar plekken een (oplosbare) uitdaging op. De kloosteren kruisvensters hebben nieuwe voorzetramen (aan de binnenzijde)
gekregen. Bij de schuiframen een andere oplossing gekozen. Hier is,
naast kierdichting, een dunne isolerende beglazing aangebracht in de
bestaande ramen. Voorzetbeglazing zou hier de bediening van de schuiframen onmogelijk maken de historische beleving van de ruimte en de
historische betimmeringen en binnenluiken aantasten. Op de gewelven
is over de zandlaag een laag gasbeton aangebracht waarop een vloer
met vloerverwarming is geplaatst. De verwijdering van een bestaande
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het Zutphense ‘Wijnhuisfonds’.

Kwaliteit maak je samen
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de eerste ‘ideële’ woonhuisrestauratie door

In het nieuwe vloerpakket is ruimte voor brandwerende, akoestische en
installatietechnische maatregelen, inclusief leidingen voor lage temperatuur vloerverwarming.

De belevings
waarde van het
erfgoed

gelegen in de betekenis die het erfgoed heeft
voor de geschiedschrijving en de professionals
uit de erfgoedzorg. Het perspectief van
eigenaren, gebruikers, belanghebbenden en

Ook andersoortige waarden zoals gebruiks
waarde, marktwaarde, belevingswaarde of
levensbeschouwelijke waarden, schoonheid,
belevingswaarde spelen rol bij een bredere

De mens als eigenaar
Eigenaren van erfgoed zetten zich in het algemeen in voor de
instandhouding van dit erfgoed. Zij voelen zich verantwoordelijk voor
het ‘welzijn’ van deze objecten. Soms zijn deze monumenten al eeuwen in het bezit van de familie - denk bijvoorbeeld aan Middachten
dat al 800 jaar in het bezit is van dezelfde familie – soms worden juist
monumenten aangekocht om op te knappen en daarna te bewonen.
Het bewonen en gebruiken van erfgoed heeft dus een meerwaarde voor de beleving van de eigenaar. Het is niet alleen een zorg,
maar ook een lust.
Gelukkig zijn veel eigenaren van erfgoed met fraaie interieurs of
gelegen in een fraaie aanleg bereid de beleving van dit goed te delen
met anderen en stellen zij hun bezit open voor bezoekers. Op deze
manier kunnen ook anderen genieten van deze monumenten en bijdragen aan de instandhouding door middel van het betalen van een
entreegeld.
Mens als belever:
De kwaliteit van de ruimte in onze dorpen en steden wordt in
hoge mate bepaald door de aanwezigheid van een historisch stratenpatroon en de aanwezigheid van erfgoed. De combinatie van
een goed vormgegeven straatprofiel en fraaie straatwanden hebben
een hoge belevingswaarde voor de bewoners en hebben een grote
aantrekkingskracht voor toeristen. Hierbij gaat het met name om de
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uitwendige beleving van erfgoed. De beleving van monumenten en
andere historische gebouwen komt echter nog meer tot leven als
het interieur van het erfgoed ervaren kan worden: een fraai interieur
of een activiteit die bijdraagt aan de ervaring van de kwaliteiten van
het object. Denk hierbij aan het beklimmen van historische torens,
waarbij niet alleen de fraaie houtconstructies van die torens bewonderd kunnen worden, maar ook vanaf de toren een fraai uitzicht op
de historische binnenstad beleefd kan worden. Het torenproject
van Zutphen is hier een mooi voorbeeld van. Het bezichtigen van
oude, bewoonde landhuizen met fraaie interieurs heeft ook een grote
aantrekkingskracht, omdat men het gevoel heeft even binnen te kunnen kijken in de ‘huiskamer’ van een ander die ‘even weg’ is. Het
bezichtigen van interieurs van monumenten die nooit open zijn, is
bijvoorbeeld tijdens de Open Monumenten Dagen altijd overtekend.
Ook het uitoefenen van bijzondere activiteiten in monumenten draagt
bij aan de beleving van deze gebouwen. Een mooi voorbeeld is een
kleine brouwerij van speciaal bieren in een kerk. De zichtbaarheid
van het brouwproces en de mogelijkheid van het proeven van deze
bieren in de historische omgeving verhoogt de belevingswaarde.
Zeker wanneer de bieren ook nog gebrouwen worden op basis van
oude bierkeuren uit de archieven!
Hetzelfde geldt voor restaurants in koetshuizen e.d.! Het erfgoed
verhoogt de beleving van de gerechten en het gezellig samenzijn. Een
nieuwe activiteit in een monument draagt bij aan de instandhouding
en beleving van dit monument, maar wanneer het interieur ook nog
elementen bevat van het oorspronkelijke gebruik is de aantrekkingskracht groter. Een nieuwe invulling van een lege fabriekshal wordt
positief ervaren, maar wanneer de nieuwe functie in de hal ook nog
plaats vindt tussen restanten van oude machines en andere onderdelen van het productieproces geeft dit een grotere meerwaarde
aan de beleving.
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benadering van het begrip waarde.

Het begrip ‘belevingswaarde’ is in de erfgoedwereld de laatste
jaren een steeds belangrijker rol gaan spelen. Volgens economen is op
dit moment zelfs sprake is van een overgang van een diensteneconomie naar een belevingseconomie. De manier waarop we onze omgeving beleven wordt door diverse factoren bepaald. Dit zijn natuurlijke
en culturele factoren maar ook opvoeding en collectieve ervaringen.
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De waardering van erfgoed is niet alleen

belangstellenden is eveneens van belang.
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Het resultaat
Inmiddels is de restauratie van ‘Dat Bolwerck’ afgerond. In het
gebouw hebben een woonhuis, een Bed&Breakfast en een expositieruimte hun plek gekregen. Op het gebied van comfort en verhuurbaarheid is de situatie ingrijpend verbeterd. Daarnaast is het pand zo
aangepast dat het op het gebied van technische voorzieningen en veiligheid in 3 appartementen opgedeeld kan worden wanneer hiertoe de
noodzaak bestaat. Het jaarverbruik is (omgerekend in kubieke meter gas)
van 20.000m3 voor alleen de woning gedaald naar 13.000m3 voor de
woning, de Bed&Breakfast en de expositieruimte samen. Door slimme
maatwerkoplossingen te verzinnen is het gelukt om hierbij - op enkele
onontbeerlijke concessies na – de monumentale waarden te behouden.
balklaag uit de tijd van Kok is - naast de plaatsing van een lift - een van Duurzame monumentenzorg: op het gebied van een goed bouwproces
de grootse wijzigingen van het monument.
met ruimte voor elkaars inbreng, op het gebied van de juiste inzet van
kennis en kunde, op het gebied van restauratie en innovatie, op het
gebied van duurzame flexibiliteit voor het monument, op het gebied
Installaties
Door het aanbrengen van de isolatie verandert het binnenklimaat van comfort en ten slotte op het gebied van energieverbruik. De praktijk
van het monument, waardoor het noodzakelijk wordt gecontroleerd bewijst dat het echt kan!
en gereguleerd te ventileren. Er is gekozen voor een systeem waarbij de lucht mechanisch wordt afgevoerd. De toevoer van lucht vind
Betrokken bij deze duurzame restauratie zijn:
plaats via een zogenaamd ClimaRad systeem dat onopvallend is wegOpdrachtgever Stichting Het Wijnhuisfonds
gewerkt onder de vensterbanken. De buitenlucht komt naar binnen via
Beheer & bouwmanagement Stichting B.O.G.
een aantal open voegen in de gevel, een daarachter gelegen rooster
Architect ir. Frans Ambagtsheer
en een warmteterugwinningsunit. Als verwarming is gekozen voor een
Bouwhistorisch onderzoek ARCX te Doesburg
pellet gestookte biomassaketel. De pelletinstallatie is geplaatst in de
Kleurhistorisch onderzoek Bert Jonker te Zwolle
oude kelder, van waaruit tevens opslag en bevoorrading van de pelBouwfysisisch & installatietechnisch concept: DPA Cauberg-Huygen
lets plaatsvindt. De woongedeelten zijn voorzien van zone-geregelde
Hoofdaannemer Dijkman Bouw, Warnsveld
vloerverwarming. Omdat de verdiepingsvloeren vanuit constructief
Installateur Feenstra
oogpunt versterkt moesten worden en daarom aan de bovenzijde zijn
Elektra Baderie Kraus, Zutphen
opgedikt, ontstond ruimte om ook hier vloerverwarming aan te brengen.
Begeleiding Hendrik Haafkens, gemeente Zutphen [Foto’s op deze pagina]

Martin van Bleek
& Roger Crols

Mens als vormgever van de beleving:
de Stakenborg in Voorst [Gemeente Oude
IJsselstreek]
De belevingswaarde van erfgoed speelt ook een belangrijke rol
bij de restauratie en herbestemming van erfgoed. Wat willen we in de
toekomst handhaven, welke periode is van belang voor het verhaal
en de beleving? Niet alleen in het exterieur maar ook in het interieur.
Een bijzonder en spannend voorbeeld is de boerderij ‘Stakenborg’
die zal worden herbestemd tot twee vakantiewoningen.
Aan het riviertje de Aa-strang in de buurtschap Voorst bij Gendringen staat één van weinige zogenaamde spiekers in Gelderland.
Een spieker is een opslagruimte voor graan. In het geval van de
‘Stakenborg’ maakte deze vanaf de bouw in de 17de eeuw een hele
ontwikkeling door. Uiteindelijk ontstond de huidige boerderij waarin
de oude spieker nu een bijna vanzelfsprekend deel vormt van het
voorhuis. Eigenaar is de familie Van Hal die het complex bijna 200
jaar heeft bewoond. De Stakenborg is een gemeentelijk monument.
In het kader van de herbestemming en een zorgvuldige omgang met
de historische materialen en bouwsubstantie is door bureau ARCX
een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd.
De herbestemming wordt tevens aangrepen om het verhaal van
dit voor Gelderland zeldzame complex beter beleefbaar te maken.
Niet alleen voor de toekomstige huurders, maar ook voor de vele
wandelaars en fietsers die gebruik maken van de door het Waterschap
nieuw aangelegde wandel- en fietsroute naast de boerderij, die via
een stuw over de Aa-strang voert.
Oorspronkelijk was in eerste instantie het idee om de achttiende
eeuwse situatie te reconstrueren. In die tijd was de spieker nog als
zelfstandig element te herkenbaar. Op basis van de bouwhistorische
gegevens en een schetsplan is vooroverleg gevoerd over de plannen met de eigenaar, de architect, gemeente, de adviseurs van het

Mens als eigenaar: Wijnhandel Appeldoorn
in Velp [Gemeente Rheden]
De beleving van erfgoed is vaak het grootst en best gegarandeerd
indien de historische functie nog steeds aanwezig is. Een belangrijke rol speelt daarbij de eigenaar die zorgt draagt voor de historische
continuïteit. Een opmerkelijk voorbeeld is de wijnhandel Appeldoorn
in Velp. Dit jonge monument dateert uit de wederopbouwjaren. De in
1897 gestichte wijnhandel is na oorlogsschade in de jaren 1946-1948
herbouwd in de stijl van de Delftse School naar ontwerp van het architectenbureau W.A.M. van der Ven uit Velp. Het voor de bouwtijd, gezien
de schaarste aan bouwmaterialen, opmerkelijk rijk uitgevoerde interieur
is grotendeels gaaf bewaard gebleven. De gang heeft een zwart-witte
tegelvloer in schaakbordpatroon. De imposante ontvangstruimte, open
tot de kap, is onder meer voorzien van een uit rode tegels bestaande
vloer, een schoorsteenmantel in 17de eeuwse trant en een smeedijzeren
balustrade. In het interieur zijn in samenwerking tussen opdrachtgever
en architect allerlei elementen opgenomen die de beleving van het
proeven van wijn in de ontvangstruimte in geur en kleur moeten versterken. Decoraties die herinneren aan de Elzas en verwijzingen naar een
illuster verleden in de vorm van een in 17de eeuwse trant uitgevoerde
schoorsteenmantel dragen hier aan bij.
Hoewel de hoofdvestiging van de wijnhandel inmiddels elders in
Velp is gevestigd, wordt het gebouw aan de Brugweg nog steeds als
kantoor en proeflokaal gebruikt. De enthousiaste achterkleinzoon van
de grondlegger van het bedrijf en huidige eigenaar Arnoud Appeldoorn
hecht een grote waarde aan de instandhouding van het bijzonder goed
bewaard gebleven in- en exterieur. In de loop der tijd ontstane kleinere
wijzigingen worden op dit moment weer teruggebracht inde oorspronkelijke staat. Het interieur draagt nog steeds in belangrijke mate bij
aan de uitstraling van zijn bijna 120 jaar oude bedrijf en functioneert
als visitekaartje.
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Gelders Genootschap en de restauratieaannemer. Uiteindelijk bleken
allen ervan overtuigd dat beleving en waarden gelegen waren in de
situatie zoals deze uiteindelijk tot kort voor de Tweede Wereldoorlog
heeft bestaan.
Raamindelingen worden weer hersteld evenals de oorspronkelijke
voordeur. Een 17de eeuwse luikopening in de zijgevel van de spieker
krijgt weer een houten luik en de spieker wordt weer voorzien van een
pannendak. Uiteindelijk wordt niet alleen de spieker beter herkenbaar, maar wordt ook de ontwikkeling die de boerderij tot de Tweede
Wereldoorlog heeft doorgemaakt weer beter beleefbaar.

Identiteit en beleving
Deze voorbeelden illustreren de uiteenlopende wijzen waarop
een invulling aan het begrip belevingswaarde wordt gegeven. Een
actieve, op uiteenlopende manieren vormgegeven informele uitwisseling van kennis over de verhalen en de betekenis van erfgoed tussen
de deskundige en het publiek kan de toekomstige beleving verrijken.

Gelders Genootschap

Colofon
Gelders Genootschap is een onafhankelijke adviesorganisatie voor
ruimtelijke kwaliteit. Kenmerkend is de integrale benadering van architectuur, stedenbouw, cultuurhistorie, archeologie en landschapsarchitectuur.
Gelders Genootschap is in 1919 opgericht als vereniging van Gelderse
gemeenten en bevordert sindsdien consequent de schoonheid van stad
en land. Opdrachtgevers zijn gemeenten en ook andere overheden
en organisaties. De ISO 9001 gecertificeerde organisatie geldt als
expertisecentrum voor ruimtelijke kwaliteit.
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