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Ten strijde tegen ’s lands saaiheid _

“Weg met de identiteitsloze doorzonwoning” 
kopte het Parool op 6 juli 1999. “Meer oog 
voor het karakter van Nederland” was het 
voorpagina antwoord van de Volkskrant. 
“Identiteit van het landschap moet versterkt” 
schreef het Financieel Dagblad. Deze en 
andere koppen verschenen naar aanleiding 
van de presentatie van de Nota Belvedere  
op 5 juli 1999. 

Nog steeds zijn deze noodkreten te horen in 
Nederland: de burgers geven via enquêtes 
aan dat de kwaliteit van de openbare ruimte 
hen een doorn in het oog is; ondernemers 
wijzen op de nadelige effecten van de  
verrommeling. En opnieuw worden vanuit  
Den Haag beleidsinstrumenten in stelling 
gebracht: Mooi Nederland met aandacht voor 
‘identiteit’, de Agenda Landschap met als 
leidend credo ‘behoud door ontwikkeling’,  
de modernisering van de monumentenzorg 
als wettelijke verankering van het hele  
Belvederedenken, de nieuwe architectuur
nota die zich richt op de teloorgang van de 
stedenbouw in Nederland en de herontwik
keling van gebouwen etc. 

Bij het aflopen van de geldigheidsduur van  
de Nota Belvedere per eind 2009 is het een 
zegen dat dit nieuwe beleid er is; immers de 
discussie over de kwaliteit van onze ruimte 
moet voortdurend gevoerd worden. Over mooi 
moet getwist worden!

Na 35 nieuwsbrieven komt er een einde aan 
een serie waarin, vaak gegroepeerd rondom 
een bepaalde thema, belicht werd hoe de 
cultuurhistorische waarden in de praktijk 
ingezet worden ‘ten strijde tegen ’s lands 
saaiheid’, zoals de NRC dat destijds be
schreef. Met als doel om die ruimtelijke 
kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd het 
erfgoed daarin te behouden: behoud door 
ontwikkeling dus.

Deze nieuwsbrief blikt terug op een groot 
aantal van die thema’s en op een aantal 
verworvenheden van Belvedere. Tegelijkertijd, 
en dat is veel belangrijker, wordt ook aange
geven hoe en door wie er met deze dossiers 
wordt voortgegaan. What and who is next? 
De website www.belvedere.nu blijft ook na 
2009 nog in de lucht om u terzijde te staan 
met kennis over projecten, diverse handrei
kingen en downloads van publicaties.

Met deze nieuwsbrief willen we laten zien 
hoe breed het belang van cultuurhistorie  
heeft doorgewerkt. Oordeelt u zelf of uw 
leef omgeving aan kwaliteit heeft gewonnen 
en neem, voor zover dat nog niet gebeurd is, 
vooral zelf het stokje over. Ten strijde!
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Cultuurhistorie is in beweging. Bij het opstellen van de Nota Belvedere 
was het in 1999 nog een ‘hell of a job’ om relevante informatie –  
die ook nog com patible was - boven tafel te krijgen over archeologie...

Fons Asselbergs heeft in 2008, in zijn rol als Rijksadviseur voor  
het Cultureel Erfgoed, onderzoek laten uitvoeren naar terreinen, 
complexen en gebouwen die leegstaan of de komende tien jaar...

De gemiddelde mens bestaat voor zo’n 65% uit water. Voor Nederlanders 
moet dat percentage wel hoger liggen want Nederland en water zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze relatie met water...

Passie is misschien wel het belangrijkste ingrediënt van Belvedere.  
Zeker in de pioniersjaren waren het de eenlingen met hun bevlogen-
heid, betrokkenheid en doorzettingsvermogen die projecten... 

Behoud en versterking van de Nationale Landschappen, bouwen in  
het buiten gebied, herbestemming van agrarische gebouwen, natuur-
ontwikkeling en -beheer; dit zijn een aantal thema’s in het landelijk...

Belvedere is nationaal beleid gericht op Neder lands grondgebied. 
Desondanks is in de loop der tijd merkbaar geworden dat de Belvedere 
denk- en werkwijze weerklank vindt bij veel landen binnen en buiten...

Fuck, Fake or Translate? In de tien jaar Belvedere zijn met elkaar  
de grenzen verkend van de omgang met ons verleden. Wat is oud, 
wat is nieuw? Wat is echt, wat is onecht? Waar houdt Belvedere op...

Bij gebiedsontwikkeling gaat het vaak om een veelvoud van partijen, 
met verschillende belangen die in een complexe om geving een gebied 
tot ontwikkeling moeten brengen. Daarbij is het streven om kwaliteit...

De werelden van ruimte en verkeer komen steeds vaker bij elkaar.  
Lag de afgelopen decennia de aandacht bij infrastructuur vooral op 
veiligheid en doorstroming, sinds enkele jaren staat kwaliteit weer...

De relatie tussen cultuurhistorie en toerisme/recreatie bevindt zich 
in een stroomversnelling. Steeds meer cultuurhistorici erkennen het 
belang van toerisme/recreatie voor het behoud en de presentatie...

In de wijkaanpak speelt identiteit steeds vaker een rol. Naast een  
sociale insteek en fysieke herstructurering gaat men op zoek naar  
de wortels van zo’n wijk. Het kan het antwoord zijn op de vraag...

Het gedachtegoed van Belvedere kan alleen evolueren van ‘inspirerend 
idee’ naar ‘gewoonte’ als er een brede groep professionals ontstaat die 
het Belvederedenken als volstrekt normaal ervaart en over de kennis...
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Inleiding _

Cultuurhistorie is in beweging. Bij het 
opstellen van de Nota Belvedere was  
het in 1999 nog een ‘hell of a job’ om 
relevante informatie – die ook nog com
patible was – boven tafel te krijgen over 
archeologie, gebouwde monumenten en 
historische geografie. Inmiddels zijn er 
legio waardenkaarten en samengestelde 
overzichten beschikbaar. Tegelijkertijd 
worden de verhalen achter dit fysieke 
erfgoed steeds belangrijker. Ook is het  
van imminent belang hoe de historische 
data geanalyseerd en benut kan worden 

voor ruimtelijke (her)inrichting. Dat laatste 
past in een beweging waarbij de erfgoed
professional anno nu steeds meer een  
rol krijgt in processen waarbij naast de 
zorg voor objecten ook de omgeving  
wordt betrokken; waar naast behoud ook 
ontwikkeling als strategie wordt ingezet. 
Hoe zich dat verder ontwikkelt is nog 
onduidelijk; maar een ding is zeker:  
de erfgoedwereld zal in beweging moeten 
blijven.

Cultuurhistoricus van de toekomst _

Gezocht Cultuurhistoricus (m/v)
die meedraait in complexe ruimtelijke ontwikkelingsprocessen

De persoon die wij zoeken beschikt over:

Profiel van de ‘cultuurhistoricus van de toekomst’ n.a.v. Strategisch Agendagesprek Cultuurhistorie, 10 oktober 2008, debatcentrum Tumult.

Vakkennis
Aantoonbare historische kennis van het (stedelijke) cultuurland-
schap is de basis voor uw handelen. U beschikt daarnaast over ken-
nis van de ruimtelijke ordening en vastgoedontwikkeling. U bent in 
staat ontbrekende kennis snel aan te vullen via bestaande informa-
tiekanalen.

Inlevingsvermogen
U heeft oog voor het proces, voor de verschillende belangen,  
voor de bestuurlijke verhoudingen en weet daarin positie  
te kiezen.

Verbindingskracht
U kunt verbindingen leggen en allianties aangaan met andere  
disciplines, belangen en betrokkenen.

Empowerment / inspirerend vermogen
U bent in staat het ‘verhaal’ achter de cultuurhistorische informatie 
te vertellen. Dankzij uw inlevingsvermogen kunt u dit verhaal over-
tuigend en enthousiasmerend overbrengen, aansluitend bij de  
belevingswereld van de betrokkenen. U denkt mee in mogelijke  
uitwerkingsrichtingen en maakt samen met de andere betrokkenen 
de vertaalslag van het nu en het verleden, naar de toekomst.

Uithoudingsvermogen
U bent voor de lange duur betrokken bij ontwikkelingen en bewaakt 
en vernieuwt steeds opnieuw de cultuurhistorische inbreng.

Ervaring
U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring in complexe 
ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.

Momo en de Mens _

Yana van Tienen heeft in opdracht van het mi-
nisterie van OCW onderzoek gedaan naar de 
door haar gesignaleerde kloof tussen de 
vraag van de maatschappij en de taakinvulling 
van de monumentenzorger: “Er is sprake van 
een totaal van elkaar verschillende kijk op de 
wereld. De maatschappij houdt zich bezig met 
de toekomst, terwijl de monumentenzorger 
zich richt op het nu. De maatschappij denkt 
over Nederland en Europa en de monumen-
tenzorger denkt aan de eigen gemeente. De 
maatschappij stelt tenslotte diverse doelen 
op, terwijl de monumentenzorger zijn klussen 
pragmatisch afwerkt.”

“Achterliggende oorzaak voor deze situatie is 
het verschil in ervaring, in mogelijkheden en  
in beperkingen tussen monumentenzorger en 
maatschappij. Ervaring in de zin van belevenis-
sen. Mogelijkheden en beperkingen in de zin 
van eigen capaciteit, geld, tijd en macht. (…) 
De maatschappij weet wel hoe Nederland er 
uit zou zien als de monumentenzorg in de 

zorg voor cultuurhistorie zou veranderen.  
De maatschappij weet ook hoe Nederland er 
uit zou zien als die cultuurhistorie een hoofd-
bestanddeel zou vormen in de ruimtelijke ont-
wikkelingen. De maatschappij heeft geen idee 
wat deze dingen betekenen voor het taakveld 
van de monumentenzorger en daarmee voor 
de monumentenzorger als mens.”

Van Tienen stelt voor om de kloof te overbrug-
gen door in elk geval “de monumentenzorger 
in staat te stellen aan te kunnen sluiten bij  
de maatschappij en het verwachtingspatroon 
van de maatschappij aan te passen of op  
z’n minst te meten aan een reëel tijdspad”. 
Belangrijke maatregelen zijn de uitbreiding 
van capaciteit (uren en geld), het opzetten  
en uitbreiden van opleidingen, het ontwerpen 
van degelijke werkstructuren en het actief  
stimuleren van integrale werkprocessen. 
Bron _ MoMo en de Mens; Van monumentenzorger  

tot vakspecialist cultuurhistorie, Yana van Tienen,  

december 2008. Downloaden _ www.ocw.nl.

“In theorie zal de 
monumentenzorger 
zich ongetwijfeld 
scharen achter de 
doelstellingen van 
Belvedere, maar hij 
weet tegelijkertijd 
dat de condities en 
speelruimte om een 
en ander te bereiken, 
ontbreken.”



Atelier Rijksbouwmeester

“Vraag is hoe het Belvederegedachtegoed 
vast kan worden gehouden, maar dan 
geëmancipeerd, zonder externe financiële 
en programmatische ondersteuning. Dit 
kan alleen als de meerwaarde van die 
gelaagde benadering (…) publiek geac-
cepteerd wordt en door de betrokken 
partijen vanzelfsprekend wordt gevonden 
en als de gewenste integrale aanpak 
verankerd is in protocollen van voorver-
kenning en ontwerpend onderzoek. 
(…)
Cultuurhistorie moet een sterke positie 
krijgen in de diverse planconfiguraties 
van de ruimtelijke ordening. 
(…)
Met betrekking tot beide noties is het 
college van mening dat het verder veran-
keren van het Belvederegedachtegoed 
niet gerealiseerd kan worden zonder 
goed doordachte programma’s voor de 
ontwikkeling en overdracht van kennis.”

Het post Belvederetijdperk: Cultuurhistorisch beleid 

verankerd in de ruimtelijke ordening en in de ont-

werpopgave’, Atelier Rijksbouwmeester, zomer 2008

Erfgoedinspectie

“De positieve resultaten die de Erfgoedin-
spectie in deze gemeenten heeft gezien, 
zijn vaak te danken aan deze individuele 
medewerkers. Dat is positief, maar van 
een stevige verankering van de monumen-
tenzorg is geen sprake.

Overzicht van de belangrijkste knelpunten 
bij de 16 gemeenten: 
-  Ontbreken van op monumenten toege-

spitste kennis; 
-  Ontbreken van verankering monumen-

tenzorg op gemeentelijk niveau;
-  Onevenwichtigheid tussen de beschik-

bare capaciteit voor monumentenzorg 
en de hoeveelheid werk;

-  Geen integrale werkwijze binnen de 
gemeentelijke organisatie;

-  Gebrek aan toezicht op de uitvoering 
van de restauratie en gebrek aan 
deskundige handhaving;

-  Ontbreken van inzicht in de aanwezige 
cultuurhistorische waarden;

-  Gebrek aan onderzoek voorafgaand 
aan wijzigingen.”

Op weg naar een professionele monumentenzorg; 

inspectie 16 gemeenten met 150-200 rijksmonumen-

ten’, Erfgoedinspectie, september 2008

MoMo-werkgroep RO

“Een gebieds- en ontwikkelingsgerichte 
monumentenzorg vereist investeringen in 
nieuwe kennis, nieuwe instrumenten en 
nieuwe vaardigheden. Met name op het 
niveau van de gemeenten, en in het 
bijzonder de ‘kleinere’ gemeenten, vallen 
al deze aanbevelingen als zaad op een 
dorre akker als niet fors wordt geïnves-
teerd in de versterking van de capaciteit 
en deskundigheid op het terrein van de 
cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit. 

Juist naar mate door het rijk meer wordt 
verwacht van gemeenten als uitvoerende 
overheid, zullen de gemeenten ook in 
staat moet worden gesteld deze verwach-
tingen waar te maken.”

Advies Ruimtelijke Ordening; advies van de MoMo-

werkgroep RO’, juli 2008

Visie Architectuur en Ruimtelijk 
Ontwerp

“De vele particuliere initiatiefnemers en 
erfgoedinstellingen spelen een belangrijke 
rol bij het vormgeven aan een ontwikke-
lingsgerichte monumentenzorg in de 
praktijk en een verdere toenadering en 
samenwerking tussen cultuurhistorici en 
ontwerpers.”

Een cultuur van ontwerpen; Visie Architectuur  

en Ruimtelijk Ontwerp’, Ministeries van OCW en 

VROM, juli 2008

Evaluatie Belvedere

“De beleidsmatige doorwerking bij de 
departementen en provincies is goed (…) 
De beleidsmatige doorwerking bij ge-
meenten, waterschappen, markt- en 
andere partijen, laat een diffuser beeld 
zien, met een beeld van koplopers, 
volgers en organisaties waar Belvedere 
niet of nauwelijks een rol speelt. Hier ligt 
een opgave om tot een grotere /midden-
groep/ door te dringen. 
(…)
In acht jaar Belvedere is in het licht van de 
beoogde impuls veel zichtbaar geworden 
in de uitvoeringspraktijk. Anderzijds is, 
met het oog op internalisering en routini-
sering in de uitvoeringspraktijk van alle 
doelgroepen, het eindstation nog niet 
bereikt 
(…)
Dat het impulsprogramma niet ‘in de volle 
breedte’ heeft geresulteerd in routines bij 
de doelgroepen, mag het programma niet 
worden aangerekend. Routinisering is 
anders van aard en kan niet als het 
‘staartje’ van een impulsprogramma 
worden opgevat. Deze opgave die ook per 
doelgroep verschillend is, is daarmee 
vooral een zaak voor vervolgactiviteiten 
en/of programmering na 2009.”

Evaluatie Belvedere; Op na(ar)2009’, ministeries  

van OCW, VROM, LNV en VenW, juli 2008

Reflectie op CH-sector

“Naast de klassieke, wetenschappelijk 
georiënteerde cultuurhistoricus, is er een 
groeiende behoefte aan cultuurhistorici 
die oog hebben voor het planproces, voor 
de belangen die daarin een rol spelen en 
de afwegingen die gemaakt worden. 

Deze cultuurhistoricus kenmerkt zich 
door een belangstellende een geïnteres-
seerde houding. Er is in mindere mate 
behoefte aan cultuurhistorici met gede-
tailleerde kennis van bijvoorbeeld ont-
werp en grondexploitatie. 

Wel moeten de cultuurhistorici additionele 
vaardigheden ontwikkelen om ‘het spel’ 
beter te kunnen spelen, zoals methodie-
ken van kennisoverdracht, presentatie-
vaardigheden, opbouwen netwerk, 
krachtenveldanalyse, onderhandelings-
technieken, e.d. Deze additionele vaardig-
heden zouden een plek moeten krijgen in 
het regulier onderwijs.”

Bron _ Levend verleden; een reflectie op inzet en 

handelen cultuurhistorische sector in Leidsche Rijn 

e.a. casussen, Projectbureau Belvedere, april 2008

De maatschappelijke context _
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Feest in de Gashouder – één van de her-
bestemde gebouwen van de voormalige  
Amsterdamse gasfabriek. Cultuurpark Wes-
tergasfabriek is een zeer geslaagd voorbeeld  

van de transformatie van een voormalig  
industrieterrein tot een levendig cultuurpark. 
Het succes is mede te danken aan het tijdelijk 
gebruik van het gebied vóór de definitieve 
planontwikkeling. Kunstenaars, ondernemers 
en omwonenden vonden en vinden in de 

Westergasfabriek nieuwe energie en worden 
geïnspireerd tot vernieuwing, samenwerking 
en ontspanning.



Quotes _

Elco Brinkman, voorzitter van 
Bouwend Nederland

“De laatste jaren richt de aandacht in met 
name het stedelijk gebied zich veel meer 
op het combineren van dingen, in de 
hoogte, onder de grond en ook op 
her inrichting, op de vraag wat je met 
bestaande gebouwen kunt doen om ze  
een nieuwe functie te geven.” 
Bron _ Belvedere Nieuws, 33 over MoMo

Arno Boon, directeur BOEi

“Gemeentes hebben vaak niet meer dan 
een halve arbeidsplaats beschikbaar voor 
monumentenzorg. Dan is het haast 
onmogelijk om voldoende krachtig in dit 
complexe veld op te treden. (...) Ik pleit 
voor een sterke RCE die het hele veld 
overziet, processen kan aanjagen en op 
basis van inhoudelijk gezag, mede de 
regie kan voeren.” 
Bron _ Belvedere Nieuws, 33 over MoMo

Fons Asselbergs, voormalig 
rijksadviseur Cultureel Erfgoed 

“Gemeenten moeten anticiperen op wat 
er de eerstvolgende tien jaar gaat gebeu-
ren en focussen op alle (te) verwachten 
leegstand. Niet in het kader van een 
sectorale monumentenzorg, maar in het 
kader van integraal kwaliteitsdenken.  
Dat houdt modernisering van de monu-
mentenzorg namelijk in.”
Bron _ Belvedere Nieuws, 33 over MoMo

Richard Hermans, Stichting 
Erfgoed Nederland

“Belangrijkste taak voor de toekomst is 
het ondersteunen van de mensen die het 
moeilijk hebben, onder meer door het 
bevorderen van kennis en vaardigheden”.
Bron _ Verslag strategische agenda Cultuurhistorie, 

Projectbureau Belvedere, 2008

Cees van ’t Veen, directeur Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed

“De kern van het erfgenaamschap van 
Belvedere bestaat uit het organiseren van 
een netwerk, waarin kennis wordt uitge-
wisseld en leren tot stand komt. De ver-
houding met de partners in het erfgoed-
veld zal zodanig vorm moeten krijgen  
dat samenwerkingsresultaten worden 
geborgd in tijd, menskracht en geld”. 
Bron _ Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Wim Eggenkamp, rijksadviseur 
Cultureel Erfgoed

“Waar het nu bij de modernisering om 
gaat, is dat momentenzorg generiek 
wordt meegenomen in de uitvoering en 
dat deze niet als aparte sector in haar 
eentje blijft opereren.” 
Bron _ Belvedere Nieuws, 33 over MoMo

14  Cultuurhistorie _ NEXT _ Belvedere NEXT _ Belvedere _ Cultuurhistorie  15

Publicaties _

Erfgoedbalans 2009

De staat van het Nederlands erfgoed
Aan de hand van feiten en cijfers, constaterin-
gen over het erfgoed (archeologie, monumen-
ten en cultuurlandschap in Nederland) en de 
ontwikkelingen van het erfgoedbeleid maakt 
de Erfgoedbalans het erfgoed meetbaar. De 
Erfgoedbalans zal iedere vijf jaar verschijnen. 
Daarmee is het mogelijk trends in de tijd te 
volgen en effecten van het erfgoedbeleid peri-
odiek inzichtelijk te maken.
Opvragen _ info@cultureelerfgoed.nl

Handreiking cultuurhistorie in  
m.e.r. en MKBA

Milieueffectrapportage (m.e.r.) en maat-
schappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 
zijn belangrijke ondersteunende instru-
menten bij het nemen van een besluit  
over projecten. Cultuurhistorie is een onder-
deel van het begrip ‘milieu’ (in de zin van 
omgeving). 

Er bestaan nog geen algemeen geaccepteerde 
methoden om effecten op cultuurhistorie  
integraal mee te nemen in m.e.r. en MKBA. 
Daarom is door de RCE en projectbureau 
Belvedere aan Witteveen en Bos de opdracht 
verstrekt om te komen tot een integrale ef-
fectbepalings- en waarderingsmethode voor 
alle facetten van cultuurhistorie ten behoeve 
van de m.e.r. en de MKBA (zowel gecombi-
neerd als apart van toepassing). De Hand
reiking cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA  
is bedoeld voor de verkennende fase/plan-
studiefase binnen het ruimtelijke ordenings-
proces, om te bepalen wat de effecten van 
projecten zijn op de aanwezige cultuur-
historie. 
Samenvatting opvragen _ infodesk@cultureelerfgoed.nl

Eigen haard is goud waard

Over de economische baten van cultuur
historisch erfgoed
Cultureel erfgoed is een belangrijke aanjager 
van de lokale economie. Zo geven bijvoorbeeld 

historische binnensteden extra dimensie aan 
het winkel- en horecabezoek, waardoor de  
binnensteden goed kunnen concurreren met 
moderne drive-incentra. 

Onderzoek naar dit cultuurhistorische ‘start-
kapitaal’ laat zien dat het erfgoed vele geld-
stromen genereert. Kosten voor onderhoud, 
restauratie, toegankelijkheid en informatie-
voorziening zijn investeringen die zichzelf te-
rugverdienen en worden dus niet ‘om niets’  
gedaan. Aan de positieve uitkomsten van  
het onderzoek verbinden de initiatiefnemers  
daarom de conclusie dat de monumenten- 
zorg vaker deel moet uitmaken van strate-
gische overwegingen en geldstromen op  
andere beleidsterreinen, zoals economische  
zaken, recreatie en toerisme en stedelijke  
vernieuwing. 
Downloaden _ www.belvedere.nu

De vrees dat cultuurhistorie voor extra kosten 
zorgt is niet altijd gegrond, het kan juist veel 
waarde toegevoegen, ook financieel. 
De digitale handleiding Belvedere en finan
ciering laat de processtappen zien waarmee 
het cultuurhistorische belang van een object, 

ensemble of gebied vertaald kan worden 
naar de financieel-economische waarde.  
De handleiding leert om te denken en spreken 
in de taal van de markt. 
Downloaden _ www.belvedere.nu; zoekterm ‘financie-

ringstool’. 

Digitale handleiding en financiering

Het kompas helpt bij het opzetten en tot uit-
voering brengen van een Belvedereproject. 
De verschillende windstreken van het kom-
pas geven hierbij richting en helpen met  
inhoudelijke tips en voorbeeldprojecten  
op koers te blijven en uit te komen bij het 

doel. Je kan zelf bepalen hoe je een project 
gaat aanpakken en welke acties je gaat  
ondernemen.
Downloaden _ www.belvedere.nu; zoekterm ‘Het  

Kompas’. 

Belvedere Kompas

Instrumenten _



Strategische agenda Cultuurhistorie _

Op 10 oktober 2008 hebben vertegen-
woor digers van de sectorinstituten/
kennis centra, ondernemers, gemeenten, 
steunpunten, provincies, het rijk en haar 
adviesorganen zich gebogen over de 
toekomst voor de cultuurhistorische 
sector. Het volledige verslag van deze 
bijeenkomst is op te vragen bij project-
bureau Belvedere. 

1.  Deskundigheidsbevordering van de  
cultuurhistorische sector

Vanuit de ruimtelijke planvorming is er in  
toenemende mate vraag naar een cultuur-
historicus met een Belvedereprofiel (naast de 
onderzoeker en monumentenzorger). Op dit  

moment is het aanbod niet in evenwicht met de 
vraag. De oplossing ligt niet alleen in de sfeer 
van meer opleiden. Er zijn ook vaardigheden  
nodig die de cultuurhistoricus alleen in de werk-
praktijk verder kan ontwikkelen. Belangrijke  
oplossingsrichtingen en prille of al bestaande 
initiatieven zijn weergegeven in het schema.

2.  Doorwerking naar haarvaten en routines 
op lokaal niveau

Hoewel cultuurhistorie aantoonbaar een meer 
vooraanstaande positie heeft gekregen in ruim-
telijke ontwikkelingen, is dit nog geen vanzelf-
sprekendheid. Met name op lokaal niveau is  
er nog geen sprake van een beleidsmatige  
verankering, of een verankering in de routines 

en opvattingen van de belangrijkste actoren. 
Wordt hier niets aan gedaan, dan neemt een 
volgende ‘urgentie’ morgen de plaats van  
cultuurhistorie in. De oplossing ligt in het  
mobiliseren, afdwingen en ondersteunen  
van de goede wil en inzet op lokaal niveau  
bij gemeenten en particulieren.

Legenda
– – geen energie vanuit de sector
– weinig energie vanuit de sector
+ veel energie vanuit de sector
++ zeer veel energie vanuit de sector
*  zie volgende pagina

oplossingsrichtingen bestaande initiatieven (mogelijk) betrokkenen

1 _ deskundigheidsbevordering

2 _ doorwerking

oplossingsrichtingen bestaande initiatieven (mogelijk) betrokkenen

–  Beroepsprofielen opstellen van  
verschillende typen cultuurhistorici

>  Spoorboekje Onderwijsnetwerk  
Belvedere*

> ...

>  Onderwijsnetwerk Belvedere/  
Belvedere-hoogleraren

> ...

+  Bewustwording en deskundigheids
bevordering (lokaal niveau)

> Erfgoed in de praktijk*
> Plan je eigen Ruimte*
> Regionaal aanbod
> ...

>  NRF, RCE, EN
> EN i.s.m. provinciale steunpunten
>  Provincies
> ...

+  Kwaliteitsstimulering >  Vrijwel elke provincie kent hierin een  
eigen initiatief: bouwheren, kwaliteits-
teams, ontwerpateliers e.d.

> ...

> provincies

> ...

–  Debat en ontmoeting > Erfgoedarena
> ...

> EN, Reinwardt Academie
> ...

–  Hands on ondersteuning  
projecten en gemeenten

> Gratis advies

> Belvedere-spreekuren
> ...

>  ADC Heritage (mogelijk uit te breiden 
naar andere branchegenoten)

> Voorbeeld Drents Plateau
> ...

+  Verplichte inbreng cultuurhistorie > Erfgoedtoets MoMo 
> ...

> OCW (steun RACE)
> ...

–  Meerwaarde cultuurhistorie  
beter aantonen

> NICIS-onderzoek (in opstartfase) 
> ...

> NICIS i.s.m. VU-CLUE en lokale overheden
> ...

–  Opleidingsprofielen opstellen /  
opleidingsaanbod aanpassen

>  Spoorboekje Onderwijsnetwerk  
Belvedere*

> ...

>  Onderwijsnetwerk Belvedere/  
Belvedere-hoogleraren

> ...

– –  Beroepsethiek bijstellen > ... > ...

–  Krachten uit de samenleving beter  
benutten / burgers mobiliseren

> Cursusprogramma gericht op vrijwilligers
> ...

> EN i.s.m. Open Universiteit
> ...

++  Bijscholing kennis en training  
vaardigheden professionals 

> ErfgoedAkademie*

> Plan je eigen Ruimte*
> Erfgoed in de praktijk*
> ...

>  Projectbureau Belvedere (kwartiermaker) 
i.s.m. EN, NRF, RACE, RCE, ®MIT,  
VU, Erfgoed inspectie, Federatie Grote  
Monumentengemeenten

>  EN i.s.m. provinciale steunpunten
> NRF, RCE, EN
> ...

+  Kennisinfrastructuur verbeteren  
(sociaal en digitaal): betere benutting 
en modernisering bestaande  
structuren en organisaties 

>  Herijken steunpunten en andere steun-
functies

>  KICH uitbreiden met provinciale databases

> ...

>  IPO, provincies, steunpunten

>  Provincie Utrecht, Provincie Overijssel, 
RCE

> ...

–  Werkervaring en uitwisseling  
kennis bevorderen 

> Diverse voornemens

> ...

>  RCE, NRF, commerciële bureaus, FGM  
(stageplekken, uitwisseling, coaching)

> ...

– –  Handleidingen, draaiboeken,  
plug & play tools 

> ... > ...

+  Debat en ontmoeting organiseren > Erfgoedarena *
>  Mogelijk in die richting te ontwikkelen:  

tijdschrift Vitruvius

> Sociëteit/debatclub (idee)
> ...

>  EN, Reinwardt Academie
>  Uitgeverij Educom, RCE, Stadsherstel  

Amersfoort, Synthegra, Projectbureau 
Belvedere

>  pm/...
> ...

– –  Voorbeelden ontsluiten en verspreiden > www.belvedere.nu
> www.cultureelerfgoed.nl

> ...
> ...

– –  Financiële prikkels > ... > ...
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Het vervolg _

Erfgoedakademie

De Erfgoedakademie is een nieuw initiatief 
voor deskundigheidsbevordering van erfgoed-
professionals die in de praktijk werkzaam zijn. 
Het gaat zowel om kennis als vaardigheden. 
De Erfgoedakademie is bedoeld voor ‘gevor-
derden’; het vormt in die zin de overtreffende 
trap van de huidige cursus Belvedere op de 
Werkvloer. De Erfgoedakademie is een idee 
van voormalig rijksadviseur Fons Asselbergs. 

Projectbureau Belvedere is op dit moment de 
wegbereider en voortrekker, maar doet dit in 
nauw overleg met andere partijen.

Plan je Eigen Ruimte

Plan je eigen ruimte is een model voor  
het maken van een regionale digitale leer-
omgeving. Het model is ontwikkeld door  
Erfgoedhuis Utrecht in opdracht van Erfgoed 
Nederland en projectbureau Belvedere.  
Het model biedt erfgoedhuizen en educatie-
instellingen een stappenplan voor het maken 
van een op de regio toegesneden lesmodule 
aardrijkskunde. Al ruim 2700 leerlingen van 
dertig scholen in het voortgezet onderwijs  
zijn al als ‘planoloog’ aan de slag gegaan om 
plannen voor (her)inrichtingsvraagstukken  
in hun eigen omgeving te ontwerpen. In de 
plannen moeten de leerlingen rekening hou-
den met de cultuurhistorie van de plek en  
met andere belangen die er spelen.

De thema’s die aan de start van Plan je Eigen 
Ruimte speelden zijn nog altijd actueel.  
Binnen de programmalijn Erfgoed en ruimte 
werkt Erfgoed Nederland daarom aan een  
vervolg van het project, waarin niet alleen 
aandacht zal zijn voor het onderwijs, maar 
ook voor de erfgoedprofessonals en -vrijwil-
ligers. 
Informatie _ www.erfgoednederland.nl  

en www.planjeeigenruimte.nl

Bron _ Nieuwsbrief Erfgoed Nederland,  

derde kwartaal 2008

Tijdschrift ‘Veranderend Nederland’

Projectbureau Belvedere en Federatie Wel-
stand streven met andere mogelijke partners 
ernaar om door het bundelen van energie een 
toonaangevend magazine over ‘veranderend 
Nederland’ het licht te laten zien. Het blad 
moet een toonkamer worden van wat beoogd 
wordt met beleidsimpulsen als Mooi Neder-
land en de Modernisering van de Monumen-
tenzorg. Het bespreekt op onafhankelijke  
wijze wat er al gebeurt op het terrein van de 
transformatie van de leefomgeving en wat er 
nog zou kunnen gebeuren. Het slaat een brug 
tussen ‘ontwerp en erfgoed’, is onafhankelijk, 
gericht op uitvoerders en opdrachtgevers en 
kent een zelfbewuste toon.

Erfgoed in de praktijk

Het cursusprogramma Erfgoed in de Praktijk 
wordt al meer dan 20 jaar georganiseerd 
door Erfgoed Nederland, het NRF en de RCE. 
Het cursusaanbod richt zich vooral op amb-
tenaren van gemeenten en provincies en 
biedt hen de mogelijkheid hun deskundig-
heid, betrokkenheid en vaardigheden te  
vergroten. 

Maar ook voor de particuliere monumenten-
organisaties en monument beherende  
instanties, restauratiearchitecten en -aan-
nemers, planologen, stedenbouw kundige  
en architecten kunnen deze cursussen van 
belang zijn.
Informatie _ www.erfgoedindepraktijk.nl  

Spoorboekje Onderwijsnetwerk  
Belvedere/Belvedere studiewijzer

Op initiatief van de drie Belvederehooglera-
ren zijn voor verschillende disciplines be-
roepsprofielen opgesteld voor professionals 
werkzaam in het Belvederedomein. Op basis 
van deze beroepsprofielen is geïnventari-
seerd bij welke onderwijsinstellingen HBO/
WO-studenten onderwijsaanbod kunnen  
vinden dat bijdraagt aan dit profiel. 
bron _ www.belvederestudiewijzer.nl

Erfgoedarena

De Reinwardt Academie en Stichting Erfgoed 
Nederland organiseren elke maand een erf-
goedbreed debat.
Informatie _ www.erfgoednederland.nl  

De Erfgoedstem

De Erfgoedstem is een onafhankelijk  
geproduceerde e-mail nieuwsbrief die weke-
lijks aan de hand van het in de media ver-
schenen nieuws een breed overzicht geeft 
van wat er gaande is in de erfgoedwereld. 
Achterliggende doelen van de ErfgoedStem 
zijn het bevorderen van gezamenlijkheid  
in de erfgoedsector en het vergroten van  
publiek draagvlak voor het werk van de  
sector.

Tot de organisaties die actief hebben bij-
gedragen aan het op gang helpen van het 
initiatief van de Erfgoedstem behoren het 
project bureau Belvedere, Het Nationaal  
Restauratiefonds, BOEi, De stichting Erfgoed-
Lab, Bureau Buiten, De Erfgoedvereniging 
Heemschut, projectbureau De Nieuwe  
Hollandse Waterlinie en de gemeente  
’s-Hertogensbosch.
U kunt zich gratis aanmelden voor deze digitale nieuws-

brief op www.erfgoedstem.nl.



Herbestemming religieus erfgoed _

Aanbevelingen herbestemming kerken en kerklocaties 
aan lokale overheden en kerkelijke bestuurders

Een commissie onder voorzitterschap van bijzonder hoogleraar  
Fons Asselbergs heeft op basis van een onderzoek naar de praktijk 
van herbestemming/sloop van kerken en kerklocaties in de afge-
lopen 40 jaar, een aantal aanbevelingen opgesteld.

De commissie was ingesteld als begeleidings commissie voor het 
onderzoek dat werd geïnitieerd door de bisdommen van Haarlem  
en Rotterdam en ondersteund door project bureau Belvedere. 

Bron _ Aanbevelingen herbestemming kerken en kerk locaties. Bisdom van Haarlem, 

Bisdom Rotterdam en projectbureau Belvedere, december 2008

>  Er is regie nodig. Stel als kerkelijke en 
gemeentelijke bestuurders een geza-
menlijk beleid vast op een daarvoor 
geëigend schaalniveau. Zoek elkaar 
actief op. 

>  Leg dit gezamenlijk beleid vast in een 
convenant ten behoeven van bestuur-
lijke continuïteit.

>  Anticipeer en ontwikkel als verschil-
lende kerkelijke bestuurders gezamen-
lijk een regionaal kerkenplan als 
inbreng voor dit beleid.

>  Gebruik als gemeentelijke overheid 
ook de structuurvisie en het bestem-
mingsplan om sturing te geven aan de 
gemeenschappelijke afspraken.

>  Betrek niet alleen kerkelijke en gemeen-
telijke bestuurders, maar ook de kerk-
gangers, omwonenden en maatschap-
pelijke groeperingen zo vroeg mogelijk 
in de afstotingsprocedure.

>  Tref in het vroegste stadium voorzie-
ningen voor conflicthantering in geval 
uitvoering van de afspraken stagneert. 
Deze voor zieningen waarborgen de 
belangen van iedereen.

>  Maak als gemeente tijdelijke functies 
mogelijk met een efficiënt ontheffings
beleid en financiële tegemoetkomingen.

>  Geef de voorkeur aan kerkelijk gebruik 
met nevenfuncties of aan een nieuwe 
functie met medegebruik van de kerk.

>  Kennis over kerkgebouwen bestaat zowel 
bij kerkelijke bestuurders als gemeente
lijke overheden. Bundel die kennis. 

>  Stel vooraf een waardestelling op die 
wordt onderschreven door de betrok
kenen en professionele disciplines, en  
die de essentiële kwaliteiten benoemt. 
De redengevende omschrijving uit het 
Monumentenregister is hiervoor niet 
geschikt.

>  Wees zuiver in de motieven tot behoud. 
Maak onderscheid in de waardebepaling 
en leg als kerkelijke bestuurders en 
burgerlijke overheid daarin een koppeling 
naar beleid. 

>  Maak als kerkbestuur een maatschap
pelijk verantwoorde keuze. Geef de 
voorkeur aan een duurzame maatschap
pelijke optimalisatie in plaats van 
kort durende financiële maximalisatie en  
ad hoc oplossingen.

>  Gebruik als gemeente het aanwijzings
beleid doelbewust en selectief. Aan
wijzing verplicht tot financiële en plan
ologische ondersteuning.

>  Wend als gemeentelijke overheid uw 
invloed aan om publieke en/of maat
schappelijke functies te huisvesten in 
monumenten.

>  Laat betrokken partijen onderzoek doen 
naar de verschillende opties en vastgoed
waardes om in billijkheid tot een verwer
vingssom te komen.

>  Monumentale kerken zijn in onderhoud 
en exploitatie bijzonder kostbaar. Wil 
men de eredienstfunctie in ‘waardevolle’ 
kerkgebouwen bevorderen, dan is een 
instandhoudingsbijdrage vanuit de 
maatschappij onontkoombaar.

>  Stel als gemeentelijke overheid transpa
rante aanwijzingscriteria vast en vermijd 
ad hoc aanwijzingen.

>  Ken als gemeentelijke overheid de 
monumentenstatus pas toe nadat over 
toekomstig gebruik voldoende zekerheid 
bestaat. 

>  Durf te concluderen dat herbestemming 
en transformatie soms niet lukt.

1 _ Bevorder regie en anticipeer

4 _  Creëer ruimte voor tijdelijke invulling 
en meerdere functies

6 _  Bundel informatie in een kennis-
centrum voor kerkgebouwen

2 _ Focus op kernwaarden

5 _  Toon maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap/bestuur

3 _  Pas de monumentenwet zuiver toe
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Inleiding _

Fons Asselbergs heeft in 2008, in zijn rol  
als Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed, 
onderzoek laten uitvoeren naar terreinen, 
complexen en gebouwen die leegstaan of de 
komende tien jaar hun huidige functie kwijt 
raken. Uit dit onderzoek is een lijst voort
gekomen van zo’n 900 locaties waar nu al 
leegstand is of in de toekomst wordt ver
wacht. De kennis over deze locaties blijkt 
beperkt te zijn, moeilijk toegankelijk en 
versnipperd. Asselbergs: “Ruimte is belang
rijk in Nederland – hoe is het dan mogelijk 
dat verrommeling en verloedering als gevolg 
van leegstand om zich heen grijpt? (…)  

Ik constateer een gebrek aan urgentie om 
leegstand aan te pakken. Echter, hoe langer 
gewacht wordt met ingrijpen, hoe groter en 
complexer het probleem wordt. De herinrich
tingsopgave van straks vormt het beleid van 
nu!” Herbestemming is dan ook een belang
rijk thema geworden van het nieuwe archi
tectuurbeleid en het thema wordt ingezet  
in het WWIbeleid. Ook is het een speerpunt 
voor o.a. het College van Rijksadviseurs, 
RCE, NRF en anderen.

Bron _ De Oude Kaart van Nederland; leegstand en herbestemming
– Atelier Rijksbouwmeester, 2008

Maak het verschil _ Impuls van 8 mln _ Nalatenschap _

“Een belangrijke opgave voor de komende ja-
ren ligt in de herbestemming van gebouwen 
en terreinen. Daarbij moeten we ons niet laten 
leiden door ‘behoudzucht’, maar juist uitgaan 
van nieuwe mogelijkheden voor cultureel erf-
goed. Te lang hebben we oud en nieuw als 
twee onverenigbare grootheden beschouwd. 
Door te vaak zo zwart-wit te denken, hebben 
we kansen op hergebruik laten liggen. Oud en 
nieuw kunnen veel aan elkaar hebben. Het 
gaat erom betekenisvolle nieuwe lagen toe te 
voegen en zo een nieuw leven te geven aan 
het bestaande. Doordachte en innovatieve 
herbestemming is daarom een speerpunt van 
de Rijksbouwmeester: offensief en gericht op 
ontwikkeling.” 
Bron _ Maak het verschil – Agenda College van Rijks-

adviseurs 2009 – 2012.

Downloaden _ www.rijksbouwmeester.nl.

“Karakteristieke gebouwen, complexen en 
landschappen dragen sterk bij aan een pluri-
forme leefomgeving. De komende jaren zul-
len veel gebouwen, complexen en terreinen 
vrijkomen zoals schoolgebouwen, gevange-
nissen, postkantoren en religieus erfgoed. 
Vooral als ze karakteristiek zijn voor hun  
omgeving of hun (voormalige) gebruik, is 
herbestemming of herontwikkeling wenselijk. 
Het Rijk wil de kennisontwikkeing en uitvoe-
ringspraktijk voor die opgave stimuleren,  
onder andere door een impuls te geven aan 
de herbestemming en herontwikkeling in de 
veertig krachtwijken.” 
Informatie _ ministerie OCW (referentie 120232),  

www.ocw.nl

Opbrengst jaar van het religieus  
erfgoed 2008
Met een nalatenschap in de vorm van een 
Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed, 
een omvangrijke interactieve database van 
Nederlands religieus erfgoed en een verste-
vigd netwerk van betrokkenen hoopt de  
Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erf
goed bij te dragen aan een toekomst waarin 
het religieus erfgoed veilig gesteld is. 
Downloaden _ www.reliwiki.nl
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De directie van Selexyz zag in de verwaar-
loosde Dominicanenkerk in Maastricht een 
geschikte locatie voor een van hun boek-
winkels. Een ingrijpende renovatie met een 

geslaagde publiek-private samenwerking  
tussen gemeente, monumentenzorg, project-
ontwikkelaar en nieuwe gebruiker volgde.  
De binnenruimte is zo ingericht, dat de  
constructies niet raken aan de muren van 
zachtgele mergel. 



Herbestemming historische gebouwen en monumenten _

In veel steden zijn historische gebouwen en complexen in onbruik 
geraakt: fabriekspanden, pakhuizen, scholen, kerken, kloosters, 
kazernes. Deze beeldbepalende gebouwen zijn dragers van de identi-
teit van een stad. In het verleden zijn veel van deze objecten en 
complexen verdwenen. De laatste decennia wordt meer gezocht naar 

mogelijkheden om de objecten en complexen een nieuw leven te 
geven. Een aantal projecten is met Belvederesubsidie tot stand 
gekomen. Op de website www.belvedere.nu is meer informatie over 
deze projecten te vinden.

1  Kolonie Veenhuizen; herontwikkeling  
gevangenisdorp. 

2  Landgoed De Groote Scheere – Ganzen-
hoeve; boerderijrestaurant en brouwerij.

3  Hergebruikstudie silo’s Overijssel.

4  Transformatiestudie Ten Cate fabriek 
Hellendoorn.

5  Fort Asperen, gebruik fort van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie als cultuurfort.

6  Complex Zonnestraal Hilversum.

7  Meelfabriek Leiden; herontwikkeling 
nieuwe functies als wonen, horeca en 
culturele voorzieningen.

8  Sterrenwachtcomplex Leidse universiteit 
wordt bezoekerscentrum. 

9  Onderzoek Herbestemming steenfabriek 
Wijk bij Duurstede.

10  Historische Middenas Willem Arntszhoeve; 
herinrichting gebied, nieuwe functies in 
oude gebouwen.

11  Herontwikkeling KSG-terrein Vlissingen; 
nieuw stadsdeel ‘Dokkershaven’ behoudt 
maritiem karakter.

12  Herontwikkeling NatLab op Park Strijp S; 
Pand gered van de sloop. Nu boegbeeld 
van nieuwe ontwikkelingen.

13  RWZI Moerenburg; Inrichtingsplan voor 
zuiveringsinstallatie bij Tilburg.

14  Ontwikkelingsvisie herontwikkeling 
KVL-terrein (Koninklijke Verenigde Leder) 
in Oisterwijk. 

15  Herontwikkeling Kloosterdorp Steyl; 
Nieuwe functies naast oude met behoud 
van de spirituele sfeer.

16  Sintjanproject, Kloosterburen; ouder-
initiatief om zorgcomplex en nieuwe 
woon-werkvoorziening her in te richten.

17  Herbestemming remise en graansilo in 
Nieuweschans (Oldambt). 

18  Herontwikkeling Westergasfabriek, 
Amsterdam.

19  Haven Scheveningen, penthouses op 
pakhuizen. Ook de pakhuizen zelf zijn 
herbestemd (kantoren en winkels). 

20  Herinrichting terrein Zorginstelling  
Huize Assisië. 

21  Het Zeeuwse boerenerf; landschapsarchi-
tectonische ondersteuning bij nieuwbouw 
of verbouwing van boerenbedrijven.

22  Herontwikkeling terrein voormalige 
rioolwaterzuivering Zoetermeer. 

23  Lijn op Stelten; herontwikkeling/trans-
formatieopgave Hofpleinlijn Rotterdam. 

24  Fort Wierickerschans; informatiecentrum 
Het Groene Hart.

25  Herontwikkeling remisekwartier  
Havenstraat Amsterdam; van voormalig 
rangeerterrein naar publiek terrein.

26  Storkterrein Werkspoor Amsterdam; 
herontwikkeling bedrijventerrein tot 
stedelijke dienstverlening.

27  Transformatie de Vereeniging Hengelo 
(voormalig personeelsgebouw met 
bijbehorend park); onderdeel uit plan  
Hart van Zuid, krijgt vernieuwende  
sociaal-culturele functie. 

28  De Stichting Boerderij en Erf helpt boer-
derijeigenaren bij hun verbouwplannen in 
de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

29  Samen met stichting tot behoud van 
Boerderij en Erf in Gelderland achterhalen 
(nieuwe) bewoners in het KAN-gebied de 
geschiedenis van hun oude boerderij.

30  Startpakket Ruraal Erfgoed in de Meierij 
biedt ondersteuning bij het zoeken naar 
passende nieuwe economische functies.

31  In het land van Woerden is de cultuur-
historische waarde van de agrarische 
bebouwing in kaart gebracht.

32  Handboek streekeigen huis en erf in 
Polder Mastenbroek.
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Het oorspronkelijke KSG-terrein in Vlissingen 
van 34 hectare met scheepswerven en haven-
complexen krijgt na het vertrek van de  
Koninklijke Schelde Groep (KSG) een nieuwe 
bestemming. De geschiedenis van de KSG-

werven is zeer bepalend geweest voor de ont-
wikkeling van Vlissingen. Vanuit de provincie 
Zeeland, de gemeente én het publiek kwam 
daarom de wens om het verleden en het  
maritieme karakter in te zetten bij de plan-
ontwikkeling van het gebied. Een Belvedere-
subsidie en een financiële bijdrage door de 

provincie werkten als katalysator. In het  
inmiddels vastgestelde masterplan heeft  
cultuurhistorie een stevige positie gekregen. 
Bron _ Belvedere op de werkvloer; Perspectieven op  

de praktijk, januari 2009.
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Quote _

Fons Asselbergs

“Het oplossen van leegstand van een 
gebouw is geen overheidstaak. Het is 
wel een overheidszaak. Leegstand heeft 
effect op de leefbaarheid van de omge
ving en herbestemming kan voorkomen 
dat nog open ruimte in het buitengebied 
wordt verstedelijkt.”

Bron _ oog voor welstand, nummer 13, 2008

Religieus Erfgoed _

Organisatie ‘boerderij en landschap’ behoudt en ontwikkelt _

Belvedere Nieuws 32 (januari 2008) luidde het jaar van het Religieus 
Erfgoed in. In deze nieuwsbrief wordt de actuele discussie over de her-
bestemming van Religieus Erfgoed weergegeven. Ook worden zeven 
kerken, met zeven verschillende herbestemmingsoplossingen in beeld 
gebracht. 

Meer informatie over de herbestemming van religieus erfgoed:

> www.toekomstkerkgebouwen.nl
> www.reliwiki.nl
> www.monumentenhuisbrabant.nl
> www.vbmk.nl
> www.2008re.nl
> www.cultuurhuisstefanus.nl

De nieuwe organisatie Boerderij en Landschap 
wil kenmerkende historische boerderijen en 
eventueel de bijbehorende landbouwgronden, 
in waardevolle landschappen, in eigendom 
krijgen. Zij zorgt vervolgens dat de boerderij-
en gerestaureerd worden en een nieuwe eco-
nomische functie krijgen. De exploitatie ervan 
blijft daarbij in handen van Boerderij en Land-
schap. De gronden worden verkocht of ver-
pacht aan aangrenzende boeren. 

De landerijen bij boerderijen blijven hun agra-
rische functie behouden, maar Boerderij en 
Landschap streeft daarbij wel naar verster-
king van de natuur- en landschapswaarden 
daarvan. Dat gebeurt bijvoorbeeld door in het 
landschap passende, streekeigen elementen 
te herstellen of toe te voegen zoals beplantin-
gen, houtwallen en poelen. 
Met de gebundelde expertise van Nationaal 
Groenfonds, het Nationaal Restauratiefonds 

en de Nationale Maatschappij tot Behoud, 
Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel 
Erfgoed (BOEi) zet Boerderij en Landschap 
zich in om het agrarisch erfgoed in Nederland 
te behouden. De Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed treedt op als vaste adviseur.
Informatie _ www.boerderijenlandschap.nl.

Een tweede jeugd voor boerderij en erf _

Boerderijen zijn – samen met hun erven – 
een ijkpunt in het landschap. Ze geven 
hun streek gezicht. De Westfriese stolp-
boerderij, de Groningse herenboerderij 
of de Brabantse langgevelboerderij.

Handreiking
Hoe kunnen eigentijdse wensen voor boer-
derij en erf gecombineerd worden met streek-
identiteit? Wat kunnen (vrijwilligers)organi-
saties via voorlichting en advies doen om  
het agrarisch erfgoed bij (nieuwe) eigenaren  

onder de aandacht te brengen? Wat kunnen  
gemeenten doen? Hoe kunnen dergelijke  
projecten gefinancierd worden? Waar vindt  
u meer informatie?

Deze vragen worden beantwoord in de hand-
reiking Een tweede jeugd voor boerderij en 
erf, een handreiking voor organisaties en  
gemeenten die willen werken aan de verster-
king van het agrarisch erfgoed in hun regio. 
Opvragen _ info@belvedere.nu,  

of downloaden _ www.belvedere.nu.

Kennisuitwisseling
Op 13 februari 2007 organiseerde project-
bureau Belvedere een kennisuitwisselings-
bijeenkomst voor organisaties en overheden 
die zich sterk maken voor herbestemming  
van agrarisch erfgoed. Tips en aanbevelingen 
voor gemeenten, stichtingen en verenigingen 
zijn in het verslag terug te vinden. 
Downloaden _ www.belvedere.nu.
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Inleiding _

De gemiddelde mens bestaat voor zo’n 65% 
uit water. Voor Nederlanders moet dat per
centage wel hoger liggen want Nederland en 
water zijn onlosmakelijk met elkaar verbon
den. Onze relatie met water verdient echter 
wel voortdurend onderhoud; immers als we 
niet oppassen gaat het water ons domineren. 
Maar de vraag is op welke wijze we het water 
in toom willen houden. Hoe kunnen we een 
relatie met het water aangaan zodat we op 
een harmonieuze wijze één kunnen blijven.  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de erva
ringen en voornemens van waterbeheerders 
om die harmonie tussen mens, water en het 
omringende landschap tot stand te brengen. 
Cultuurhistorie kan daarbij op verschillende 
manieren van nut zijn. In een strategisch 
agendagesprek in Muzee Scheveningen is 
verkend wat er nog moet gebeuren om cul
tuurhistorie te verankeren in de praktijk van 
planvorming en uitvoering van het water
beheer en wie daar een rol in kan spelen.

Verleiden

Ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie zijn  
‘de verleiders’ in het planproces; als deze 
verleiding slaagt, is er geen discussie over 
wie waarvoor verantwoordelijk is en wie 
waarvoor betaalt. 

Ze zijn dan immers integraal onderdeel uit 
van de (samenhang der) functies (wonen, 
werken, veiligheid, mobilitieit, recreatie). 
Verdergaande aandacht voor ‘de kunst van 
het verleiden’ is daarom nodig. Door de  
ontwikkeling van werkwijzen en aanpakken, 
met het uitdragen van voorbeelden, met het 
ontwikkelen en trainen van kennis en vaar-
digheden etc.

Regulering

De huidige (wettelijke) regelgeving biedt  
voldoende mogelijkheden voor een goede 
doorwerking van cultuurhistorie in ruimtelijke 
plannen. Het gaat om de toepassing ervan  
in de praktijk. Verdergaande ‘regulering’ van 
ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie zal ‘de 
kracht van de verleiding’ juist ‘ontkrachten’. 
Wel moet je spelregels met elkaar afspreken.

Borgen

Het is noodzakelijk om ‘de verleiding’ te  
borgen. In beleid en in het planproces:  
juridisch, maar vooral procesmatig, zoals  
binnen Ruimte voor de Rivier het geval is.  

Zo wordt in feite geborgd dat ‘de verleiding’ 
kan en zal plaatsvinden. Vrijblijvendheid wordt 
geminimaliseerd. 

Participatie

En tenslotte is veel meer aandacht nodig voor 
de rol van de burger. Het gaat dan om het mo-
biliseren en gebruiken van de (gebieds)kennis 
en echte betrokkenheid van die doelgroep, 
waarvoor je het in feite doet. Daarvoor is  
aandacht nodig in het planproces, maar ook 
aandacht in het ‘voortraject’: betrokkenheid, 
bewustzijn en mensen ‘leren proeven’.

Bron _ rapportage Haskoning Nederland B.V., referentie 

9T4469.AO/R0001/BGRO/Nijm

Conclusies strategisch agendagesprek _

Erfgenamen en hun acties _

Sim Visser, RACM

“ik ga een bijdrage leveren aan de ontwik-
keling van een planvormingsmethode, 
waarin cultuurhistorie impliciet wordt 
meegenomen volgens de drie-generatie-
methode (i.c. vanuit ‘het nu’ terugkijken 
naar (groot) ouders en vooruitkijken naar 
(klein)kinderen). Zo breng je de tijds-
dimensie in de planvorming.”

Peter Glas, Dijkgraaf waterschap 
de Dommel

“Binnen de Unie hebben we afgesproken 
een handreiking ‘water en cultuurhistorie’ 
te maken. Die gaat er komen. [Zie vol-
gende pagina.] 
Maar ik kijk ook naar onze eigen organi-
satie. Binnen ons eigen waterschap gaan 
we uit van ‘veilig water’, ‘schoon genoeg’ 
en ook ‘mooi water’. Dat laatste moeten we 
nog uitwerken! Daar is nog geen geld voor, 
maar bij elk project nemen we het mee.  
Ik beloof in elk toekomstig voorstel de 
vraag te stellen “wat heb je met cultuur-
historie gedaan?”

Eric van Slobbe  
(Arcadis/Wageningen Universiteit 
en Researchcentrum)

“ik ga een college opzetten, in samen-
werking met de waterschappen, gericht  
op cultuurlandschappen.”

Renske Peters, directeur Water,  
Directoraat Generaal Water, 
ministerie Verkeer en Waterstaat

“Cultuurhistorie blijft op de rijksagenda;  
in de Visie Architectuur en Ruimtelijk 
Ontwerp, in het Nationale Waterplan en 
concreet in de rijksprojecten en INTER-
REG-projecten. Maar ook doe ik een 
oproep aan de waterschappen als het  
gaat om de verankering van cultuur historie 
in het regionale watersysteem. In de 
toekomst zouden de stroomgebieds-
beheersplannen van de Kaderrichtlijn  
Water verbreed moeten worden, met daarin  
een verankering van cultuur historie.”

Paul Berends, Nieuwe Hollandse 
Waterlinie 

“ik wil me binnen een jaar aan één project 
verbinden om water en cultuurhistorie  
tot meerwaarde te laten komen. Om te 
illustreren wat we bedoelen. Het gaat om 
het project Diefdijk.”



In de maak

Handreiking water en cultuur historie voor 
waterschappen
Samen met een afvaardiging van waterschap-
pen, de Unie van Waterschappen en de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed heeft pro-

jectbureau Belvedere de opdracht gegeven 
aan de bureaus Lantschap en Vista om een 
handreiking ‘water en cultuurhistorie’ samen 
te stellen. “Cultuurhistorie is een steeds be-
langrijkere plek gaan innemen in het beleid 
en de uit voering van waterschappen. Het gaat 
dan niet alleen over het restaureren van oud 

water erfgoed, maar cultuurhistorie biedt ook 
een sleutel voor gebiedsontwikkeling, zorgt 
voor contact met de burger/kiezer en biedt 
een waterschap de mogelijkheid zich breder  
te profileren. Het lijkt dan ook een goed  
moment om de gezamenlijke ervaringen,  
het enthousiasme maar ook de moeilijkheden 

eens te boek te stellen”, aldus Gerard Sterk. 
Hij is één van de vele waterschapsvertegen-
woordigers in de begeleidingsgroep van de 
handreiking. 



Henk Tiesinga, dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland

“Cultuurhistorie kan de plannen kwalitatief versterken. Het gaat  
er dan ook om hoe je het verhaal vertelt. Als je zegt: ‘Ik heb  
60 duizend euro nodig voor cultuurhistorie,’ dan krijg je het bestuur 
niet mee. Maar als je zegt: ‘Ik heb hier een plan van 900 duizend 
euro waar 60 duizend euro voor cultuurhistorie bij hoort,’ dan zegt 
iedereen: ‘Ja, logisch.’ Het betekent ook dat je in je eigen organisa-
tie moet werken aan bewustzijn voor cultuurhistorie. Hoe meer 
mensen van cultuurhistorie weten, hoe enthousiaster ze worden.” 
Bron _ De heruitvinding van Nederland, verslag Masterclass Water en Cultuur-

historie, 26 oktober 2004

Bert Keijts, directeur-generaal Rijkswaterstaat

“Ik weet niet of we als Rijkswaterstaat op het vlak van cultuurhisto-
rie en ontwerp al genoeg geprikkeld zijn. Het is vijf voor twaalf. (…) 
Daarnaast wil ik met de RACM bespreken hoe we onze huidige 
samenwerking kunnen verbreden. Ik denk dan met name aan de 
inzet van de RACM in concrete ontwerp- en uitvoeringsprojecten, 
waarbij zij hun cultuurhistorische kennis kunnen inzetten in het 
planvormingsproces.” 
Bron _ De heruitvinding van Nederland, verslag Masterclass Water en Cultuur-

historie, 26 oktober 2004

Maike van Stiphout, directeur bureau  
DS Landschapsarchitecten

“We moeten loskomen van de sectorale aanpak en problemen 
integraal oplossen. Een waterschap is nu nog zoiets als  
een aannemer die de opdracht om iets te verbouwen uitvoert.  
Als waterschappen slim zijn, proberen ze de startmotor te zijn  
van het proces”.
Bron _ Verslag erfgoedarena, aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen  

in november j.l. georganiseerd door Erfgoed Nederland in samenwerking met  

de Reinwardt Academie over de rol van cultuurhistorie en landschap in het  

waterschapsbeleid.
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Traditie in transitie, zeven ateliers over 
cultuurhistorie en de wateropgaven, 2008

Deze brochure geeft een beeld van de zeven 
waterateliers die projectbureau Belvedere  
in samenwerking met diverse partners heeft 
uitgevoerd rond toekomstige wateropgaven. 
“Van maatregelen voor Ruimte voor de Rivier 
tot bergingsopgaven en een stedelijke opga-
ve. Met als gemeenschappelijke blauwe draad 
om de identiteit van het gebied te verster-
ken,” zoals Peter Glas, watergraaf van water-
schap De Dommel en ambassadeur voor 
Belvedere in het voorwoord schrijft. Naast een 
uitvoerige beschrijving van de ateliers worden 
in de publicatie tien lessen getrokken. 

10 lessen
1  Een wateratelier werkt inspirerend en leidt 

tot begrip en draagvlak
2  Ruimtelijk ontwerpen biedt inzicht in de 

opgave
3  Ontwerpen met scenario’s brengt keuze-

mogelijkheden in beeld
4  Cultuurhistorische karakteristieken ontwik-

kelen dient meerdere doelen en versterkt 
de ruimtelijke kwaliteit

5  Cultuurhistorische kwaliteiten: doorontwik-
kelen én toevoegen

6  Cultuurhistorische informatie moet relevant 
zijn voor de ontwerpvraag

7  De tijd-ruimtebalk biedt inzicht in de geschie-
denis en maakt identiteiten herkenbaar

8  Een wateratelier is een goede basis voor 
het vervolgtraject

9  Draag zorg voor kwaliteitsbewaking
10 Ieder wateratelier vraagt om maatwerk
Opvragen _ info@belvedere.nu

Blauwe Tradities – inspiratieboek water 
en cultuurhistorie, 2004

Dit inspiratieboek is een kleurrijke tentoon-
stelling van voorbeelden uit de praktijk van 
waterschappen en Rijkswaterstaat, waarin 
cultuurhistorie één van de uitgangspunten is 
geweest bij de uitwerking van de ruimtelijke 
wateropgaven. Het boek beschrijft achttien 
projecten, variërend van kustprojecten tot wa-
terberging, van inventarisaties tot hergebruik 
van oude waterstaatsobjecten.
Downloaden _ www.belvedere.nu

Het verleden onderweg bewaard

Voorbeeldenboek van Rijkswaterstaat met  
een breed spectrum aan voorbeelden van 
overwegend gerealiseerde natte en droge in-
frastructurele werken worden gepresenteerd 
waarin cultuurhistorische waarden een con-
crete plaats hebben gekregen.
2005, ISBN 90-369-5601-3

Voorbeeldboeken _

“…. Het rijk zal in 2009 
een besluit nemen over 
het vervolg op het 
Belvederebeleid dat is 
ingezet met de Nota 
Belvedere 1999 – 2009. 
Hierin zal de wederzijd
se versterking van water 
en cultuurhistorie ook 
een plaats innemen.”

Tineke Huizinga, staats
secretaris Verkeer en 
Waterstaat: “Het water is 
voor een belangrijk deel 
verantwoordelijk geweest 
voor hoe onze natuur, 
ons landschap eruit ziet. 
Dus als wij in de toe
komst weer maatregelen 
moeten nemen voor de 
veiligheid, dan spreekt 
het vanzelf dat wij ook 
rekening houden met 
ruimtelijke kwaliteit.”

Bron_Film, de bewindslieden over het 
belvederebeleid, www.belvedere.nu

Nationaal Waterplan _



Canon, canon, canon _

Watercanon

Het programma ‘Nederland leeft met water’ 
heeft de canon samengesteld van de  
waterstaatsgeschiedenis van Nederland in  
25 peilingen. Zie _ www.watercanon.nl

De natte canon van Noord-Brabant

De vier Brabantse waterschappen hebben een 
‘natte canon van Noord-Brabant’ laten maken. 
Deze natte canon bestaat uit een lijst van vijf-
tig onderwerpen die samen een beeld geven 
van de geschiedenis en betekenis van water 
voor de provincie. Zie _ www.nattecanon.nl

Stormenderland

Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier heeft in het boek Stormenderland  
de waterstaatsgeschiedenis van Holland  
boven het IJ van het jaar 700 tot 2008 vastge-
legd. In het kennisdossier ‘cultuur en historie’ 
van de site van het Hoogheemraadschap 
www.hhnk.nl is een verkorte versie van deze 
canon terug te vinden.

De wordingsgeschiedenis van Nederland is sterk verweven met de ma-
nier waarop we met water zijn omgegaan. Het is een geschiedenis van 
voortdurend aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, van voortdu-

rend proberen het hoofd boven het stijgende water te houden. Ons land 
kent wat dat betreft een lange traditie: van de aanleg van terpen in de 
prehistorie tot de bouw van stormvloedkeringen. Het is de geschiedenis 

van het waterbeheer die Nederland in de wereld uniek maakt. Daar mo-
gen de waterschappen dan ook wel trots op zijn. Trots op de geschiede-
nis en trots op de manier waarop ze die traditie voortzetten. Een aantal 

waterschappen draagt deze trots uit door hun geschiedenis te verbeel-
den. Een snelle scan langs diverse websites van waterschappen levert 
een goede handvol watercanons, tijdlijnen en verhalenkaarten op.

Waterschapscanon Zuiderzeeland

De canon van waterschap Zuiderzeeland bevat 
tien jaartallen, van 4500 voor Christus tot 
2006, waaraan perioden, ontwikkelingen en 
gebeurtenissen opgehangen zijn, die voor het 
waterbeheer in Flevoland van belang zijn of 
zijn geweest. Zie _ www.zuiderzeeland.nl, zoekterm _

waterschapscanon

Verhalenkaart 700 jaar werken met water

Op 4 juni 2008 was het 700 jaar geleden dat 
het eerste dijkrecht van Salland afgekondigd 
werd. Wat er waar gebeurde in 700 jaar in het 
gebied van Waterschap Groot Salland is in  
20 verhalen op een verhalenkaart vastgelegd. 
Zie _ www.wgs.nl, zoekterm _ 700 jaar

Rijnlands tijdbalk/Delfland

Rijnlands tijdbalk presenteert een lijst van  
belangrijke jaartallen in de geschiedenis van 
hoogheemraadschap Rijnland. 
Zie_www.rijnland.net, zoekterm_tijdbalk

De historie van Hoogheemraadschap Delfland.
Zie _ www.hhdelfland.nl/wat-doet-delfland/historie/

1954_ Water in de literatuur*

“Nergens toch ben ik mij ooit zo ervan 
bewust geworden, dat ik de volstrekte stilte 
nog nooit ergens had ontmoet.” Sprakeloos 
van bewondering was de dichter J.C. Bloem 
in 1954 bij het aanschouwen van het 
Panorama Mesdag in Den Haag.

1646_ Water in de literatuur*

Het succesvolle Journael van Bontekoe 
verheerlijkt de heerschappij over de zeeën, 
gezien vanuit de koophandel. Het boek is 
tot in de moderne tijd herdrukt en heeft 
Johannes Fabricius aangezet tot het 
schrijven van een boek over Bontekoes 
scheepsjongens, overigens helemaal zelf 
bedacht.

1255_ Ontstaan Waterschappen*

In 1255 sloot de graaf een verdrag met de 
heemraden van Rijnland. De graaf beloof-
de dat hij geen waterbouwkundige werken 
in het Rijnlands gebied zou uitvoeren 
zonder dat er eerst overleg was geweest 
met de heemraden. Deze werden daarmee 
als medebestuurders erkend voor de 
waterstaat in hun gebied. 

1936_ Water in de literatuur*

Marsmans Herinnering aan Holland:  
“Denkend aan Holland / zie ik brede rivieren 
/ traag door oneindig / laagland gaan”.

* Bron _ www.watercanon.nl



Ontwerpen op het raakvlak van water  
en ruimte  _

Door de technische eisen van het water-
beheer samen met de programma’s voor de 
ruimtelijke inrichting van een gebied tot één 

ruimtelijke ontwerpopgave te verklaren  
ontstaan nieuwe perspectieven. Dit is het  
uitgangspunt van de actie ‘Ruimtelijk  
Ontwerpen met Water’ als onderdeel van het 
Actieprogramma Ruimte en Cultuur (ARC).  
Begin 2009 vloeide uit deze actie ‘de hand-

reiking ontwerpen op het raakvlak van water 
en ruimte’ voort. Hierin zijn de resultaten van 
zeven pilotprojecten opgenomen waaronder 
het project Beekherstel de Essche Stroom  
van Waterschap de Dommel. De resultaten 
zijn vooral in procestermen geformuleerd.  

Een vervolg in de vorm van een verbredings-
actie wordt aangekondigd in de Rijksnota  
Een Cultuur van Ontwerpen, Visie Architec
tuur en Ruimtelijk Ontwerp uit 2008.
Downloaden _ www.vrom.nl: zoekterm _ ontwerpen  

met water.
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Inleiding _

Passie is misschien wel het belangrijkste 
ingrediënt van Belvedere. Zeker in de pio
niersjaren waren het de eenlingen met hun 
bevlogenheid, betrokkenheid en doorzet
tingsvermogen die projecten van de grond 
wisten te tillen en te continueren. Het was 
de cultuurhistoricus die anderen wist te 
enthousiasmeren, de bestuurder met een 
visie die verschillende belangen met elkaar 
verbond, de ontwerper met zijn creativiteit 
en verbeeldingskracht, de burger met zijn 

drive om alle mogelijkheden te onderzoeken, 
de kunstenaar die een ander perspectief 
bood, de ontwikkelaar die de meerwaarde 
van een identiteitsvolle ontwikkeling aan
voelde, de ambtenaar die procedures in zijn 
voordeel liet werken, etcetera. Maar alhoe
wel er meer en meer oog is voor identiteit 
en cultuurhistorie in allerhande ruimtelijke 
opgaven, blijven Belvedereprocessen uiter
mate complex. Passie blijft altijd nodig en 
het is en blijft mensenwerk.

Innerlijke planologie schept ruimte _

De druk op de ruimte in Nederland is enorm. 
Elke vierkante meter is belegd met meerdere 
ruimteclaims. Volgens procesarchitect Gaston 
Remmers van bureau Buitenkans zijn de gren-
zen van de huidige ruimtelijke engineering be-
reikt. Ruimtelijke expansie middels globalise-
ring en meervoudig ruimtegebruik zijn beperkt 
in hun oplossend vermogen. Wat dan wel?  
Hét antwoord ligt bij het creëren van meer  
innerlijke ruimte. 

Volgens Remmers zijn we ons onvoldoende 
bewust van onze innerlijke zoektocht naar 
ruimte en de gevolgen daarvan voor de ma-
nier waarop we onze leefomgeving beleven 
en ordenen. Door de toenemende hoeveel-
heid ruimteclaims wordt het steeds lastiger 
om van de buitenruimte te genieten. Datgene 
wat we als ‘goed geordend’ ervaren wordt 
immers bedreigd door claims van anderen. 
Daardoor krijgen we een benauwd gevoel: 
Nederland is vol. In reactie daarop leggen we 
nieuwe claims op de ruimte: meer natuur-
gebieden, meer wegen, iedereen een eigen 
tuin, etc. 

Innerlijke planologie keert terug naar de essen-
tie van die claims – wat is de werkelijke drijf-
veer? Deze zelfreflectie zal ertoe leiden dat een 
aantal claims verdampt, omdat ze voort blijken 
te komen uit ongegronde angsten of doelloos 
voortdenderende treinen. Daarnaast komen 
door innerlijke planologie ook andere oplossin-
gen in beeld. Zoals een groenere stad in plaats 
van meer natuurgebieden. Of meer kwaliteit in 
de openbare ruimte en een beter beheer in 
plaats van meer kwantiteit. Het is hier waar het 
denken van Gaston Remmers het Belvedere-
denken raakt. Immers, vanuit welke innerlijke 
drijfveer zetten mensen zich in voor behoud 
van cultuurhistorie? Wat schuilt er achter die 
passie of dat halsstarrig verzet? Gaat het om 
dat ene monument of ornament? Of gaat het 
om het gevoel van verlies van identiteit, van 
herkenbaarheid en ligt de oplossing bij een 
ruimtelijke ordening die identiteit als uitgangs-
punt neemt?
Literatuur _ IR ∞ BR - De innerlijke Ruimte van de  

Nederlandse delta; Werkboek voor een nieuwe ruim-

telijke inrichting. Door Gaston Remmers e.a.  

ISBN: 978 – 90 –5059 – 321 6.

Gaston Remmers: 
“Vanuit welke inner
lijke drijfveer zetten 
mensen zich in voor 
behoud van cultuur
historie? Wat schuilt 
er achter die passie 
of dat halsstarrig 
verzet?” 



Bevlogen belangenbehartiging _

Uit de themadag voor lokale belangenorganisaties zijn 
een aantal tips voor particulieren over bevlogen belan-
genbehartiging gedestilleerd. 

Bron _ Belvedere themadag voor lokale belangenorganisatie ‘Een plek  
aan de plantafel’, november 2003.

Vergroot je belang door coalities aan te gaan met andere particuliere, 
private of publieke belanghebbenden. Kom tot een stapeling van  
argumenten en opschaling van de achterban.

Vergroot je gezag als gesprekspartner door altijd over de juiste kennis 
en deskundigheid te beschikken dankzij een breed netwerk dat je 
daarvoor kunt inschakelen. Gebruik dit netwerk ook om de juiste  
“ingangen” te vinden.

Vergroot je oplossend vermogen door andere vraagstukken erbij te be-
trekken, zowel geografisch als thematisch. Bijvoorbeeld door behoud 
van een monument te koppelen aan versterking van een gehele land-
goederenzone, of behoud van landschapselementen te koppelen aan 
de recreatieve ontsluiting van een gebied.

Vergroot de acceptatie van je oordeel en versterk je positie als ge-
sprekspartner door suggesties en alternatieve oplossingen aan te dra-
gen. Wees principieel waar nodig en flexibel waar mogelijk. Een imago 
van ‘die is toch altijd tegen’ maakt dat het zoveelste ‘nee’ niet meer 
wordt gehoord.

Vergroot de armslag door naast menskracht ook financiële middelen  
te organiseren. Dit is steeds vaker nodig om bijvoorbeeld een eigen 
ontwerp te kunnen laten maken, een publicatie mooi vorm te geven, etc. 
Zoek sponsors bij gemeenten, projectontwikkelaars, recreatie-
schappen, erfgoedhuizen, e.d. Of lift mee op activiteiten van andere 
belangen die beter in de slappe was zitten. 

Vergroot de kans op geluk door de juiste randvoorwaarden te creëren. 
Zorg dat mensen die mogelijk kunnen bijdragen aan een oplossing,  
elkaar daadwerkelijk ontmoeten. Of creëer bijvoorbeeld ruimte voor 
oplossingen door creatieve denkprocessen te organiseren. Regisseer 
met andere woorden ‘magische momenten’.

Vergroot je leervermogen door je oor te luisteren te leggen bij andere 
belangenbehartigers.

Vergroot je zichtbaarheid als deskundige gesprekspartner door zelf-
standig activiteiten te ontplooien. Dit kan bijvoorbeeld een educatief 
project zijn over de geschiedenis van de streek, of een inventarisatie 
van karakteristieke gebouwen of landschapselementen als input voor 
beleidsvorming. Geef ‘stakeholders’ een rol in deze activiteiten.

Vergroot je invloed door niet alleen incidenten te bestrijden, maar ook 
de verbindende/achterliggende problematiek te agenderen. Mobiliseer 
op dit vraagstuk het oplossend vermogen. Maak de slag van reactief 
naar preventief. Bijvoorbeeld: van reageren op een ‘fout’ bouwplan, 
naar beïnvloeden van beleid op het gebied van beeldkwaliteit. 
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Burgerkracht _

! Opsteker _

Literatuur _

Aanwijzingen voor bevorderen burgerinbreng _

De inbreng van burgers is één van de peilers onder de huidige moder-
nisering van het monumentenstelsel. De scheidslijn tussen de expert 
en de burger vervaagt, zo geeft minister Plasterk aan in zijn visie op 
een modern monumentenstelsel (november 2008). Burgers verwerven 
volgens hem steeds meer kennis, verrichten studies en maken de door 
hen geconstateerde en beleefde waarden kenbaar. 

Uit de Belvederepraktijk blijkt bovendien dat burgers soms kennis over 
de eigenheid van een plek of gebied hebben die bij de professionals 
niet bekend is, of niet op waarde wordt geschat, maar wel aankno-
pingspunten biedt voor een betere planontwikkeling. Burgers zorgen 
daarnaast voor continuïteit in de planvorming, daar waar bij overheden 
en marktpartijen wisselingen van de wacht vaak aan de orde van de 
dag zijn. Belvedere is kortom gebaat bij burgerkracht.

Dé Nederlander onderschrijft Belvedere-
aanpak 

Nederlanders vinden dat we zuinig moeten 
zijn op onze historische gebouwen en land-
schappen. Ze willen Nederland niet verande-
ren in een museum, maar vinden wel dat het 

erfgoed nu te makkelijk opzij wordt gescho-
ven. Nieuwe ontwikkelingen zijn nodig, maar 
het karakter van stad of platteland moet be-
houden blijven. Dit blijkt uit onderzoek naar 
het cultuurbereik in Nederland van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau. In het onderzoek is 
onder meer de keuze voor behoud van erf-

goed afgezet tegen andere belangen, zoals 
woningbouw en parkeerruimte. De overgrote 
meerderheid van de volwassen bevolking van 
Nederland vindt dat andere belangen niet ten 
koste mogen gaan van het erfgoed, of dat ge-
zocht moet worden naar slimme combinaties.
Bron _ Cultuurminnaars en cultuurmijders | CPB | 2005/7

> Het bereik van het Verleden, SCP, 2007
>  Wat burgers bezielt; een onderzoek naar burgerinitiatieven,  

UvA/NICIS, 2006
> Vertrouwen in de buurt, WRR, 2005
> De sociale staat van Nederland, SCP, 2007
> Waardecreatie en participatie, KEIatelier, 2008
> Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015, SCP, 2007
> Help, een burgerinitiatief, InAxis, ministerie van BZK, 2007
>  Cherish your fools, een plek aan de plantafel, verslag Belvedere

themadag, 2003

Voor overheden en private organisaties

Neem burgers serieus 

Het is een bekende, maar toch vaak gene-
geerde oneliner. Participatie werkt alleen  
als er ook ruimte is om zaken anders aan  
te pakken of na te laten. Bepaal van tevoren 
of er ruimte is voor een inspraaktraject,  
participatieproces of een co-productie door 
belanghebbenden of zelfs voor het uitlokken 
van initiërend burgerschap. Het is een op-
lopende reeks van betrokkenheid waarin  
burgers zich de plannen in steeds hogere 
mate toe-eigenen.

Nodig burgers actief uit

Stimuleer betrokkenheid door middel van een 
prijsvraag, door het opzetten van een denktank 
of klankbordgroep. Benut ook de mogelijk-
heden van internet (e-spraak, e-petities e.d.).

Sluit aan bij hun ‘habitat’

De reikwijdte van plannen waarin burgers 
kunnen en willen meedenken is individueel 
bepaald. Voor burgers die zich vooral betrok-
ken tonen bij de eigen straat of buurt, is 
meedenken op het niveau van een regio van 
een geheel andere orde. Soms komen deze 
werelden niet bij elkaar en kan voor de  
burgerinbreng niet teruggevallen worden  
op bestaande contacten. Nieuwe netwerken 
moeten dan worden aangeboord. In alle  

gevallen helpt het om in de communicatie te 
vertrekken vanuit het niveau van betrokken-
heid van de burgers aan tafel. Bijvoorbeeld: 
wat merk ik daarvan in een willekeurige 
straat in de buurt, wat als ik de buurt uitrijd 
en zoverder. 

Wijs burgers de weg 

Wijs burgers de weg door procedures en in 
het formele en informele circuit. Maak duide-
lijk hoe planvorming bij ruimtelijke ontwikke-
lingsprojecten verloopt, hoe processen en 
procedures in hun werk gaan en wie waarvoor 
verantwoordelijk is.

Laat burgers in hun kracht

Omdat burgerinitiatieven vaak niet sporen 
met de werkwijze van overheden, bedrijven 
en instellingen, wordt vaak geprobeerd de 
initiatieven te plooien naar de bestaande 
structuren. Daardoor gaat veel energie  
zitten in het volgen van procedures, terwijl 
hun betrokkenheid bij de inhoud ligt.  
Het gevaar bestaat dat de energie hierdoor 
wegvloeit.

Zorg voor een ‘gedeeld’ handelings-
repertoire

De samenwerking tussen verschillende par-
tijen met een eigen dynamiek en achterban 
staat of valt met een gedeeld handelings-

repertoire: vaardigheden, instrumenten, 
werkvormen en tijdsbesteding. Indien alle 
partijen draaien volgens de eigen routines 
ontstaat al snel miscommunicatie en irritatie. 
Bijvoorbeeld omdat het stappenplan van  
de een niet past bij de organische proces-
opvattingen van de ander.

Geef burgers ‘zaaigeld’

Het toekennen van een budget aan burgers 
om bijvoorbeeld de communicatie naar een 
bredere achterban vorm te geven, eigen  
onderzoek uit te voeren of een eigen plan  
te laten ontwikkelen, kan bijdragen aan een  
betere informatievoorziening, een beter  
inzicht in de problematiek en onverwachte  
oplossingen.

Bron _ De burger als drager van de geschiedenis,  

special ROmagazine, juni 2008

Deze special van het ROmagazine laat zien hoe cultuur-

historie kan werken als drijfveer voor burgers, beleids-

makers en ontwikkelaars om ruimtelijke plannen samen 

meer kwaliteit te geven. De special is een mix van  

beschouwingen op trends in de samenleving, nieuwe  

lijnen in het beleid en praktijkvoorbeelden. De bijlage  

is te vinden op www.belvedere.nu

Quote _

Quote _

“Mensen praten op verschillende 
schaalniveaus. (...) Iemand die op 
straatniveau zit, moet je niet laten 
meedenken over de inrichting van 
een regio. Je moet werken met de 
habitat (...) waarvoor ze verant
woordelijkheid kunnen nemen.” 
Gaston Remmers van bureau Buitenkans over burger participatie. 
Bron _ ROmagazine, bijlage juni 2008.

“De grote winst van de burgeriniti
atieven is geweest dat de waarden 
van natuur en landschap en van 
cultuurhistorie gingen spreken.” 
Theo Rietkerk, gedeputeerde ruimte, wonen en milieu van de 
provincie Overijssel over Polder Mastenbroek.  
Bron _ ROmagazine, bijlage juni 2008.
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Inleiding _

Behoud en versterking van de Nationale 
Landschappen, bouwen in het buiten
gebied, herbestemming van agrarische 
gebouwen, natuurontwikkeling en  
beheer; dit zijn een aantal thema’s  
in het landelijk gebied waarin Belvedere  
in de afgelopen jaren kennis heeft  
geïnitieerd en verzameld. In dit hoofdstuk 
de weerslag ervan.

Mooi Nederland _ identiteit van plekken

Agenda landschap _

Cursus Buitenkansen _ landschapsbeheer

Het Rijk is op zoek naar inspirerende ideeën, 
projecten en plannen waarin identiteit een 

sleutelbegrip is. Identiteit van stadsrandzones, 
identiteit van werklandschappen en identiteit 

van plekken in dorp, stad of landschap. 
Informatie _ www.senternovem.nl/mooinederland

De Nederlander waardeert het landschap met 
het rapportcijfer 7,3. Met de Agenda Land-
schap streeft het Rijk naar een 8,0 in 2020 en 
naar een mooi en gevarieerd landschap. Met 
de volgende drie opgaven moet dat bereikt 
worden: zorgvuldig omgaan met de ruimte, 

het wordt mooier als u meedoet en duurzaam 
financieren van het landschap. (…) De Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed inventari-
seert en verbindt de beschikbare kennis en in-
formatie over historisch cultuurlandschap en 
maakt deze toegankelijk voor beleidsmakers, 

beslissers en wetenschappers. Die kunnen 
hierdoor de cultuurhistorische waarden beter 
beschermen en gebruiken bij nieuwe plan-
vorming en ontwerpen. 
Bron _ Agenda Landschap, landschappelijk verantwoord 

ondernemen voor iedereen, januari 2009

In 2009 organiseren acht provinciale stichtin-
gen Landschapsbeheer de cursus Buitenkan
sen. In de cursus wordt uitgebreid ingegaan 
op de mogelijkheden die cultuurhistorie biedt 
voor inbedding in het Ruimtelijke Ordenings- 
en Cultuurbeleid van gemeenten.
De cursus richt zich op het behoud van het 

landelijk gebied door ontwikkeling. Hoe telt 
inspiratie uit het verleden voor het heden? 
Welk aanknopingspunt biedt het landschap 
zelf? Wat kunnen we ermee in de ruimtelijke 
plannen? Hoe kan de cultuurhistorie doorwer-
ken in bijvoorbeeld een nieuw bestemmings-
plan buitengebied of de gemeentelijke struc-

tuurvisie? De cursus Buitenkansen geeft 
antwoord op deze vragen aan de hand van 
voorbeelden uit de omgeving waar de cursus 
georganiseerd wordt. 
Informatie _ Landschapsbeheer Nederland,  

Edwin Raap, e.raap@landschapsbeheer.nl

Quote _

Yttje Feddes “De huidige Rijks
adviseur voor het Landschap gaat 
zich de komende vier jaar richten 
op een aantal thema’s. (…) 
Door alle thema’s heen speelt  
ook het voortzetten van het 
Belvedere gedachtegoed (…).”
Bron _ Agenda Landschap, januari 2009
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Tijdens de Landschapstriënnale 2008 in Apel-
doorn is het Akkoord van Apeldoorn onder-
tekend door talloze maatschappelijke organi-
saties, marktpartijen, de Ministeries van LNV, 
VROM en OCW en het IPO en de VNG. Hiermee 

maken ze een gezamenlijke vuist tegen  
verrommeling en ongebreidelde stads- en 
dorpsuitbreidingen in het Nederlandse land-
schap en spreken ze hun steun uit voor een  
financiële impuls in de kwaliteit van het land-
schap. Deze landschapsimpuls moet zijn  
beslag krijgen in een periode van 15 jaar vanaf 

circa 2012. Het akkoord is meer dan een aantal 
handtekeningen op papier. De ondertekenaars 
maken concrete afspraken om de komende 
drie jaar de plannen en financiering voor de 
landschapsimpuls uit te werken in concrete 
maatregelen en verantwoordelijkheden voor 
publieke, private en maatschappelijke partijen. 



Nationale landschappen _ vooral gekozen op hun cultuurhistorische         waarde

Publicatie 

Landschappen met toekomstwaarde
Nederland kent een grote diversiteit aan land-
schappen. Onze nationale landschappen zijn 
hiervan een treffende afspiegeling. Stuk voor 
stuk zijn ze door de bewoners gevormd in sa-
menspel met de natuurlijke omstandigheden. 

Vandaag de dag staan we voor nieuwe inrich-
tingsopgaven, zoals waterberging, natuuront-
wikkeling, recreatief gebruik en woningbouw. 
Gezien het belang dat we toekennen aan de 
nationale landschappen, is het daarbij zaak 
de ontstaansgeschiedenis ‘leesbaar’ te hou-
den en gelijktijdig de kansen te benutten om 
een nieuwe tijdslaag toe te voegen. Deze bro-
chure geeft een beschrijving van de cultuur-
historische kwaliteit van de nationale land-
schappen, als inspiratiebron voor het toekom-
stige landschap. 

Opvragen _ info@belvedere.nu.

Kennisuitwisseling 

Engelse en Neder landse beschermde  
landschappen
Eind 2007 zijn projectleiders, voorzitters en 
gedeputeerden van de Nationale Landschap-
pen afgereisd naar Engeland om de in Enge-
land jarenlange opgebouwde kennis en erva-
ring te benutten bij de beleidsuitvoering in 
Nationale Landschappen in Nederland. 

Tijdens de verschillende excursies werd met 
name ingegaan op de relatie (beschermd) 
landschap enerzijds en ruimtelijke ontwikke-
ling anderzijds (recreatie, toerisme en uitbrei-
ding van rode functies). 

Meer informatie over de verschillende Nationale  

Landschappen en hun uitvoeringsprogramma’s _  

www.nationalelandschappen.nl.
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“Niet het accent  
op beperkingen en  
verboden moet het 
uitgangspunt zijn, 
maar het accent op 
draagvlak, stimule
ren, en op behoud in  
ontwikkeling.”

Bron _ Nationale Landschappen: vaste 
koers en lange adem, Raad Landelijk  
Gebied, 2005
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Hoe is het met... _

Project Krimpenerwaard: cultuurhistorie 
als inspiratiebron voor natuurbeheer

De Krimpenerwaard vormt samen met de  
Lopikerwaard het grootste aaneengesloten 
veenweidegebied van Nederland. Tussen  
bedijkte rivieren ligt een gaaf patroon van 
middeleeuwse ontginningen. Om het karakter 
van de Krimpenerwaard te behouden, herstel-
len en versterken, heeft het Zuid-Hollands 
Landschap met behulp van een Belvederesub-
sidie een visie opgesteld waarin de cultuur-
historie van het gebied verweven wordt in de 
inrichting en het beheer van haar bestaande 
en nieuw te ver werven natuurterreinen. Voor 
de meest voorkomende ruimtelijke opgaven 
(waterberging, natuurontwikkeling, recreatie 
en landbouw) en te realiseren natuurdoelen 
zijn er concrete inrichtings- en beheersmaat-

regelen voor elk karakteristiek deelgebied, in 
de visie opgenomen. 

Ongeveer een half jaar na het gereedkomen 
van de visie, eind 2005, werd het Veenweide
pact getekend. Daarin hebben gemeenten, 
hoogheemraadschap, landbouw- en natuur-
organisaties, de Landinrichtingscommissie en 
de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt 
over de herinrichting van het gebied, waarbij 
waterbeheer een belangrijke plaats inneemt. 
‘Functie volgt peil’ is het leidende motto.  
Inmiddels zijn de natuurdoelen vastgesteld,  
is het streekplan vastgelegd en is men nu  
bezig met het inrichtingsplan. Hierin worden 
de uitgangspunten en bouwstenen van de 
oorspronkelijke visie van het Zuid-Hollands 
Landschap benut en besproken. 
Informatie _ www.veenweidepactkrimpenerwaard.nl

Publicaties _

Dorp+, handreiking dorpseigen uitbreiden

Dorpen verschillen van elkaar, in hun ruimte-
lijke opbouw, in hun sociale structuur en de 
betekenis die dorpsbewoners aan specifieke 
plekken in hun dorp toekennen. De laatste 
jaren is op verscheidene plaatsen in Neder-
land ervaring opgedaan met dorpseigen  
uitbreiden. Dit is een vorm van uitbreiden  
die de bestaande dorpsidentiteit respecteert 
en versterkt. Deze handreiking ontsluit de  
in de praktijk opgedane kennis voor gemeen-
ten en andere partijen die zich voor een 
soortgelijke opgave gesteld zien. 
Opvragen _ info@belvedere.nu.

Ruimte met karakter; sturen op de 
kwaliteit van het cultuurlandschap

Provincies moeten zich in hun nieuwe rol als 
regisseur van het cultuurlandschap niet alleen 
verlaten op verleiding en overleg. Ze moeten 
ook de grenzen van wat mogelijk is goed  
afbakenen en beschermen. “Een ’ja, mits’- 
benadering snijdt pas hout, als ook het ’nee’ 
nog tot het vocabulaire behoort.” 
Dit is één van de conclusies van Fons Assel-
bergs, tot september 2008 rijksadviseur voor 
het cultureel erfgoed, in de publicatie Ruimte 
met karakter. Deze publicatie is het resultaat 
van een onderzoek dat in 2008 heeft plaats-
gevonden. In gesprekken met bestuurders  
en ambtenaren van alle provincies is in kaart 
gebracht met welke ambitie, strategie en  
instrumenten provincies sturing geven aan  
de voortdurende transformatie van het cul-
tuurland schap. Het onderzoek is uitgevoerd 
door Peter Dauvellier en Yellie Alkema,  
financieel en inhoudelijk ondersteund door 
project bureau Belvedere.
Opvragen _ www.rijksbouwmeester.nl.

Cultuurhistorie Natuurlijk

In 2006 heeft bureau Overland, in opdracht 
van projectbureau Belvedere, in twaalf natuur-
ontwikkelingsprojecten onderzocht hoe  
‘behoud van cultuurhistorie door natuuront-
wikkeling’ in de praktijk plaatsvindt. Welke 
kansen zijn er en waar liggen de knelpunten? 
In de brochure Cultuurhistorie Natuurlijk  
worden de bevindingen van de studie op  
een overzichtelijke wijze weergegeven.
Opvragen _ info@belvedere.nu,  

of downloaden _ www.belvedere.nu.

Instrumenten _

Instrumenten voor het cultuurlandschap

In opdracht van het ministerie van OCenW  
is ten behoeve van twee werkexcursies naar 
natuurgebieden in beschermde landschappen, 
een notitie geschreven over de instrumenten 
die voorhanden zijn voor het cultuurland-
schap. Die notitie geeft een beknopt overzicht 
van de beleidsinstrumenten voor natuur,  
cultuur en landschap. Op verzoek van project-
bureau Belvedere is deze notitie in september 
2007 door bureau Overland geactualiseerd  
en toegankelijk gemaakt voor een breder  
publiek. 
Downloaden _ www.belvedere.nu
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Belvedere als exportproduct? _

Belvedere is nationaal beleid gericht op 
Neder lands grondgebied. Desondanks is 
in de loop der tijd merkbaar geworden dat 
de Belvedere denk en werkwijze weer
klank vindt bij veel landen binnen en 
buiten Europa. 
Dit is niet vreemd omdat veel landen, 
speciaal de nieuwe lidstaten van de  
Europese Unie, economische groei na
streven en tegelijkertijd de kwaliteiten 
van hun land in de vorm van erfgoed en 
landschap willen behouden en ontwikke
len. Maar ook landen zoals Spanje en 
Italië die kampen met een teruglopende 
agrarische sector, of landen als Engeland 
en Frankrijk die tegen infrastructurele 
problemen aanlopen, zoeken soelaas bij 
een Belvederebenadering. 

De Belvederebenadering vindt daarnaast 
ook steeds meer ingang bij organisaties 
die zich op Europees niveau inzetten voor 
het belang van erfgoed (Europa Nostra)  
of landschap (Raad van Europa in het 
kader van de Europese landschapsconven
tie, Akkoord van Apeldoorn, A Wider View). 
Dit vanuit het besef dat deze historische 
kwaliteiten Europa maken tot wat het is: 
een kleurrijk amalgaam van geschiedenis 
en cultuur. Een amalgaam dat niet alleen 
identiteit verleent aan individuele landen 
afzonderlijk en Europa als geheel, maar 
ook een belangrijke economische bijdrage 
levert aan de ontwikkeling van Europa. 

Tartarstan

Presentatie gedachtegoed van Belvedere 
voor professionals in Tartarstan. 

Schotland

Presentatie gedachtegoed van Belvedere 
voor professionals in Schotland. 

Korea

Presentatie gedachtegoed van Belvedere 
voor professionals in Korea. 

Collabor8

In internationaal gesubsidieerde projecten 
waarin de Belvedere denk- en werkwijze 
verankerd is, wordt door Nederlandse 
partijen samengewerkt met een veelheid 
aan Europese partners. In het Europese 
project Collabor8 bijvoorbeeld werken 
partners uit Ierland, Wales, Engeland, 
Vlaanderen en Nederland samen om 
ondernemers de gelegenheid te geven  
om nieuwe samenwerkingsverbanden  
te vormen waarin de identiteit van de 
streek de bindende factor is.
Informatie _ www.collabor8.me

Radio Kootwijk Frequency

De Radio Kootwijk Frequency is een oproep 
van organisatoren en deelnemers aan de 
internationale A Wider View conferentie van 
juni 2008 om de kwaliteit van alle land-
schappen van Europa expliciet te onder-
steunen. Honderden professionals en 
studenten kwamen in de zomer van 2008 
100 dagen samen tijdens een internationale 
conferentie, zomeruniversiteit, tentoonstel-
ling en vakgesprekken. Zij discussieerden 
over de waarde en betekenis van het 
Europese landschap, de ruimtelijke veran-
deringen en de strategieën hoe om te gaan 
met de ruimtelijke dynamiek. Uitkomsten 
van dit debat vormen de input voor de 
Radio Kootwijk Frequency en gelden  
als een nieuwe stap de toekomst in.  
Het Belvedere-adagium “Behoud door 
Ontwikkeling” werd met de Frequency 
internationaal gelanceerd. 
Informatie _ www.awiderview.eu

Lancewadplan

Een aantal Nederlandse Belvedereprojecten 
heeft richting België, Duitsland, Engeland 
en Denemarken haar grenzen verlegd.  
Zo werd in het LancewadPlan niet alleen 
samengewerkt met de Nederlandse  
waddenprovincies en het ministerie van 
LNV maar ook met partijen in Duitsland  
en Denemarken. Dit project richtte zich op 
de duurzame bescherming van het unieke 
landschappelijke – en cultuurhistorische 
erfgoed van de Waddeneilanden, de Wad-
denzee en het aangrenzende vasteland en 
de benutting van deze kwaliteiten bij de 
ruimtelijke- en economische ontwikkeling 
en het beheer van de Waddenregio.
Informatie _ www.lancewadplan.nl



A Wider View 

In de zomer van 2008 zette de internationale 
manifestatie A Wider View het Europese  
cultuurlandschap op de agenda. De centrale 
vraag van A Wider View was hoe het eeuwen-

oude Europese cultuurlandschap een levend 
landschap kan blijven: hoe essentiële,  
historisch bepaalde kwaliteiten kunnen  
worden behouden en hoe tegelijkertijd  
actuele problemen, voortkomend uit onder 
meer klimaatverandering, verstedelijking,  

toerisme en ontvolking, kunnen worden  
opgelost en hoe kansen voor de toekomst 
kunnen worden benut. Locatie was Radio 
Kootwijk, een monumentale groep gebou-
wen, temidden van de Hoge Veluwe.  
De vraag die Nederland zich kan stellen is  

of het kennisdomein dat rondom Belvedere 
vorm krijgt een innovatie is die als export-
product kan worden ingezet ten behoeve van 
verschillende nationale en internationale doe-
len en agenda’s? Belvedere als exportproduct?
Informatie _ www.awiderview.eu



07. Ontwerp _

Inleiding _

Fuck, Fake or Translate? In de tien jaar 
Belvedere zijn met elkaar de grenzen ver
kend van de omgang met ons verleden. Wat 
is oud, wat is nieuw? Wat is echt, wat is 
onecht? Waar houdt Belvedere op, en waar 
begint de melancholie of de reconstructie 
van de historie? 

Het credo van de modernisten was toch 
vooral ‘fuck the context’, tegenwoordig 

zijn veel partijen bezig met ‘fake the  
context’ en Belvedere staat vooral voor 
‘translate the context’. Maar de wereld  
is niet zwartwit en is voortdurend in 
beweging. Er zijn verschillende meningen 
en Belvedere is er daar één van. In de 
afge lopen jaren is geprobeerd om de 
discussie ‘onder ontwerpers’ over de  
rekbaarheid van Belvedere te faciliteren  
en weer te geven. 

Fuck the context? _

Fake the context? _

Translate the context! _

Fuck, Fake or Translate _

Behoud door  
bescherming

Behoud door  
ontwikkeling

Cultuurhistorie  
als trouvaille

Geschiedenis  
als citaat

Holy Ground Common Ground Aangrijpen wat er ligt Aangrijpen wat je zint

Het origineel telt Het origineel telt  
en de nieuwe toevoeging

Het nieuwe telt  
en de oude toevoeging

Het nieuwe telt en maakt even-
tueel gebruik van iets origineels

Zoektocht naar het fysieke Zoektocht naar het fysieke  
en het verhaal

Interpretatie van het verhaal  
aan de hand van fysiek restant

Tombola van verhalen

Fysiek restaureren Fysiek en verhaal  
recombineren

Het fysiek restant  
inpassen/assimileren

Het verhaal citeren

Klassieke cultuurhistorische 
analyse

Brede cultuurhistorische  
analyse en oral history

Cultuurhistorische analyse  
kan eventueel iets toevoegen/
analyse niet echt nodig

Cultuurhistorische analyse  
niet nodig



Mag bij een (her)inrichting worden 
teruggegrepen op één specifiek 
tijdsbeeld? Mogen één of meer 
tijdslagen worden genegeerd?

Discussieer mee! _

Welke eisen moeten er gesteld 
worden aan een historische plek? 
Kan een gebied met historische 
context nieuwe betekenis krijgen 
met een hedendaags ontwerp  
of moet er historiserend gebouwd 
worden?

Als de historische analyse nauwge
zet was en de uitvoering zorgvuldig, 
maar als de uitkomst toch een  
retrobeeld oplevert; zijn we dan 
tevreden?

In hoeverre mag bij de transforma
tie van een gebied gebruik worden 
gemaakt van een historische  
referentie die niet naar de exacte 
locatie verwijst?
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Het stadhuis van Utrecht is al meer dan 650 
jaar de plek waar het stadsbestuur bijeen-
komt. Al die tijd is het stadhuis gegroeid tot 
een samensmelting van een tiental middel-

eeuwse panden en stadskastelen. De Spaanse 
architect Miralles heeft in 2000 het stadhuis 
vernieuwd en uitgebreid. Met een bonte ver-
zameling materialen legt hij de nadruk op de 
verschillende stijlen, periodes en gebouwen 
die in het stadhuis verenigd zijn. Daarvoor 

legde hij de geschiedenislagen bloot, voegde 
er een eigen laag aan toe en laat vooral zien 
dat geschiedenis leuk kan zijn.
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De meningen verdeeld _

Rick Herngreen, ruimtelijk adviseur

“(...) als je naar historische gebouwen kijkt en je jezelf afvraagt 
waarom we ervan houden, is het omdat ze op het moment dat 
ze gebouwd werden een absolute breuk waren met wat tot dan 
toe eigenlijk gebruikelijk was. De trots die spat eraf, en dat is 
wat we nu zien. En op het moment dat we nu proberen histori-
sche vormen te reproduceren, omdat dat historisch is, zijn we in 
feite bezig met het breken met de geschiedenis.” 
Bron _ Strategisch agendagesprek cultuurhistorie en gebiedsontwikkeling,  

augustus 2008

Eric Luiten, Belvedere-Leerstoel TU Delft

“Wat we beogen is dat jonge architecten, stedebouwkundigen, 
ontwikkelaars, zich bewust worden van hun eigen positie  
in de omgang met geschiedenis, erfgoed en monumenten.”
Bron _ Vitruvius, nummer 7 april 2009

Jan Kolen, Belvedere-Leerstoel VU Amsterdam

“Dat opdrachtgevers van ontwerpers eisen ‘iets’ met  
geschiedenis te doen, wekt de indruk dat geschiedenis  
een facet is van het ontwerpen. Geschiedenis verwordt  
daarmee tot een bouwsteen. Terwijl het juist andersom is.  
Een ruimtelijk ontwerp moet een bijdrage leveren aan de 
landschapsgechiedenis”. 
Bron _ Debat Belvedere op de snijtafel, Blauwe Kamer, nummer 4 2007

Maike van Stiphout, landschapsarchitect en initiatiefnemer van het 

wandelproject ‘De Limes anno 2006’

“Als ontwerper kan ik dat limesverhaal conceptueel vertalen naar 
het nu. Ontwerpen is namelijk het combineren van dingen en dat 
in de maatschappij brengen”.
Bron _ Debat Belvedere op de snijtafel, Blauwe Kamer, nummer 4 2007

Koos Bosma, hoogleraar Architectuurgeschiedenis en Erfgoedstudies

“Indien het ontwerp de relatie tussen het lokale en het globale 
(de plek en de stromen) kan laten zien, dus hoe het gebruik van 
de zichtbare en onzichtbare stedelijke infrastructuur  
onze leefomgeving bepaalt, dan moet het ook mogelijk  
zijn dat de ontwerper de onzichtbare aanwezigheid van het 
verleden bloot legt, de historische sfeer proeft en in zijn 
ontwerp verwerkt.”
Bron _ Het post-Belvederetijdperk: Cultuurhistorisch beleid verankerd in de 

ruimtelijke ordening en in de ontwerpopgave, 2008

Elma van Boxel, landschapsarchitect

“We richten ons meer op het gebruik van een plek. We proberen 
te begrijpen hoe een plek nu functioneert. We zoeken naar de 
logica van een locatie.”
Bron _ Magazine Belvedere Festival, maart 2008

Lodewijk Baljon, landschapsarchitect en maker van het stedenbouw-

kundig masterplan Waalfront in Nijmegen

“Later wordt dit deel van Nijmegen gezien als een typisch pro-
duct van dit tijdsgewricht, een periode waarin cultuurhistorie en 
ruimtelijk ontwerp verbonden zijn”.
Bron _ Debat Belvedere op de snijtafel, Blauwe Kamer, nummer 4 2007

Frits van Dongen, architect

“Voor mij is het belangrijk dat je vanuit de analyse tot de kwaliteit 
komt”. 
Bron _ Magazine Belvedere Festival, maart 2008
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Cultuur van ontwerpen _

Onderzoek naar ontwerpen met geschiedenis _

In geen van de drie domeinen (red.: stedelijk 
domein, landelijk domein en het stadsland-
schap) is het nog denkbaar om nieuwe ont-
wikkelingen vorm te geven zonder rekening 
te houden met de lokale ruimtelijke en histo-
rische context. (...)

In het architectuurbeleid richt het kabinet 
zich (…) niet alleen op de ontworpen en  
gebouwde werkelijkheid, maar ook op de  
attitude en mentaliteit van degenen die  
verantwoordelijk zijn voor een trefzeker, 
zorgvuldig en gewetensvol vormgegeven  

Nederland: opdrachtgevers, ontwerpers,  
regelstellers en gebruikers. 
Bron _ Een cultuur van ontwerpen, visie architectuur  

en ruimtelijk ontwerp, 2008

Beata Labuhn werkt, onder auspiciën van 
prof. Eric Luiten en prof. Jan Kolen aan een 
onderzoek “Ontwerpen met Geschiedenis”, 
naar de manier waarop architecten, steden-
bouwkundigen en landschapsarchitecten  
met historische morfologie, patronen, waar-
den en betekenissen omgaan in hun ruimte-
lijke plannen. 

Doel is een overzicht te maken van ontwerp-
methoden en daarbij behorende ruimtelijke 
voorstellingen. Dit overzicht moet de band-
breedte weergeven van houdingen die  
ontwerpers ten aanzien van geschiedenis  
innemen.

Het onderzoeksmateriaal wordt gevormd 
door projecten die Belvederesubsidie hebben 
ontvangen, maar ook projecten die zonder de 
subsidie de Belvederegedachte van ‘behoud 
door ontwikkeling’ tot uitdrukking brengen. 
Het onderzoek wordt gesubsidieerd door 
Projectbureau Belvedere en wordt in  
september 2009 afgerond met een publicatie. 
Informatie _ b.a.labuhn@gmail.com 

Ontwerpend onderzoek _

“In de praktijk van de gesubsidieerde projecten valt op dat de  
Belvederebenadering goed gedijt in een wat meer experimenteel  
ontwerpproces, waar via een proces van onderzoekend ontwerpen  
uiteindelijk een oplossing in beeld komt. Deze werkwijze sluit goed  
aan op de verschillende interpretaties die er vaak zijn van de  
geschiedenis van een plek.” 
Bron _ Op historische gronden, Observaties vanuit de Belvederepraktijk, Monique Eerden, januari 2008

Schetstafel Ruimtelijk laboratorium Open ontwerpproces Creatief festival

Karakteristiek: Eenvoudig, over-
zichtelijk, aan één tafel, inhoud 
concreet, kort en bondig. Formeel 
planproces nog niet gestart of in 
impasse

Karakteristiek: vakmatig, afgeba-
kend zoekproces 

Karakteristiek: Complex, gestruc-
tureerd formeel planproces met 
ruimte voor interactie met belang-
hebbenden 

Karakteristiek: interactief breed 
zoekproces 

Middelen: Excursie (plangebied, 
voorbeeldplannen), referentie-
beelden, plannenparade, ontwerp 

Middelen: Scenario’s, logo’s, me-
taforen, concepten 

Middelen: Excursie (plangebied, 
voorbeeldplannen), referentie beel-
den, plannenparade, imagination 
day, prijsvraag, gebiedstypologie, 
open huis, perceptie-onderzoek  
(foto-opdracht, huiskamer-discus-
sie, oral history), ontwerp 

Middelen: Vele middelen tegelij-
kertijd: Wijktheater, collages, ten-
toonstellingen, concerten, foto, 
film en/ of video, ontwerpprijs-
vraag 

Primair doel: Nieuw zicht op op-
lossing, doorbraak uit impasse 

Primair doel: Nieuwe inzichten 
verwerven 

Primair doel: Formeel plan met 
draagvlak 

Primair doel: mobiliseren van belan-
gen, nieuwe verbinding met de plek

Resultaat: Streefbeelden, ambi-
ties 

Resultaat: Imago’s en agenda’s Resultaat: Programma van eisen, 
concept, visie, (voorbeeld)plan, 
programma van realiseerbare pro-
jecten 

Resultaat: nieuwe identificaties, 
zelfbeelden, cohesie 

Rol ontwerper: Partijen ontwer-
pen gezamenlijk 

Rol ontwerper: professioneel  
ontwerpteam (deskundigheid is 
voorwaarde voor deelname) vindt 
uit ten behoeve van ‘bestuurlijke 
buitenwereld’ 

Rol ontwerper: Professioneel  
ontwerpteam raadpleegt belang-
hebbenden en maatschappelijke 
actoren in interactief proces 

Rol ontwerper: Ontwerpers en/of 
kunstenaars worden uitgenodigd 
om evenementen te organiseren 
en zo identificatiemogelijkheden 
aan te bieden. 

Valkuil: Verankering in formele 
processen, ontbreken van 
(financieel) commitment 

Valkuil: Ivoren toren Valkuil: Kwijtraken van de bezie-
ling, te veel accent op proces 

Valkuil: Elitair gehalte

Ateliers aan de praat _

Ontwerpateliers zijn er in maten en soorten. 
Wanneer zet je een ontwerpatelier als instru-
ment in? Hoe doe je dat dan? Wie nodig je daar-
voor uit? Deze en andere vragen daagden Bu-

reau Nieuwe Gracht uit om - in opdracht van het 
ministerie van VROM en projectbureau Belvedere 
– met behulp van 54 casestudies de samenhang 
te ontdekken tussen enerzijds de opzet van ont-
werpateliers en anderzijds de kenmerken van de 
opdracht en het te volgen proces. Het digitale 

rapport Ateliers aan de praat, handreiking 
voor ontwerpateliers met specifieke aandacht 
voor cultuurhistorie van bureau Nieuwe Gracht 
is te downloaden via info@belvedere.nu.

Schema _ ontwerpateliers

Ontwerpateliers: Door bureau Nieuwe Gracht gedefinieerd als de  
(tijdelijke) organisatie waarin verschillende partijen gezamenlijk  

met hulp van beeldende middelen komen tot nieuwe inzichten in  
ruimtelijke problemen en oplossingsmogelijkheden. 

“Het gaat om het 
ontwikkelen van een 
vocabulaire waarmee 
we (...) communice
ren over wat legitiem 
is en wat niet”. 
Bron _ Debat Belvedere op de snijtafel, 
Blauwe Kamer, nummer 4 2007
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Inleiding _

Bij gebiedsontwikkeling gaat het vaak om 
een veelvoud van partijen, met verschillende 
belangen die in een complexe om geving een 
gebied tot ontwikkeling moeten brengen. 
Daarbij is het streven om kwaliteit toe te 
voegen aan het gebied. Tot zover de definitie. 
Maar wat is de rol van cultuurhistorie daarin? 
Heeft cultuurhistorie een toegevoegde waar

de voor de gebieds ontwikkeling? En omge
keerd? Is het mogelijk cultuurhistorie beter 
te borgen, zodat deze minder snel sneuvelt  
in de vertaalslag naar uitvoeringsbestekken? 
In dit hoofdstuk een weerslag van een twee
tal gesprekken over dit onderwerp en een 
reflectie op de waarde van cultuurhistorie in 
complexe gebiedsontwikkelingsprocessen.

Punten - Lijnen - Vlakken _

Hoe verder _

Punten
Als er gesproken wordt over de waarde van 
erfgoed, gaan de gedachten in eerste instan-
tie vaak uit naar objecten, gebouwen, ‘punten 
in het landschap’. Het belang van die ene 
boerderij in een ruilverkaveling is dan onder-
werp van gesprek of dat ene fabrieksgebouw 
binnen de herontwikkeling van een industrie-
gebied. Al blijkt de zorg voor een dergelijk 
‘punt-object’ in de praktijk altijd weer z’n  
eigen complexiteit te kennen, relatief gezien 
is al veel bekend over deze vaak enkelvoudige 
opgaven. Veelal gaat het om de combinatie 
van restaureren met deels nieuwbouw en het 
zoeken van een (nieuwe) economische drager.

Lijnen
De opgave wordt al een stuk complexer als 
het een ‘serie’ van punten betreft: een samen-
hangende lijn van objecten of structuur. Bij-
voorbeeld de zorg voor voormalige militaire 
verdedigingslinies, de Romeinse limes, ves-
tingmuren, dijklichamen, waterlopen of een 
verkavelingstructuur. De opgave daarbij is om 
bij een veelvoud van belangen, en vaak ook 
meerdere eigenaren, de samenhang opnieuw 
tot leven te brengen, beleefbaar en ruimtelijk-
economisch ‘nuttig’ te maken: te revitaliseren.

Vlakken
De hoogste vorm van complexiteit treedt echter 

op bij gebiedsopgaven. Daarbij is altijd sprake 
van een veelvoud van opgaven, belangen, eige-
naren en/of spelers. De opgave kent hier we-
derom een ander karakter: het vernieuwen van 
het gebied, voortbouwend op wat er is. Een  
renaissance van het gebied. De cultuurhistorie 
kan daarbij als onderlegger dienen voor de 
ontwikkeling van het gebied. De cultuurhistorie 
biedt daarbij context, geeft richting, geeft bete-
kenis. De aanwezige punt- of lijn structuren in 
het gebied kunnen als fysieke scharnierpunten 
dienen en als fysieke dragers van het verhaal 
van het gebied. Cultuurhistorie kan als het 
ware een extra dimensie toevoegen aan de 
ontwikkeling van een gebied.

>  Belvedere heeft vanaf het begin gepartici-
peerd in het Nirov programma gebiedsont-
wikkeling. Na het succesvolle handboek 
Nederland boven Water dat hierover door 
het Nirov in samenwerking met Habiforum 
is uitgegeven zal in september 2009 het 
vervolg verschijnen. Boordevol instrumen-
ten en methodieken en uiteraard speelt 
cultuurhistorie hierin opnieuw een rol.

>  In de Praktijkacademie Gebiedsontwikke-
ling van het Nirov in samenwerking met 
Habiforum én de Masteropleiding Urban  
& Area Development van een aantal samen-
werkende hogescholen wordt het belang 
van cultuurhistorie belicht.

>  Gebiedsontwikkeling is een belangrijk  
thema in de nieuwe leeropdracht van de 
Belvedere leerstoelen 2009-2012

>  Er zijn tientallen gebiedsontwikkelings-
projecten te noemen waar de waarde  
van cultuurhistorie zich bewezen heeft  
en er komen elke week nieuwe projecten 
bij. 

Meer informatie _ www.belvedere.nu, zoekterm  

‘gebiedsontwikkeling’. 

De kracht van cultuurhistorie _

Identiteit

Bij gebiedsontwikkeling wordt gezocht naar de 
samenhang in een gebied waarbij het gebied 
wordt afgebakend ten opzichte van omringen-
de gebieden. Deze grenzen tussen gebieden 
kunnen fysiek van aard zijn (bijvoorbeeld het  
te ontwikkelen gebied is gelegen tussen twee 
snelwegen), maar ook een onderscheid kennen 
in betekenis. Die betekenislaag, ook wel de 
identiteit genoemd, is op te sporen in de fysie-
ke ontstaansgeschiedenis van het gebied, 
maar ook de sociaal-economische geschiede-
nis en oral history van bewoners, gebruikers en 
bezoekers. Die identiteit kan het verbindende 
verhaal vormen dat als drager kan dienen voor 
de ontwikkeling van het gebied.
 
Contact burger

Als er plannen gemaakt gaan worden voor  
een te ontwikkelen gebied vanuit een beoogd 
ruimtelijk-economisch programma, staat de 
ontwikkelende partij soms al snel tegenover  
de burger. Immers de bewoner, gebruiker en 
zelfs bezoeker van het gebied heeft zo zijn  
eigen belangen. Als er echter over het gebied 
gesproken kan worden vanuit de (historische) 
waarde en betekenis van het gebied kunnen 
partijen zich verbinden met het verhaal van het 
gebied en staat men naast elkaar in plaats van 
tegenover elkaar. Het vraagt wel van de ontwik-

kelende partij dat men in een vroeg stadium  
de burger actief opzoekt. 

Haarlemmer olie

Bij gebiedsontwikkeling hebben verschillende 
partijen elkaar nodig om de ontwikkeling mo-
gelijk te maken, maar houdt men elkaar soms 
ook gevangen. Om uit die vaak tot ‘loopgraven-
oorlogen’ leidende belangendiscussies te kun-
nen komen kan het historische verhaal van een 
gebied dienen als ‘common ground’ van waar-
uit gekeken kan worden naar wat passend zou 
zijn voor het gebied. Cultuurhistorie dient dan 
als smeerolie om het proces in beweging te 
krijgen of te houden.

Tastbare ruimtelijke kwaliteit

De ambities bij gebiedsontwikkeling zijn veelal 
hoog, zeker ook ten aanzien van de te realise-
ren ruimtelijke kwaliteit. Alleen kan de discus-
sie vervolgens verzanden in de vraag: “wat is 
in dit gebied eigenlijk ruimtelijke kwaliteit”?  
De cultuurhistorie biedt vanuit het verleden  
ankerpunten voor wat al gewaardeerd wordt  
in aanwezige vormen en structuren. 

Brug voor ontwerper

De aanwezige cultuurhistorie biedt een refe-
rentie voor toekomstige ontwerpen. Daarbij  

is het aan de partijen om te bezien of zij al 
dan niet door willen bouwen op de betekenis 
en morfologie van de aanwezige cultuurhis-
torische waarden. In die zin kan de cultuur-
historie belangrijke elementen aandrager 
waardoor de ontwerper een brug kan slaan 
tussen de fysieke omgeving en het program-
ma dat op het gebied geprojecteerd staat.

Waarde creatie

Cultuurhistorie kan in gebiedsontwikkeling 
voor toegevoegde waarde zorgen vanuit  
verschillende perspectieven:
>  burgers hebben veelal nieuwsgierigheid,  

interesse en zelfs bewondering voor de  
patina van het oude. Daardoor kan er 
vaak snel draagvlak zijn voor de her-
ontwikkeling van bijvoorbeeld een oud  
fabriekspand. 

>  inzetten op cultuurhistorie geeft de ont-
wikkelende partijen de mogelijkheid om 
zich te onderscheiden: dat kan sociaal, 
cultureel of maatschappelijke meerwaarde 
opleveren.

>  de cultuurhistorie kan als verkoopargu-
ment dienen: het kan een uitstraling geven 
op de omgeving waardoor er sprake kan 
zijn van waardestijging van bijvoorbeeld 
omringende panden. Cultuurhistorie kan 
vanuit dat perspectief gebruikt worden als 
ingrediënt voor branding en marketing.

Identiteit
(is ook geld!)

Waarde
creatie

Contact  
burger

Tastbare 
ruimtelijke 
kwaliteit

Brug fysieke 
omgeving  

en ontwerp

Haarlemmer 
Olie



Bron quotes _ strategische agendagesprekken 
cultuurhistorie en gebiedsontwikkeling,  
augustus 2008
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Quotes _

Erik Hans Klijn
Erasmus Universiteit

Ellen Masselink
AM Wonen

Arjo Klamer
Erasmus Universiteit

Rudy Stroink
TCN Property Projects

Rik Herngreen
publicist

“Een gemiddeld ruimtelijk project kent elf partijen (...) In de  
integratie speelt cultuurhistorie een belangrijke rol. Het is  
een soort kapstok waaraan mensen hun eigen ideeën  
kunnen ophangen, door tegenstellingen te overbruggen,  
door een verhaal te vertellen. Dan gaat het werken.”

“In de ruimte tussen markt en overheid worden de belangrijkste 
waarden gerealiseerd. Bij gebiedsontwikkeling zie je dat de 
economische waarden steeds weer doorslaggevend zijn.  
In mijn analyse heeft dat veel te maken met de manier waarop 
wij aan accounting doen. We geven rekenschap van economi-
sche waarden want die kunnen we op- en aftrekken. (…)  
Maar wat nog belangrijker is zijn de culturele waarden. Dat is 
wat ons inspireert en betekenis geeft, maar niet direct sociale 
en economische betekenis heeft. Maar wat ons wel vervult.  
Dan komt het verhaal tot leven.”

“Identiteit laat zich niet ontwerpen. Wat zich wel laat ontwerpen 
zijn de condities waaronder mensen zo kunnen leven dat ze 
identiteit kunnen vormen. Ik heb ook een licht bezwaar tegen 
een aantal architecten en stedenbouwkundigen die denken  
dat ze identiteit kunnen maken.”

“Cultuurhistorie is meer drager van de dialoog dan van  
het gehele proces.”

“Elk gebied heeft een DNA. Die zit verankerd in de cultuur-
historische expressievorm. Als je die door hebt, heb je een 
grotere kans op kwaliteit en stabiliteit. Dan is de kans groot 
dat je iets aan het gebied toevoegt in plaats van dat je er  
een laag zand overheen gooit en zegt: we beginnen weer 
opnieuw”.

Munnikenland _

In het kader van Ruimte voor de Rivier 
krijgt het historische gebied Munniken-
land – ten oosten van Slot Loevestein – 
de komende jaren een herschikking  
van functies: de dijk wordt verlegd 
waardoor bij hoog water het gebied 
onder water komt te staan. Dit met als 
doel de regio beter te beveiligen tegen 
overstromingen. 

In eerste instantie dus een opdracht voor 
Rijkswaterstaat als beheerder van het Rijks-
water met het waterschap als uitvoerder  

van het werk. Maar naast veiligheid is cultuur-
historie (in dit geval de Nieuwe Hollandse  
Waterlinie) een bepalende drager geworden 
voor deze gebiedsontwikkeling met het hoofd-
accent op de thema’s natuur en recreatie.  
De ruimtelijke kwaliteit wordt hiermee veel-
zijdiger. In het gebied is cultuurhistorie de 
gezamen lijke taal geworden. Zo heeft de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, via het Pact van 
Loevestein (uitvoeringsovereenkomst van de 
betrokken provincies, gemeenten, waterschap 
en staatsbosbeheer) de grens van het project 
Munnikenland ‘opgerekt’, is er een kritische 

uitvoeringsmassa ontstaan en is er een waar-
devolle gebiedssynergie tot stand gebracht 
waarbij alle actoren een gelijkwaardige rol 
hebben.
Informatie _ www.hollandsewaterlinie.nl
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Inleiding _

De werelden van ruimte en verkeer komen 
steeds vaker bij elkaar. Lag de afgelopen 
decennia de aandacht bij infrastructuur vooral 
op veiligheid en doorstroming, sinds enkele 
jaren staat kwaliteit weer nadrukkelijk op de 
agenda. Zo zorgde het interdepartementale 
rijksprogramma Routeontwerp ervoor, dat de 
ontwikkeling van snelwegen verschoof van 
een enkelvoudige lijnopgave tot een integrale 
gebiedsopgave. Om dit succes te bestendigen 
is het steunpunt Routeontwerp begin 2009 

overgegaan in het steunpunt Gebiedsgericht 
Werken. Ook provincies en gemeenten gaan 
meer en meer volgens de uitgangspunten van 
Routeontwerp aan de slag. Het besef keert 
terug dat wegen een integraal onderdeel zijn 
van de omgeving en dat gebruikmaking van 
cultuurhistorische, landschappelijke en  
stedenbouwkundige kennis kan bijdragen 
aan mooiere wegen en routes, zonder dat  
aan veiligheid hoeft te worden ingeboet, ja, 
wellicht zelfs de veiligheid kan versterken. 

Wat is nodig om een integrale benade-
ring van ‘weg en omgeving’ de gangbare 
praktijk te laten worden? Om op deze 
vraag een antwoord te kunnen formule-
ren heeft projectbureau Belvedere 
samen met CROW een strategisch 
agenda gesprek georganiseerd over 
regionale en lokale wegen, cultuurhisto-
rie en landschap*. Tijdens dit gesprek 
kwamen twee thema’s uitdrukkelijk aan 
de orde:

De behoefte aan een kennisplatform
Er is grote behoefte aan kennis op dit front, 
maar moet je een nieuwe plek creëren voor 
een kennisplatform of aansluiting zoeken bij 

een bestaande organisatie, zoals CROW? Of 
moet je klein beginnen, meer als innoverende 
inspiratieclub of aanjager? 

Hoe waarborg je ruimtelijke kwaliteit bij de 
organisatie en het proces van infrastructurele 
projecten?
De deelnemers concluderen dat je er met regel-
geving (b.v. via Wro) niet komt: kwaliteit is niet 
te institutionaliseren. Provincies kunnen zelf de 
zorg voor ruimtelijke kwaliteit organiseren en 
ook gemeenten zouden zich kunnen voorzien 
van een soort van extern geweten, bijvoorbeeld 
in de vorm van een kwaliteitsteam. 
En nu verder?
De deelnemers zouden graag een vervolgses-

sie zien waarin meer naar ‘innovatie’ gekeken 
wordt: een creatieve brainstormsessie die 
over de actualiteit heenstapt en waarin de 
toekomst verbeeld wordt. Vanuit die verbeel-
de toekomst kan vervolgens teruggekeken 
worden en vastgesteld, wat er nu nodig is  
om die toekomst te bereiken. Wie pakt deze 
handschoen op? 
 

De volledige rapportage van het strategisch agenda-

gesprek infrastructuur, cultuurhistorie en landschap  

is op te vragen via info@belvedere.nu.

Strategisch agendagesprek _

Andere richtingen _

Natuurlijk sturen

Natuurlijk Sturen is een nieuwe benadering voor 
de inrichting van de openbare ruimte van pro-
vincie Noord-Brabant. De kern ervan is dat de 
openbare ruimte wordt vormgegeven als mens-
ruimte die sociaal gedrag tussen weggebruikers 
bevordert. Dat betekent minder verkeersborden, 
drempels, vluchtheuvels en zebrapaden en 
meer eigen verantwoordelijkheid voor de ver-
keersdeelnemers. Op die manier kan een auto-
mobilist zich in dorpen, binnensteden, woonwij-
ken en op het platteland voegen naar de wereld 
van voetgangers, spelende kinderen en fietsers. 
Natuurlijk Sturen laat zien hoe je door een an-
der ontwerp van wegen en straten een prettige-
re en bovenal veiligere leefomgeving kan creë-
ren. Provincie Noord Brabant heeft al ervaring 
op dit gebied opgedaan. Provincie Limburg start 
ook in 2009 met een dergelijke kwalitatieve be-
nadering van de inrichting van wegen. 

Rond-het-dorp-wegen

AtelierOverijssel wil door het opstellen van 
voorbeeldplannen een impuls geven aan de 
ruimtelijke kwaliteit van het regionale infra-

structuurnetwerk, inclusief de ontwikkeling van 
rondwegen. Nieuwe rondwegen zouden name-
lijk niet louter en alleen vanuit verkeersveilig-
heid en doorstroomprincipes ontworpen mo-
gen worden: het zijn forse doorsnijdingen in 
het landschap die voorheen vanzelfsprekende 
relaties tussen dorp en ommeland verbreken.
Meer informatie _ www.atelieroverijssel.nl

Shared Space Institute

Onder leiding van de provincie Friesland kreeg 
tussen 2004 en 2008 het Europese Shared 
Space-project zijn beslag. Shared Space wil 
de strikte scheiding tussen verkeer en mensen  
opheffen, sociaal gedrag aanmoedigen en de 
kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. 
De in 2007 overleden verkeerskundige Hans 
Monderman was in Nederland de trekker van 
dit gedachtegoed. Na het beëindigen van het 
Shared Spaceprogramma gaan de provincie 
Friesland en de gemeente Smallingerland door 
met het verder ontwikkelen van de Shared 
Space denk- en werkwijze. Zij richtten hiervoor 
in Drachten het onlangs geopende Shared 
Space Institute op. 
Informatie _ www.sharedspace.eu

Tijs van den Boomen, 
publicist: “Ook de 
wethouders, gedepu
teerden en ministers 
zullen moed moeten 
betonen om de lok
roep van steeds meer 
regels en borden te 
weerstaan.” 

Bron _ Vrij Nederland, 21 maart 2009

Publicatie _ Plattelandswegen mooi en veilig

Plattelandswegen worden steeds intensiever 
gebruikt door steeds meer verschillende weg-
gebruikers. Om deze wegen verkeersveilig te 
houden nemen wegbeheerders snelheidsrem-
mende maatregelen. Drempels en plateaus 
zijn echter niet altijd de fraaiste oplossing. Elk 

landschapstype biedt elementen die gebruikt 
kunnen worden om het gewenste verkeersge-
drag te bereiken. CROW-publicatie 259 ‘Platte-
landswegen mooi en veilig – een beelden-
boek’ inspireert, informeert en prikkelt 
verkeerskundigen en landschapsarchitecten 

met beelden om de (her)inrichting van een 
plattelandsweg creatief aan te pakken.

ISBN 978 90 6628 514 9 € 93,- 

Bestellen _ www.crow.nl
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In november 2006 verscheen het thema-
nummer van Belvedere Nieuws (nummer 29) 
over Infrastructuur en cultuurhistorie. In een 
rotondegesprek bespraken Jan Brouwer,  

toenmalig rijksadviseur voor de infrastructuur, 
Dirk Sijmons, toenmalig rijksadviseur voor  
het landschap, Hans Renes, historisch geo-
graaf, Paul Meurs, architect en hoogleraar 
restau ratie en Frank Strolenberg, project-
leider Belvedere hun ideeën over hoe wegen,  

cultuurhistorie en het landschap zich natuur-
lijker met elkaar kunnen verhouden.  

De snelweg, Jan Brouwer

“Al die lintbebouwing, die bedrijventerrei-
nen, is een probleem. Tegenwoordig moet 
elke gemeente een bedrijventerrein 
hebben, daar zou de centrale overheid 
moeten ingrijpen.”

De regionale weg, Paul Meurs

“Cultuurhistorie moet niet als last ervaren 
worden, dan krijg je het korenwolfeffect.  
Je zou moeten kijken hoe cultuurhistorie 
kan bijdragen aan de corporate identity 
van een weg of een provincie. Kijk naar  
de binnensteden, daar is dat ook gebeurd. 
Zo’n dertig jaar geleden lagen er allemaal 
saneringsplannen, tegenwoordig is er een 
enorme trots en is de cultuurhistorie van 
de binnensteden een economische factor, 
een verkoopargument.”

De regionale weg, Hans Renes

“Er lopen weinig discussies over bijvoor-
beeld alle verkeerstechnische maatregelen 
uit het Duurzaam Veiligprogramma.  
Er worden rustig drie rotondes aangelegd 
in een 17e eeuwse laan bij een kasteel  
of er worden zichtlijnen onderbroken.  
En als je daar vraagtekens bij zet, krijg je 
altijd direct de vraag of je vindt dat er dan 
maar doden moeten vallen, terwijl het er 
vaak niet om gaat dat die weg gevaarlijk is, 
maar dat automobilisten te hard rijden.”

De lokale weg, Dirk Sijmons

“Veel hangt af van de positie van de 
verkeerskundige dienst binnen een  
gemeente en of er tegenwicht geboden 
wordt vanuit stedenbouwkundigen.  
Als dat niet zo is, kan er veel kapot  
gemaakt worden.”
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Recente Belvederesubsidieprojecten _

Tilburgse linten

De Tilburgse linten zijn van oudsher belangrijk 
geweest voor de ontwikkeling van de stad. Lin-
ten als de Hasseltstraat, Koestraat, Goirkestraat 
en Korvelseweg hielden de oude stad bijeen en 
zijn tegenwoordig een kapstok voor de (woon)
wijken en industriegebieden die ze doorkruisen. 
Het historische belang, de ontwikkeling en de 
identiteit van het lint, wordt bedreigd door he-

dendaagse ontwikkelingen. De linten lijken 
door de recent gerealiseerde bebouwing hun 
oorspronkelijke karakter te verliezen. Ook het 
veranderen van de verkeersstructuur en routing 
en nieuwe economische en sociaal maatschap-
pelijke ontwikkelingen zetten het linten karak-
ter onder druk. CAST heeft in de periode  
2006 - 2007 het project ’Workshop De Linten’ 
georganiseerd. Bijzonder is dat in de vijf sa-
mengestelde groepen niet alleen studenten,  

architecten en stedenbouwkundigen zitting na-
men, maar ook projectontwikkelaars, onder-
nemers en bewoners. In de workshops zijn  
concrete ontwerpvoorstellen en scenario’s ont-
wikkeld en gedocumenteerd met als doel stra-
tegische oplossingen te bieden die inzetbaar 
zijn op het niveau van de stad. Deze zijn in een 
boekwerk met CD-ROM gedocumenteerd.
Informatie _ www.belvedere.nu.

Amnesie van een landschap

Het gebied tussen Den Haag, Zoetermeer, 
Delft en Rotterdam is aangewezen voor groot-
schalige woningbouw (VINEX) en er zijn diver-
se bedrijventerreinen ontwikkeld. Van een 
overwegend landelijk gebied waar de bebou-
wing zich concentreerde langs de trekvaarten, 
transformeert het gebied zich tot een over-
loopgebied van de omliggende steden. Om de 

toenemende verkeersdrukte te kunnen opvan-
gen, wordt de N470 aangelegd. Hierbij wor-
den sporen uit het verleden vergeten; de weg 
volgt niet de historische wegenstructuur en 
heeft daardoor geen zicht op de dorpen on-
derweg. Er ontstaat nieuwe geschiedenis, een 
nieuw geheugen. 
Hoe dit invloed heeft op de beleving van  
bewoners en gebruikers van deze weg  
staat centraal in de documentaire en video-

installatie “Amnesie van een landschap”  
die Studio Jeanne van Heeswijk maakte.  
De documentaire wil daarmee de cultuur-
historische ontwikkeling van het gebied  
vastleggen en ontsluiten. Dat gebeurt door 
het maken van portretten van zo’n 60 bewo-
ners en weggebruikers, die in een periode 
van twee jaar twee keer in hun auto zijn  
geïnterviewd.
Informatie _ www.belvedere.nu.

Fort Altena en de A27

Fort Altena aan de A27 is onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en is eigendom 
van Brabants Landschap. In de jaren zestig 
werd het terrein doorsneden door de A27. 
Brabants Landschap ziet voor het fort een 
belangrijke toekomst weggelegd als recrea-

tieve uitvalsbasis voor de regio. Daarnaast 
wordt de rijksweg A27 de komende jaren ver-
der uitgebreid door Rijkswaterstaat. Met in-
houdelijke begeleiding en coördinatie van de 
Nieuwe Brabantse Kunst Stichting (NBKS) 
ontwikkelden Brabants Landschap, Provincie 
Noord-Brabant en Rijkswaterstaat, daarom 
de ontwerpopgave Fort Altena en de A27.  

Dit heeft geresulteerd in een publicatie waar-
in alle ontwerpen voor het fort en de A27  
zijn gebundeld. 
Informatie _ www.belvedere.nu.

De Nieuwe Arcadische Route

Sinds juli 2006 is de A50 tussen Oss en Eind-
hoven opengesteld voor het publiek. Een 
nieuwe weg in een oud landschap, die een 
aantal aanwezige verbanden doorsnijdt. Het 
kunstproject aan de A50 (onder aanvoering 
van het NBKS) wil de relatie van de weg met 
zijn omgeving weer optimaliseren. Ook wil het 

onderzoeken tot welke verbindingen, verhalen 
en ervaringen deze weg aanleiding geeft. ‘De 
Nieuwe Arcadische Route’ concentreert zich 
op het fijnmazige netwerk van historische pa-
den en lanen die door de aanleg van de A50 
niet meer met elkaar verbonden zijn. Het pro-
ject concentreert zich ook op nieuwe routes 
die spontaan ontstaan doordat de oude ver-
broken zijn. De NAR wil deze combinatie van 

oude en nieuwe infrastructuur in een uitbrei-
ding van bestaande wandel- en fietsroutes 
verweven. 
Informatie _ www.belvedere.nu.

Wegbereiders

1 Dorpslint bij Veenklooster _ www.atelierfryslan.nl

2  Afsluitdijk _ www.rijkswaterstaat.nl

3 A1zone _ www.kunstenlab.nl

4  Neolithische veenweg van NieuwDordrecht _  

www.drentsplateau.nl

5 Via Belgica; Romeinse heirbaan _ www.limburg.nl

6 Limes; Romeinse handelsroute _ www.limes.nl

7  A2; verbinding monument en mobiliteit _  

www.urbanfabric.nl

8 Stichtse Lustwarande _ www.belvedere.nu

9 Oude tracé N57 _ www.zeeland.nl

10 N237; Amersfoortseweg _ www.belvedere.nu

11 Loolaan Apeldoorn _ www.belvedere.nu

12 Dorpspleinen Borsele _ www.belvedere.nu

13  Erftoegangswegen gemeente Westerveld _  

www.belvedere.nu

14  Buitengebied gemeente Schijndel _  

www.belvedere.nu

15  Stroobossertrekweg bij Dokkum _  

www.sharedspace.org

16 Buitengebied Ooststellingwerf _ www.belvedere.nu

17, 18, 19, 20 zie linkerpagina

21 Woonerven Emmen _ www.belvedere.nu

22  Bunker WOII bij randweg Hoogerheide _  

www.belvedere.nu
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Oude Paden, Nieuwe wegen
Het project Oude Paden, Nieuwe wegen  
haalde de oude paden in Friesland en hun 
verhalen boven water. Inmiddels is op de  
website http://oudepadennieuwewegen.nl  

de padenkaart in gebruik genomen. Op deze 
kaart staan bestaande en verdwenen paden 
en wegen, aangevuld met informatie over  
interessante cultuurhistorische gebouwen, 
elementen, volksverhalen en anekdotes die  
bij de kaarten horen. Aan het verzamelen van 
de gegevens over oude paden hebben zo’n 

250 bewoners van de regio en historici en-
thousiast hun steentje bijgedragen. De kaart 
kan worden gebruikt voor ruimtelijke ontwik-
kelingen zoals het verbeteren van bereik-
baarheid, dorpsuitbreidingen, landinrichting, 
verkeersveiligheid, het aanleggen van dorps-
ommetjes en toeristische routes. 
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Inleiding _

De relatie tussen cultuurhistorie en toeris
me/recreatie bevindt zich in een stroomver
snelling. Steeds meer cultuurhistorici erken
nen het belang van toerisme/recreatie voor 
het behoud en de presentatie van cultuur
historie en andersom erkennen steeds meer 
toeristisch/recreatieve ondernemers het 
belang van cultuurhistorie voor de verkoop 
van hun product of ervaring. 
Inmiddels worden de eerste vruchten van  
de relatie geplukt. Iedere erfgoedinstelling 
weet inmiddels wat ‘branding’ is en de 
slimme ondernemer speelt handig in op de 
interesse in cultuurhistorie. Maar er is meer 

te halen. Er gaan miljarden om in de toeristi
sche sector en het heeft een enorme impact 
op de stad, het landschap en het welbevin
den. Hoe kan de cultuurhistorische sector 
zich inniger in de pels van de toeristische 
sector nestelen zonder zichzelf te verlooche
nen? Maar ook hoe kan de toeristische 
sector gebruik maken van het per definitie 
duurzame karakter van cultuurhistorie om 
kwaliteit aan het landschap toe te voegen.
En tenslotte: al het geld dat met cultuur
historie wordt verdiend (denk alleen al aan 
de historische binnensteden) vloeit er niet 
naar terug. Meer vragen dan antwoorden.

Voorbeeldenboek in de maak _Erfgoed voor toerisme _

Het Kenniscentrum Recreatie werkt in op-
dracht van het ministerie van LNV aan een 
voorbeeldenboek met voorbeelden waarbij  
de relatie wordt gelegd tussen cultuurhistorie 
en recreatie. Het voorbeeldenboek richt zich 
specifiek op recreatieondernemers in de  
groene ruimte. Doel van het boek is recreatie-
ondernemers te enthousiasmeren en gebruik 
te maken van cultuurhistorische kwaliteiten 
van hun omgeving/streek en die te verbinden 
met hun recreatiedoelstellingen. De voor-
beeld projecten laten zien hoe ondernemers 
de cultuurhistorische kansen benutten en hoe 
zij omgaan met knelpunten bij vraaggericht-
heid, wet- en regelgeving, financiering en  
samenwerking en hoe ze deze knelpunten 
overwinnen. De voorbeeldprojecten illustreren 
het belang van het vroegtijdig betrekken van  
recreatieondernemers bij gebiedsontwikkeling 
in cultuurhistorische waardevolle gebieden.

Zeven experts op het gebied van cultuur-
toerisme werden in 2003 door de toenmalige, 
gezamenlijke erfgoedkoepels uitgenodigd  
om het onderwerp cultuurtoerisme vanuit  
verschillen hoeken te belichten. Wat is cul-
tuurtoerisme, welke doelgroep bezoekt het 
erfgoed en hoe kunnen erfgoedinstellingen 
hun aanbod presenteren? 
Opvragen _ www.erfgoednederland.nl

Samenwerkende ondernemers _

Market your neighbour as strong  
as you would market yourself
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is partner in 
het Europese project Collabor8. Dit project 
geeft ondernemers gelegenheid om nieuwe 
samenwerkingsverbanden te vormen. 
“De Waterlinie biedt geweldige kansen voor 
ondernemers die kwaliteitsproducten leveren 
aan bezoekers. Zo zou iedere fortonder-
nemer zijn buurman net zo hard moeten  
promoten als zichzelf. Dit vraagt om vertrou-
wen: hoe kun je weten dat je buurman ook 
kwaliteit levert? Dat kun je bereiken door  
samen te werken en afspraken te maken.  
In de toekomst zou een bezoeker op elk  
punt van de Waterlinie precies moeten weten 
wat hem te wachten staat bij het volgende 
fort. (…)” 
Bron _ Jaarlijn 2008, Nationaal Project Nieuwe Holland-

se Waterlinie. Meer informatie _ www.collabor8.me

Quote _

Guido van Woerkom, hoofddirecteur ANWB: 
“Goedbeschouwd zijn er voor bewoners van de Randstad niet zoveel  
mogelijkheden om te recreëren. Veel Rotterdammers gaan bijvoorbeeld 
naar het Mastbos bij Breda, en dat geeft mobiliteit die is te vermijden.  
Wij vinden het dan ook verstandig om de recreatieve mogelijkheden  
dichtbij de Randstad te exploiteren, en de Waterlinie is een van de  
mogelijkheden. Uiteraard moeten de verhalen dan levend blijven en  
de forten toegankelijk worden gemaakt.” 
Bron _ Jaarlijn 2008, Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie

Advies, voornemens en besluit _

Van bedreiger naar drager 

“Vrije tijd en toerisme moet volgens de  
VROM-raad beschouwd worden als potentiële 
vormgever van ruimtelijke kwaliteit en niet 
langer als een te beteugelen verbruiker daar-
van. Het gaat dus om een verschuiving  
van consument naar producent van ruimte;  
van bedreiger naar drager van ruimtelijke 
kwaliteit. (….) 

En dat zowel in een economisch opzicht, als 
bron van ruimtelijke investeringen, als in een 
cultureel opzicht, als bron van inspirerende 
ruimtelijke visies. Een en ander vooronderstelt 
een veel actievere houding ten opzichte van 
het cluster van vrije tijd en toerisme, waarbij 
het zwaartepunt niet zozeer ligt in het stellen 
van regels aan wat mag, maar in het stimule-
ren van wat kan.” 
Bron _ VROMRaad: Groeten uit Holland, 2006

Regionale beeldverhalen 

Maria van der Hoeven, minister Economische 
Zaken: “Samen met de ministers van LNV en 
VROM, de regionale overheden, het bedrijfsle-
ven en andere partners wil ik op een vernieu-
wende manier aan de slag met gebiedsgerich-
te productontwikkeling. Het concept van de 
‘regionale beeldverhalen’ dat de VROMRaad 
beschrijft in het advies ‘Groeten uit Holland’ is 
erg interessant. (…) 

Met de ‘regionale beeldverhalen’ ontwikke-
len regionale overheden en marktpartijen 
vanuit een gezamenlijke gebiedsvisie een 
gewenst toekomstbeeld voor de regio, een 
herkenbare regionale identiteit. (…) De ruim-
telijke kwaliteiten van het gebied, de aanwe-
zige natuur- en landschapswaarden en de 
cultuurhistorische waarden worden gekop-
peld aan economische ontwikkelingskansen 

voor diverse sectoren waaronder met name 
het cluster vrije tijd en toerisme.” 
Bron _ Toerismebrief – Holland, meesterwerk aan  

het water

Waardecreatie door recreatie

Enkele innovatieve ondernemers hebben  
begin 2007 aan toenmalig minister van  
LNV, dhr. Veerman het Manifest van Hattem 
aan geboden. Zij pleitten hierin voor een  
slimme combinatie van ambities: versterking 
van ruimtelijke kwaliteit enerzijds en tege-
moet koming aan de veranderde vraag van  
de consument naar duurzame recreatie  
anderzijds. 
Veerman heeft bij die gelegenheid de ‘Innova-
tietafel recreatie’ geïnstalleerd. Dit is een plat-
form waar rijk en ondernemers werken aan 
een innovatieagenda en -programma.



om een trekpleister te blijven? Hoe is te voor-
komen dat het erfgoed door zijn groeiende 
populariteit aan ‘verkitsching’ ten prooi valt? 
Met deze en andere vragen in gedachten is 
NRC Handelsblad-journaliste Tracy Metz door 
Nederland getrokken, met een boek als resul-
taat, dat mede door Belvedere gesteund werd.  

De fotografen Janine Schrijver en Otto Snoek 
maakten aanvullende beeldreportages. 
ISBN 90-5662-244-7

PRET! Leisure aan de macht

Binnensteden worden pretparken voor shop-
pers, langs de snelwegen verrijzen kartingba-
nen en kinderparadijzen, op het platteland 
zoeken boeren een nieuwe broodwinning in 
toerisme en ook de natuur moet zijn eigen 

brood verdienen door ‘beleefbare’ bossen en 
heide te bieden. Op deze manieren komen 
landschap en ruimtelijke ordening steeds 
meer in het teken van de vrijetijdsbesteding 
te staan – waar Nederlanders gemiddeld een 
kwart van hun inkomen aan uitgeven. Wat be-
tekent dit voor de cultuurhistorie? Die heeft 

hierdoor de wind mee, want er is vraag naar 
meer variatie, naar nieuwe bestemmingen en 
‘thrills’. Niet voor niets loopt Open Monumen-
tendag als een trein. Ook de behoefte aan au-
thenticiteit werkt in het voordeel van erfgoed-
behoud. Maar zal de wereld van de cultuur-
geschiedenis ook concessies moeten doen  



84  Recreatie en toerisme _ NEXT _ Belvedere NEXT _ Belvedere _ Recreatie en toerisme  85

Knelpunten _

Belvedere nodigde eind 2008 ondernemers, 
beleidsmakers en cultuurhistorici uit om  
tijdens een strategisch agendagesprek na  
te denken over onder meer de vraag welke 
knelpunten de relatie cultuurhistorie en toe-
risme/recreatie in de weg zitten en wat ver-
volgens de aanbevelingen zijn om deze knel-

punten om te buigen. De aanbevelingen,  
rijp en groen door elkaar, variëren van het  
benoemen van pilotprojecten om van daaruit 
integraal beleid te maken, het stimuleren  
van durf en ondernemerschap in de cultuur-
historische sector en het stimuleren van  
betrokkenheid van de toeristische sector bij 

de cultuurhistorische sector (slimme innova-
ties door het aanboren van nieuwe markten 
en het bedenken van slimme financierings-
constructies) tot de introductie van overheids-
stimuleringsregelingen en één loket voor  
regelgeving. 

Beperkte innovatiekracht toeristische sector

Ondernemers zelf kijken vaak niet verder dan hun neus lang is, 
wellicht komt dat doordat passie en ondernemerschap al snel 
verdwijnen als alles verwordt tot proces. Bovendien zijn er vooral of 
kleine of flink grote ondernemers en is daartussen weinig te vinden.

Gebrek aan visie en filosofie

Een duidelijke definitie van cultuurhistorie binnen de recreatie-
sector en een visie op behoud door ontwikkeling ontbreekt of is 
althans niet in de praktijk geland.

Gebrek aan presentatie vermogen

Cultuurhistorie vreest vaak voor marketing en er zijn ook nog 
maar weinig voorbeelden van goed gelukte erfgoedmarketing.  
Er is veel te leren van de manier waarop natuur wordt vermarkt.

Starre wet en regelgeving

De monumentenwet is teveel gericht op behoud in plaats van op 
ontwikkeling, het beleid is te subjectief en wordt onduidelijk naar 
ondernemers gecommuniceerd.

Betrokkenheid burgers bij erfgoed

Publiek is zich vaak nauwelijks bewust van de waarde van cultuur-
historie, maar de communicatie hierover is ook zeer gebrekkig. 
Hierdoor verliezen toerismesites vaak de steun van de omgeving. 

Financiering erfgoed

Cultuurhistorie heeft meer waarde dan meestal in eerste instantie 
wordt gedacht en biedt tot nu toe vaak nog teveel beleving voor 
niets. 

Tempoverschil markt/beleid

Het beleid op het gebied van recreatie/toerisme moet versnellen 
om de markt bij te kunnen benen.

Verkokering

Over het algemeen zijn de sectoren van cultuurhistorie en toe-
risme/recreatie erg gescheiden; er zijn te weinig ondernemers 
in de erfgoedsector en te weinig erfgoeddenkenden in de  
toerismesector.

Discrepantie korte/lange termijn en versnippering 
aanbod erfgoed

Erfgoed werkt voor de eeuwigheid; toerisme en recreatie voor 
vandaag en morgen.

Kennis

Er is weinig kennis van wat toeristen willen, te weinig kennis over 
toerisme en recreatie in het algemeen, te weinig kennis van respect-
volle transformaties, te weinig aandacht voor cultuurhistorie in het 
onderwijs.
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Inleiding _

In de wijkaanpak speelt identiteit steeds 
vaker een rol. Naast een sociale insteek en 
fysieke herstructurering gaat men op zoek 
naar de wortels van zo’n wijk. Het kan het 
antwoord zijn op de vraag ‘wat is ons ver
trekpunt in dit gebied, waar koersen we op 
aan, wat is de gemene deler?’ 
De zoektocht naar de identiteit en de ma
nier waarop deze identiteit ofwel behouden 
dan wel gestalte kan krijgen, is gebaat bij 
een zoektocht naar wat de cultuur historie 

en de geschiedenis van deze wijk is. Cultu
reel erfgoed bind en verbindt. Het is niet 
voor niets dat in de architectuurnota Een 
cultuur van Ontwerpen, visie architectuur 
en ruimtelijk ontwerp, voor de periode 
20092012 een impuls van 8 miljoen euro  
is aangekondigd voor het stimuleren van 
herbestemming van waardevol en karak
teristiek erfgoed in de veertig aandachts
wijken.

Veel monumenten in de aandachtswijken _

Identiteit in wijken: wirwar van wijsheden _

Waarom is er op het ogenblik zoveel aandacht 
voor wijkidentiteit en wat is de opgave als het 
gaat om wijkidentiteit in relatie tot de stedelij-
ke vernieuwing? Hoe moet deze opgave gestal-
te krijgen; welke methodieken en strategieën 
zijn er en welke rol is weggelegd voor cultuur-
historie? Wat is wijkidentiteit eigenlijk? Om 

wegwijs te kunnen worden in de wirwar van 
wijsheden omtrent wijkidentiteit heeft Bureau 
de Lijn (inmiddels onderdeel van Inbo) een 
schema ontwikkeld. Dit schema geeft de moge-
lijke antwoorden op vragen rond de identiteit 
van een wijk: waarom bent u daarnaar op zoek, 
gaat u in uw zoektocht uit van de verhalen van 

de bewoners, de feitelijke geschiedenis van  
de plek zelf of gaat het u vooral om draagvlak, 
om het proces? Hoe wilt u de zoektocht naar 
de identiteit gestalte geven, met behulp van 
cultuurhistorische onderzoek, gaat u nadenken 
over branding? In dit schema alvast wat moge-
lijke oplossingsrichtingen. 

verlies  
verwerken

plekgericht

van  
binnenuit

branding

merk

kern waarden

slogan

markt
potentie

concensus

logo

nieuw/oud

aandacht

erfgoed

activiteiten

mensen

verschil

mental  
mapping

SIT

leefstijl  
benadering

(cultuur) 
historisch 
onderzoek

betekenis 
analyse

creatoop 
strategie

van  
buitenaf

mensgericht procesgericht

nieuw  
begin  
maken

Er zijn in de veertig Vogelaarwijken maar 
liefst 339 rijksmonumenten te vinden en vijf-
tien beschermde stadsgezichten. (...) Van de 
honderd ‘jonge monumenten’ (uit de weder-
opbouwperiode na de oorlog) liggen er elf in 
de krachtwijken (...).
Dat blijkt uit een inventarisatie van Han 
 Lörzing, landschapsarchitect en medewerker 
van het Planbureau voor de Leefomgeving. 
Volgens Lörzing kan dit cultureel erfgoed in 
niet geringe mate bijdragen aan de identiteit 
van de betreffende Vogelaarwijken. (...)

Deze wijken hebben vaak opvallende steden-
bouwkundige kwaliteiten die in de loop van 
de decennia zijn ondergesneeuwd, maar 
nieuw leven kan worden ingeblazen. Bijvoor-
beeld de karakteristieke open bouwblokken, 
de uitgestrekte parken, singels en water-
partijen. Sommige delen van Vogelaarwijken 
zijn in de ogen van Lörzing zo kenmerkend 
voor een bepaalde periode dat het eeuwig 
zonde zou zijn ze te slopen. 
Bron _ www.woonbond.nl. Publicatie _ Krachtwijken met 

karakter, Planbureau voor de Leefomgeving.

Lodewijk Baljon, landschapsarchitect: “De iden
titeit van een stad is een afgeleide van de ont
staansgeschiedenis’. (…) Als ontwerper kunnen 
we die identiteit benutten, versterken of herken
baar maken. (…) Helaas werkt de praktijk an
ders. Zo zijn Vinexlocaties niet uitgekozen op 
hun geschiktheid om op een zinvolle wijze met 
het landschap om te gaan, maar op hun ligging 
ten opzichte van bestaande steden en uitvals
wegen. (…) Hoe moet zoiets wortelen in zijn om
geving, als er geen enkele link wordt gelegd?”

Bron _ Still, tijdsbeeld van de openbare ruimte, 2009

waarom?

oriëntatie?

focus?

hoe?

resultaten?



Beleid _

Mooi Nederland 

Het Rijk wil dat méér partijen aan de slag 
gaan met ruimtelijke kwaliteit en identiteit 
van stad en land. Dat bevordert slim en zuinig 
ruimtegebruik en gaat verrommeling van het 
landschap tegen. Met meer aandacht voor 
beeld, gebruik en betekenis van de ruimte 
houden we in Nederland een goede balans 
tussen een bloeiende economie, bereikbaar-
heid, woningbouw en een duurzame leefom-
geving. Daarom zoekt het Rijk met behulp van 

de innovatieregeling Mooi Nederland naar in-
spirerende voorbeeldprojecten die gaan over 
identiteit van stadsrandzones, identiteit van 
werklandschappen en identiteit van plekken 
in dorp, stad of landschap. 
Informatie over het indienen van een aanvraag _  

www.senternovem.nl/mooinederland. Algemene  

informatie over het programma Mooi Nederland _  

www.vrom.nl/IPMooiNederland.

Bron _ ‘Hoe mooi is Nederland morgen? Innovatie-

programma Mooi Nederland’ –ministerie van VROM

Maak het verschil 

“Onze leefomgeving is en blijft collectief bezit 
en verdient het goed en doordacht vormgege-
ven te worden met inachtneming van de aan-
wezige cultuurhistorische kwaliteiten op ieder 
schaalniveau: van woning, buurt, wijk en stad 
tot weg, water en landschap. U kunt op ons 
rekenen.”
Bron _ Maak het verschil, Agenda College van Rijks-

adviseurs 2009-2012”
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Rotsoord is een industrielandschap aan de 
Vaartse Rijn, dicht tegen de binnenstad aan. 
De menging van wonen, bedrijvigheid, monu-
menten en groen biedt aanknopingpunten 
voor de toekomst, maar een samenhangende 
visie ontbreekt. Dynamiek is de kracht van het 
gebied, van oudsher is er in Rotsoord ruimte 

voor eigen initiatief; momenteel is het echter 
een vergeten, gefragmenteerd eiland – ook 
in belangen. Rotsoord’s verdere ontwikkeling 
is sterk afhankelijk van samenwerking tussen 
partijen. De komst van het station Vaartsche 
Rijn en de uitdijende binnenstad kunnen 
Rotsoord uit het isolement halen. Architec-
tuurcentrum Aorta heeft daarom met steun 
van Belvedere, met ondernemers, bewoners 

en gebruikers en de gemeente Utrecht om 
tafel gezeten op zoek naar een samenbin-
dend concept voor het gebied. De gemeente 
zal de kaders voor verdere gebiedsontwikke-
ling onderzoeken. Het is aan alle partijen om 
het concept ‘de publieke fabriek’, gezamenlijk 
in te zetten voor de verdere ontwikkeling van 
Rotsoord.

Publicatie _ Geschiedenis als grondlegger

Marktpartijen _ Finding the future in the past

Projectbureau Belvedere heeft het advies-
bureau Ecorys gevraagd om onderzoek te  
doen naar de interactie tussen publieke en  
private partijen tijdens ontwikkelingsprocessen 
waarin cultuurhistorie een belangrijke rol kan 
spelen. Uit dit onderzoek zijn factoren gedestil-
leerd die van belang zijn bij het succesvol  
betrekken van marktpartijen bij het behoud  
en de ontwikkeling van cultureel erfgoed.
Bron _ ‘Finding the future in the past, de marktpoten-

ties van cultureel erfgoed’ – ECORYS, research en con-

sulting, in opdracht van Projectbureau Belvedere, 2005

Aanbeveling 1: Betrek de juiste marktpartijen 
zo vroeg mogelijk bij ontwikkelings trajecten.

Aanbeveling 2: Stel de waardecreërende ele-
menten of ‘kernkwaliteiten’ vast, en neem 
deze als uitgangspunt voor de ontwikkelings-
visie 

Aanbeveling 3: Stel de eis aan ontwikkelings-
visies dat deze duidelijke doestellingen die-
nen te bevatten en niet teveel zaken ‘open’  
laten.

Aanbeveling 4: Maak projecten commercieel 
haalbaar door o.a. schaalgrootte en ambitie in 
de ontwikkelingsvisie aan te brengen.

Aanbeveling 5: Breng een functionele focus 
aan in de ontwikkelingsvisie, zorg dat er dui-
delijke keuzes gemaakt worden en dat de vi-
sie niet aan elkaar hangt van compromissen.

Voorbeeldenboek projectontwikkeling  
en cultuurhistorie

Steeds vaker laten ontwikkelaars als professi-
oneel opdrachtgever zich door de geschiede-
nis van een gebied inspireren. Aan de hand 
van tien projecten van NEPROM-leden (de ver-
eniging van projectontwikkelingsmaatschap-
pijen) wordt inzichtelijk gemaakt hoe het  

‘eigene’ van een locatie juist tot meerwaarde 
kan leiden.  
Goed voorbeeld doet goed volgen. Toch kun-
nen we niet ontkennen dat het lang niet altijd 
eenvoudig is om op een goede wijze met de 
geschiedenis van een plek om te gaan. Hoe 
kan bijvoorbeeld cultuurhistorie in een ont-
wikkelingsgebied worden omgezet van bedrei-
ging naar kans? En hoe kan cultuurhistorie 

worden verweven in nieuwe plannen zodat het 
meer is dan alleen een marketinginstrument? 
De meningen zijn verdeeld en de discussie die 
hierover plaatsvond tussen projectontwikke-
laars, gemeenten en cultuurhistorici heeft ook 
een plek gekregen in deze publicatie. 
Publicatie kosteloos bestellen _ info@belvedere.nu 
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Het is de openbare ruimte die in hoge mate 
de identiteit van een plaats doet kristalliseren 
en die een directe invloed heeft op hoe wij 
ons gedragen in de publieke ruimte. Een tijd-

lang werden oplossingen vooral gezocht in de 
vormgeving van de openbare ruimte. Of in het 
functionele gebruik als plek van transitie,  
ontmoeting, consumptie of verblijf. Maar bij 
dit alles mag de collectieve betekenis die een 
plek bezit, niet ontbreken. De beleving van 

een plek wordt ook bepaald door z’n historie, 
door z’n verhalen, door z’n betekenis. Die be-
tekenis speelt een cruciale rol bij de vraag  
wie zich de openbare ruimte toeeigent en er 
verantwoordelijkheid voor wil dragen. 
Bron _ Belvedere Nieuws, 30 thema ‘ openbare ruimte’ 



Quote _ Quote _

Fred Kent, directeur Projects for 
Public Spaces (PPS): 
“Een goede plek is een openbare 
ruimte waar mensen op blote voe
ten en al zoenend verblijven. Het 
‘design’ wordt daarbij overschat 
en voegt vaak niets toe aan het 
gebruiksgemak.” 
Bron _ Het Nationaal Openbare Ruimte Congres, 6 november 2008

Elco Brinkman, voorzitter  
Bouwend Nederland:
“Voor ontwikkelaars en bewoners 
zou er een verplichting moeten 
komen om echt aandacht te geven 
aan de openbare ruimte als ge
bruiksvoorwaarde. Dan krijgt het 
weer betekenis.” 
Bron _ Belvedere Nieuws, 33
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Hoe is het met... _ Publicatie _ Succesvolle openbare ruimtes

De Hofpleinlijn in Rotterdam

Begin 20e eeuw werden het Hofpleinviaduct 
(inmiddels een Rijksmonument en buiten ge-
bruik gesteld) en de daaronder gelegen Hof-
bogen (een luchtspoor van 1,9 km lang) als 
een langgerekte ruggengraat door Rotterdam 
Noord aangelegd. Het viaduct was bestemd 
voor de Hofpleinlijn, een spoortraject dat het 
Rotterdamse centrum met het Scheveningse 
strand verbond. Met Belvederesubsidie in 
2004 zijn voor het Hofpleinviaduct een cul-
tuurhistorische verkenning en enkele ont-
werpateliers georganiseerd. Deze verkenning 
ligt ten grondslag aan de aankoop en de her-
bestemmingsplannen van de vier woningcor-
poraties die het Hofpleinviaduct in 2006 heb-
ben gekocht van NS Vastgoed. Gezamenlijk 

hebben zij Hofbogen BV opgericht. Het doel 
van de gezamenlijke aankoop is de herontwik-
keling van het voormalige spoorviaduct tot 
een aantrekkelijk verblijfsgebied in Rotterdam 
Noord. Jean Baptiste Benraad (directeur van 
de participerende woningcorporatie Stadswo-
nen): “Het feit dat wij veel bezit in de omge-
ving hebben en dus graag zelf zoveel mogelijk 
invloed willen uitoefenen op de woonomge-
ving heeft voor ons de doorslag gegeven. 
Daarnaast hebben we de ervaring dat investe-
ren in cultuurhistorie zowel maatschappelijk 
als op termijn financieel-economisch ren-
deert.”

In november 2008 is de toekomstvisie De Hof-
bogen gepresenteerd. Nu is de fase aangebro-
ken om de ambities om te zetten in uitvoerba-

re ontwikkelingsplannen. Ondertussen wordt 
al hard gewerkt aan het in oude glorie herstel-
len van het verwaarloosde viaduct, zijn wijk-
bewoners betrokken bij tal van activiteiten 
rondom het viaduct en hebben al veel hofbo-
gen nieuwe huurders gevonden.

De transformatie van het viaduct kan een ka-
talysator zijn voor de herontwikkeling van om-
liggende wijken: “Hofbogen BV is ervan over-
tuigd dat een zorgvuldige herinrichting van 
zowel de bovenkant als de onderkant van het 
voormalige spoortracé een leidende bijdrage 
zal leveren aan de kwalitatieve opwaardering 
van de noordelijke stadswijken.” (Simone 
Rots, directeur Projectbureau de Hofbogen in 
de aanbiedingsbrief van de Toekomstvisie). 
Meer informatie _ www.hofbogen.nl.

De CROW-publicatie Succesvolle openbare 
ruimtes, praktijkvoorbeelden en principes,  
is een vertaling van het handboek How to turn 
a place around van het Amerikaanse Project 
for Public Spaces. (www.pps.org). Het hand-
boek houdt een warm pleidooi om plannen 
voor de openbare ruimten niet te benaderen 
als projectgedreven, maar als plaatsgedreven, 
niet vanuit een specialisme maar vanuit de 

gemeenschap. De gemeenschap is deskundig, 
is het achterliggende idee, en het gaat om het 
creëren van een ruimte, niet van een ontwerp. 
Het boek biedt veel beeldmateriaal met goede 
en foute voorbeelden, concrete handvatten 
om aan de slag te gaan en de handreiking 
Place Game waarmee de herinrichting van een 
plek kan worden geïnitieerd. 
Info _ ISBN 978 90 6628 525 5, Ede 2008, www.crow.nl 

William H. Whyte 
‘Het is niet eenvoudig 
om een openbare 
ruimte te ontwerpen 
die geen mensen  
zal aantrekken.  
Het is opmerkelijk 
hoe vaak dit toch  
is bereikt.’ 



Het identiteitslab Belvedere _

“Identiteit is een werkwoord,  
het is een zoektocht”

Identiteit vormt een belangrijk begrip als we 
willen spreken over wat een gebouw, plek of 
gebied bijzonder maakt. Ruimtelijke identiteit 
bewijst in de praktijk van alledag z’n waarde 
als er gezocht wordt naar de ziel van een plek 
en wat je daarmee in het kader van ruimtelij-
ke ontwikkelingsopgaven kunt. 

Het Identiteitslab Belvedere bestaat echt en  
is een installatie van kunstenares Ida van der 
Lee. Het zet u aan het werk en doet u besef-
fen dat identiteit veelzijdig is. Maar ook, dat 
het zeer de moeite loont om op zoek te gaan 
naar de identiteit van een gebouw, plek of  
gebied. 
Informatie _ info@belvedere.nu

Een zoektocht naar de betekenisgever

Wie benoemt de identiteit: de architect,  
gemeente, investeerder, bewoner, cultuur-
historicus, kunstenaar, bezoeker enz..?  
Is identiteit het verhaal van één betekenis-
gever of het verhaal van velen? 

Een zoektocht naar de dynamiek 

Een zoektocht naar de verandering van  
betekenis door de tijd heen, want niets is 
voor eeuwig: wat was de invloed van trends, 
functieveranderingen, maatschappelijke,  
economische en andere ontwikkelingen  
op de identiteit van de plek of het gebied?  
Welke invloed kunnen deze ontwikkelingen  
in de toekomst uitoefenen?

Een zoektocht naar de ruimtelijke 
identiteitsdrager, het object

Is de fysieke grens van het object, ook de  
begrenzing van zijn identiteit? Op welk schaal-
niveau ligt het zwaartepunt van de identiteit 
(detail, gebouw, complex, straat, wijk, stad, 
regio)?

Een zoektocht naar de gelaagdheid

Uit welke aspecten is de ruimtelijke identiteit 
door de tijd heen opgebouwd en welke fysie-
ke sporen zijn hiervan nog aanwezig in bo-
dem, landschap en bebouwing? Welke verha-
len leven er over een plek of gebied? Er zijn 
meerdere betekenissen tegelijkertijd mogelijk.
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Inleiding _

Het gedachtegoed van Belvedere kan alleen 
evolueren van ‘inspirerend idee’ naar ‘ge
woonte’ als er een brede groep professio
nals ontstaat die het Belvederedenken als 
volstrekt normaal ervaart en over de kennis 
en competenties beschikt om dit denken in 
praktijk te brengen. Onderwijs en deskundig
heidsbevordering spelen hierin een sleutelrol. 
Naast een scala aan cursussen en georgani
seerde ontmoetingen van professionals door 
de jaren heen is in 2005 het onderwijsnet

werk van Belvedere van start gegaan. De 
Belvederedisciplines – cultuurhistorie, ont
werp en planologie – moeten elkaar in dit 
netwerk leren vinden in ambitie, idioom, 
werkwijze en instrumenten. De kern van het 
netwerk wordt gevormd door drie leerstoelen 
met de hoogleraren Eric Luiten (TUDelft), 
 Jan Kolen (VUAmsterdam en André van der 
Zande (Wageningen Universiteit). Ook de 
komende jaren (20092012) zullen er op
nieuw Belvedereleerstoelen komen.

De opbrengsten _ van het onderwijsnetwerk

Debatreeks

Hoe gaan ontwerpers, cultuurhistorici en 
plan ologen in de praktijk om met ‘behoud 
door ontwikkeling’? Wat betekent het voor 
hun beroepsethiek, rolopvatting en inhoude-
lijke aanpak? De door het tijdschrift De Blauwe 
Kamer en de hoogleraren geïnitieerde debat-
reeks ‘De anatomische les; Belvedere op de 
snijtafel’ is een van de in het oog springende 
opbrengsten van het onderwijs netwerk. Hier 
ontmoet het onderwijs de praktijk en omge-
keerd.
 

Interuniversitaire module

In de interuniversitaire module ‘Behoud door 
ontwikkeling in stad en land’ van de drie be-
trokken universiteiten komen theorieën, con-
cepten, instrumenten en casussen aan bod. 
Dankzij het interuniversitaire karakter leren de 
studenten te handelen binnen het totaal van 
inzichten en opvattingen van de verschillende 
disciplines. Vanuit het onderwijsnetwerk is 
daarnaast een spoorboekje samengesteld 
voor studenten van het totaalaanbod aan  

opleidingen, modules, minors e.d. op het  
gebied van Belvedere.

SDU-uitgave

De uitwerking en versterking van het theore-
tisch fundament van de Belvederebenadering 
resulteert in een Sdu-uitgave over erfgoed en 
ruimtelijke ontwikkeling waaraan wetenschap-
pers vanuit verschillende invalshoeken een bij-
drage hebben geleverd. Het boek gaat in op de 
wetenschappelijke stand van zaken en de nog 
openstaande vragen en lacunes op het terrein 
van erfgoed in de ruimtelijke planning en -ont-
wikkeling. Het boek verschijnt in september, 
zodat het nog in het komende studiejaar in het 
onderwijs kan worden ingezet. 
 

Promotieplaatsen, leermiddelen, e.d.

Ook zijn vanuit het onderwijsnetwerk promotie-
plaatsen gerealiseerd, scripties begeleid,  
wetenschappelijke publicaties en artikelen uit-
gebracht, leermiddelen ontwikkeld, bijdragen 
geleverd aan symposia en congressen, e.d.

“Het is nu eerder 
andersom: de ver
nieuwingen komen 
uit de praktijk,  
niet uit het onder
wijsnetwerk.”

Bron _ Leerstoelen in de etalage; Review 
Onderwijsnetwerk Belvedere 

Informatie _ www.belvedere.nu › onderwijsnetwerk
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Erfgoed Akademie

Veel erfgoedprofessionals krijgen naast de rol 
van leverancier van cultuurhistorische kennis 
en informatie tegenwoordig ook de rol van 
transformatiedeskundige toebedeeld. In pro-

cessen van ruimtelijke planvorming krijgen  
ze steeds vaker te maken met verschillende 
publieke en private opdrachtgevers, deskun-
digen én burgers. De Erfgoed Akademie voor-
ziet in de groeiende behoefte aan aanvullende 
nieuwe kennis, vaardigheden en reflectie op 

de professie. Het is een initiatief van de  
voormalig Rijksadviseur voor het cultureel  
Erfgoed, Fons Asselbergs, wordt uitgevoerd 
door het projectbureau Belvedere en gedra-
gen door een groot aantal ‘partners’. In het 
voorjaar van 2009 heeft de Akademie kunnen 

proefdraaien met een pilotcursus. Daarin zijn 
een aantal thema’s verder uitgediept: wat is 
authenticiteit, wat is behoud, over wiens erf-
goed spreken we en hoe maak ik keuzes in  
de historische gelaagdheid? Het speelveld 
was gebiedsontwikkeling, herbestemming, 

herontwikkeling, reconstructie en landelijk  
gebied. Na de succesvolle afronding eind mei 
buigen de ‘partners’ zich deze zomer over de 
vraag op welke wijze de Erfgoed Akademie 
een vervolg kan krijgen.
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Educatie _

Belvedere op de werkvloer

In zeven jaar tijd volgden ruim 300 professio-
nals de cursus Belvedere op de werkvloer van 
projectbureau Belvedere en het NIROV. Hoewel 
de cursus inmiddels niet meer wordt gegeven, 
gaan er stemmen op het concept nieuw leven 
in te blazen. Bijzonder aan de cursus was met 
name de kennismaking met de denk- en werk-
wijze van andere disciplines dankzij de grote 
diversiteit aan deelnemers. In het boekwerkje 
Belvedere op de Werkvloer; 7 perspectieven  
op de werkpraktijk vertellen zeven deelnemers 
over de inzichten die zij hebben opgedaan en 
over de toepassing ervan in hun huidige werk-
praktijk. Aan het woord komen een wethouder, 
een planoloog, een landschapsarchitect, een 
archeoloog, een directeur, een adviseur en  
een terreinbeheerder. In de cursus konden de 
deelnemers aan de hand van eigen casussen 
kennis maken met elkaars werkvelden en han-
delingsperspectieven.
Bron _ Belvedere op de Werkvloer; 7 perspectieven op 

de werkpraktijk

Belvedere-Studiewijzer 

Om het aanbod van Belvedere getint onder-
wijs in Nederland toegankelijk te maken is de 
BelvedereStudiewijzer ontwikkeld; een initia-
tief van het Belvedere onderwijsnetwerk. Stu-
denten die een Belvedere-accent willen toe-
voegen aan hun opleiding kunnen aan de 
hand van de studiewijzer een geschikte mo-
dule, minor, master, of losstaand vak uitzoe-
ken. Zowel de universiteiten als hogescholen 

hebben hun aanbod ingebracht. Het aanbod 
is bovendien van een kleurcode voorzien om 
inzichtelijk maken of het geschikt is voor plan-
ologen, cultuurhistorici en/of ontwerpers.
Informatie _ www.belvederestudiewijzer.nl

Leerstoelen in de etalage

Het kabinet heeft besloten dat het Belvedere-
onderwijsnetwerk inclusief de leerstoelen na 
2009 verlengd worden voor een periode van 
vier jaar. Bij welke universiteiten en met welk 
programma, wordt in de loop van 2009  
bekend. De leerstoelen zijn bedoeld om het 
onderwijs en onderzoek in het HBO en WO  
te verrijken door de relatie te leggen tussen 
erfgoed en ruimte. In de afgelopen vier jaar 
hadden de TU-Delft, de VU-Amsterdam en 
Wageningen Universiteit een Belvedere-leer-
stoel. De leerstoelen worden gefinancierd 
door de betrokken universiteiten en de mi-
nisteries van OCW, VROM en LNV. De leer-
stoelen vormen de kern van een netwerk  
dat zich over het gehele hoger onderwijs  
uitstrekt. De opdracht die de hoogleraren  
de afgelopen vier jaar hebben meegekregen 
is om samen met andere universiteiten en 
hogescholen werk te maken van een:
>  Duurzame verankering van de Belvedere-

benadering in het hoger onderwijs
>  Uitwerking en versterking van het  

theoretisch fundament onder het 
Belvedere- beleid

>  Vernieuwende bijdrage aan de praktijk  
via onderwijs, onderzoek en netwerk-
activiteiten

Met het einde van de leerstoeltermijn in zicht 
heeft projectbureau Belvedere eind 2008  
opdracht gegeven aan IVA beleidsonderzoek 
en advies voor het uitvoeren van een  
review van het onderwijsnetwerk Belvedere: 
‘Leerstoelen in de etalage’.
Download _ www.belvedere.nu. 

Opvragen _ info@belvedere.nu

Cursusaanbod 

Het cursusprogramma Erfgoed in de praktijk 
wordt al meer dan 20 jaar geïnitieerd door  
de Stichting Erfgoed Nederland, het Natio-
naal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Het cursusaanbod 
richt zich vooral op ambtenaren van gemeen-
ten en provincies, maar is ook interessant 
voor particuliere monumentenorganisaties, 
restauratiearchitecten en –aannemers, plano-
logen, stedenbouwkundigen en architecten. 
In 2009 is binnen dit programma een cursus 
Cultuurlandschap in de praktijk verzorgd. 
Hierin zijn onder meer de volgende onder-
werpen behandeld: Hoe kunnen we voort-
bouwen op en gebruikmaken van de bestaan-
de historische kwaliteiten in de ruimtelijke 
planontwikkeling? Hoe kunnen we die kwali-
teiten, daar waar het kan, behouden en het 
liefst versterken? En hoe communiceer je  
over cultuurlandschap?
Informatie _ www.erfgoedindepraktijk.nl.

De toekomst _ onderwijsnetwerk

Kijkend naar de toekomst is gebieds-
ontwikkeling en de relatie met cultuur-
historie nadrukkelijk een domein waar 
nog vele vragen liggen. Het Belvedere-
beleid zoals dat de afgelopen jaren  
vorm heeft gekregen is dan ook niet 
uitgemond in vaste waarheden, maar in 
een permanent proces van aansluiting 
zoeken bij ruimtelijke transformatie.  
Een proces van nieuwe kansen en 
nieuwe vragen. 

Het onderwijsnetwerk speelde en zal ook in 
de nabije toekomst een rol spelen in dit pro-
ces. De Belvedere-departementen hebben na-
melijk besloten het onderwijsnetwerk voort te 
zetten voor een tweede termijn. Nog in de zo-

mer van 2009 hopen de departementen over-
eenstemming te bereiken met een aantal  
universiteiten over de opzet, inhoud en finan-
ciering van een aantal leerstoelen en het  
netwerk. 

In vergelijking tot de voorgaande periode zal 
het management van het onderwijsnetwerk 
nadrukkelijker vorm gegeven worden met par-
tijen die verkeren in de wetenschap, het hoger 
onderwijs, beleid én praktijk. Ook zal naar 
verwachting een groter accent komen te lig-
gen op kennismanagement en onderzoek op 
het snijvlak van erfgoed en ruimte. Als lei-
draad voor het onderwijs en onderzoek wordt 
gedacht aan een aantal inhoudelijke thema’s, 
zoals de relatie tussen gebiedsontwikkeling  

en cultureel erfgoed, de rol en inbreng van 
burgers in het erfgoeddomein en vertaling 
daarvan naar waarderingskaders en  
(bestuurlijke) processen, en de betekenis 
van cultureel erfgoed bij processen van  
ruimtelijke transformatie, herbestemming  
en herontwikkeling.
Informatie _ www.belvedere.nu › onderwijsnetwerk

Quote _ Quote _

“Het toekomstige netwerk wordt 
een energieke rol toebedacht. Het 
netwerk wordt gezien als een gre
mium waar kennis samenkomt, 
gestapeld wordt en weer verdeeld 
wordt. … Er moet sprake zijn van 
een ‘spraakmakende’ club, een 
‘open forum’, een ‘kenniskring’ die 
goed voeling houdt met wat er in 
de praktijk en het beleid speelt.”

Bron _ verslag versnellingskamersessie Belvedere Onderwijs
netwerk II, 14 april 2009

“Met de toenemende democrati
sering van de erfgoedsector en de 
inbedding van de monumenten
zorg in de ruimtelijke ordening 
zullen burgers en bestuurders, 
naast monumentenzorgers, hun 
rol opeisen in de erfgoedsector  
en de erfgoedagenda in sterkere 
mate gaan bepalen.”

Bron _ notitie Onderwijsnetwerk Belvedere II; naar een Onder
zoeksnetwerk Erfgoed en Ruimte (20092013)
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Belvedere festival 

Meer dan 300 deelnemers bezochten novem-
ber 2007 het Belvedere festival. Op het festi-
val stonden de Belvedere-praktijk en praktijk-
mensen centraal. In thematische workshops 
werd de ervaring van acht jaar Belvedere met 
elkaar gedeeld. Er waren workshops en crea-
tieve sessies over burgerinitiatief, over bor-
ging van ambities, over financiering, over de 
ontwerppraktijk en nog veel meer. De gevon-
den oplossingen en antwoorden, maar ook  
de nog openstaande vragen passeerden de 
revue. Het festival was een groot feest van 
herkenning en erkenning, waarbij de wandel-
gangen minstens zo belangrijk waren als het 
officiële gedeelte.

De Federatie Grote Monumenten-
gemeenten

De Federatie Grote Monumentengemeenten  
is een netwerk van monumentenambtenaren 
die werkzaam zijn bij gemeentes met 200 of 
meer rijksmonumenten. De ambtenaren ne-
men deel aan de federatie op persoonlijke  
titel. De federatie is opgericht om met elkaar 
van gedachten te kunnen wisselen over actue-
le vraagstukken en zonodig een gezamenlijk 
standpunt naar buiten te kunnen brengen.  
Individuele hulpvragen worden via de mail 
aan elkaar voorgelegd. In de meeste gevallen 
melden zich binnen een dag een of meer fe-
deratieleden met een mogelijke oplossings-
richting. Via de aangesloten leden worden  

incidenteel ook wel eens vragen van kleinere 
monumentengemeenten aan het netwerk 
voorgelegd.
Informatie _ Marleen Slooff, voorzitter Federatie Grote 

Monumentengemeenten, werkzaam bij de gemeente  

Amsterdam, Bureau Monumenten & Archeologie.

Erfgoedinspectie 

Leerzaam en lezenswaardig zijn de rappor-
tages die de Erfgoedinspectie opstelt naar 
aanleiding van haar inspectiebezoeken aan 
gemeenten. De Erfgoedinspectie houdt onder 
meer toezicht op het behoud en beheer van 
de archeologische en gebouwde monumen-
ten, opgravingen/vondsten en beschermde 
stads- en dorpsgezichten. Daartoe bezoekt 
de Erfgoedinspectie alle gemeenten die ver-
gunningen geven voor monumenten en ruim-
telijk beleid voeren voor beschermde stads- 
en dorpsgezichten.  De inspectierapporten 
geven een kijkje in de keuken van collega-
gemeenten, de ervaren knelpunten en mo-
gelijke oplossingsrichtingen. In toenemende 
mate is in de rapportages ook aandacht voor 
de relatie met ruimtelijke ontwikkeling. 
Informatie _ www.erfgoedinspectie.nl 

Provinciale Netwerk Cultuurhistorie 

Het provinciale netwerk Cultuurhistorie be-
staat sinds 2003. De kern van het netwerk  
bestaat uit provinciale beleidsmedewerkers 
cultuurhistorie. Drie keer per jaar buigen zij 

zich over actuele ontwikkelingen op het snij-
vlak van cultuurhistorie en ruimtelijke dyna-
miek. Ze wisselen kennis en ervaringen uit,  
of brengen een werkbezoek aan een interes-
sante locatie. Een breed scala aan onderwer-
pen passeerde tot nu toe de revue, zoals de 
inzet van cultuurhistorische waardekaarten, 
gebiedsgerichte programma’s, blauw/groene 
diensten, de Nationale Landschappen, her-
bestemming van grootschalige complexen,  
de provinciale verordening (nWro) en de  
Modernisering Monumentenzorg.
Informatie _ info@land-id.nl

Stichting Erfgoed Nederland 

‘Ruimte’ is één van de tien aandachtsgebie-
den van de Stichting Erfgoed Nederland.  
De stichting heeft een programma opgezet 
met de focus op de relatie tussen cultuur-
historie en ruimtelijke transformatie om  
het debat over en de ontmoeting rond dit 
thema te bevorderen. Ook de debatreeks  
de Erfgoedarena van deze stichting biedt  
afhankelijk van het onderwerp interessante 
ontmoetingsmogelijkheden.
Informatie _ www.erfgoednederland.nl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Met haar nieuwe gebouw in Amersfoort wil  
de RCE naast kenniscentrum op het terrein 
van archeologie, cultuurlandschap en monu-
menten ook expliciet een ontmoetingsplaats 
bieden voor kennisuitwisseling.

De ontmoeting _

Het Geheugen van Westerstein

Eind jaren negentig presenteerden de woning-
corporaties Woonbron en Vestia samen met 
de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet een 
ambitieus en grootschalig plan voor de sloop 

en nieuwbouw van circa 5.000 woningen.  
Om sturing te geven aan deze opgave wer-
den verschillende methoden ingezet, zowel 
om het proces te sturen als om betrokken 
partijen te inspireren tot een gericht sociale 
en fysieke inzet in de wijk. In het project 

voor de verzorgingsflat Westerstein ver-
zamelde ontwerper Gerard Hadders foto-
grafische herinneringen van de bewoners  
die als basis werden gebruikt voor een 
kunstwerk aan de gevel (ontwikkeld door 
Vestia Hoogvliet en WiMBY!)



www.belvedere.nu

Alle kennis van tien jaar Belvedere staat op het 
collectieve geheugen van het projectbureau: de 
website www.belvedere.nu. Besloten is om deze 
website in ieder geval nog een aantal jaren 
benaderbaar te houden in ‘bevroren’ toestand. 

Op de website kunt u in het menu projecten met 
de zoekfunctie relevante referentieprojecten 
opsporen. Ook vindt u op de website themati
sche informatie over de relatie tussen cultuur
historie en ruimtelijke thema’s als waterbeheer, 
natuurontwikkeling, stedelijke vernieuwing e.d. 
Tot slot staan er op de website tal van publica

ties en handreikingen, zoals een financierings
tool, een kompas voor het opzetten van pro
jecten en hand reikingen voor onder meer 
dorpsuitbreidingen, natuurontwikkeling en 
vrijkomende agrarische bebouwing.
website _ www.belvedere.nu

Belvedereboek

Alle kennis die binnen het Belvedereprogram
ma is opgebouwd, krijgt zijn weerslag in het 
Belvedere Boek. Deze publicatie verschijnt in de 
loop van 2009. De publicatie bestaat uit twee 
delen. In het eerste deel wordt de nieuwe 

Belvederestandaard neergezet. Deze laat zien 
hoe in de huidige uitvoeringspraktijk het 
Belvederedenken gestalte krijgt. De Belvedere
standaard biedt daarmee een nieuw ijkmoment 
voor de verdere ontwikkeling van de Belvedere
praktijk. Het tweede deel van de publicatie biedt 
een handreiking voor de uitvoeringspraktijk met 

aandacht voor het managen en financieren van 
projecten, de rol van ontwerp in projecten, de 
identiteit en het cultuurhistorisch fundament 
van projecten en de verankering van ambities.
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Collectieve geheugen _
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