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Inleiding
De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) wil
als vertegenwoordiger van de erfgoedsector met dit
visiedocument allereerst de hand in eigen boezem
steken. Doen we het goed? Niet alleen gisteren en
vandaag, maar ook morgen en overmorgen? Natuurlijk
vindt de erfgoedsector het cultureel erfgoed belangrijk
en werkt zij er hard aan om het in goede staat te
houden. De onderhoudsachterstanden zijn grotendeels
ingelopen, we realiseren mooie herbestemmingen van
leegstaand erfgoed en we organiseren jaarlijks honderden
erfgoedevenementen. De erfgoedsector werkt met vele
duizenden gepassioneerde mensen aan het beschermen,
onderhouden, gebruiken en tentoonstellen van al dat
erfgoeds dat Nederland tot zo’n karakteristiek land maakt.
Met veel toewijding, liefde en plezier, zodat iedereen
ervan kan blijven genieten. Maar zijn we ook opgewassen
tegen de uitdagingen van de toekomst: wanneer kunnen
we zonder fossiele brandstoffen? Spreken we ook tot de
verbeelding van nieuwe Nederlanders? Hoe bereiden we
ons daarop voor? Willen we afwachten, volgend zijn of zelf
richting kiezen? De lijnen uitstippelen en netwerkpartners
uitnodigen om in die richting samen op te trekken? Dit
document verkent de visie die de erfgoedsector daarin kan
ontwikkelen, neemt stelling en ontvouwt ambities.
Daarnaast wil de FIM ook de overheid uitdagen om kleur
te bekennen. Natuurlijk zegt de overheid dat erfgoed
belangrijk is. Dat het ons laat zien hoe we ons land en onze
samenleving hebben opgebouwd tot de wereld die we nu
kennen. Dat het weerspiegelt waar we trots op zijn en wat
we de moeite van het behouden waard vonden – en nog
steeds vinden. Van ‘last naar lust’, van ‘object naar context’,
van ‘erfgoed naar ruimte’ en van ‘cultuur van verlies naar
cultuur van profijt’. Maar heeft de overheid een visie op
wat de erfgoedsector nodig heeft om het maatschappelijk
belang van erfgoed veilig te blijven stellen, ook als nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen andere eisen gaan
stellen aan erfgoed? De overheid kondigt een ruime,
eenmalige impuls en een financiële stelselherziening aan,
maar heeft na het verschijnen van Kiezen voor karakter
in 2011 weinig visie meer getoond op de eigen rol bij het
behoud van erfgoed in relatie tot nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen. Dit visiedocument daagt de overheid uit
om de erfgoedsector te ondersteunen in haar visie, stelling
en ambitie.

De FIM vindt, als spreekbuis van particuliere
monumenten- en erfgoedorganisaties voor gezamenlijke
belangenbehartiging bij de overheid, dat het behoud van
erfgoed voor onze samenleving een collectieve opgave
is. Een zaak van samenwerking tussen de erfgoedsector,
maatschappelijke partijen, de overheid en de samenleving
als geheel. We zien een samenleving voor ons waarin veel
gebeurt en waar grote uitdagingen in het verschiet liggen.
De erfgoedsector kan hier een verbindende rol in spelen.
Maar de erfgoedsector kan dit niet alleen en heeft hier
andere maatschappelijke organisaties en de overheid bij
nodig.
Dit visiedocument is daarom te zien als een tegenhanger
van het gebrek aan visie dat we zowel binnen de
erfgoedsector zelf als binnen de overheid tegenkomen,
daar waar het de omgang met nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen en uitdagingen betreft.
De doelstelling van het visiedocument is daarnaast ook om
een breder perspectief te bieden op de rol en betekenis van
erfgoed, juist in tijden van maatschappelijke turbulentie.
Dit bredere perspectief stoelt niet alleen op de ervaring
van de erfgoedsector zelf, maar ook op de gezamenlijke
denkkracht van de Verenigde Naties en de Raad van
Europa.
In dit visiedocument Erfgoed in transitie zet de FIM
uiteen hoe zij aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen
de erfgoedsector zelf en binnen de samenleving als
geheel. Allereerst nemen we onszelf als erfgoedsector
kritisch onder de loep en beschrijven we onze sterke en
zwakke kanten, onze bedreigingen maar ook onze kansen.
Vervolgens schetst Erfgoed in transitie de uitdagingen
die de erfgoedsector voor zich ziet en formuleert deze
als ambities. Die uitdagingen vloeien voort uit een schets
van de huidige samenleving en van de maatschappelijke
ontwikkelingen die we de komende jaren verwachten.
Binnen die samenleving in transitie wil de erfgoedsector
een verbindende rol spelen. Die rol is uitgewerkt in drie
uitgangspunten. Ter inspiratie voor toekomstige projecten
zijn deze uitgangspunten toegelicht door succesvolle
voorbeelden van de verbindende rol die erfgoed kan spelen.
Deze voorbeelden vindt u na het visiedocument beschreven
in het deel Troefkaarten van erfgoed in transitie.
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De erfgoedsector
de maat genomen
De erfgoedsector doet het goed. Er zijn geen grote
onderhoudsachterstanden meer, het publiek waardeert
erfgoed en erfgoedevenementen hoog en de overheid
erkent het belang van erfgoed voor het karakter van
steden, dorpen en landschappen. Daar is heel hard voor
gewerkt en met stevig resultaat. En dat willen we graag
zo houden. Ook - en vooral - in de komende jaren, waarin
flinke maatschappelijke opgaven op ons afkomen. Om
onszelf daar goed op voor te bereiden nemen we eerst
onszelf als erfgoedsector kritisch de maat. Met als doel
om onze sterke kanten te benutten en om kansen aan te
pakken. Maar ook om onze zwakke kanten onder ogen te
zien, zodat we de bedreigingen die we waarnemen beter
het hoofd kunnen bieden.

Sterke kanten

Bedreigingen
• De overheid stelt zich terughoudender op, wat leidt tot
minder geld en minder visie.
• De overheid stelt top-down meer wetten en regels op.
• De bevoegdheden voor regelingen berusten bij
verschillende overheden.
• Leegstand, zeker in krimpregio’s, vormt een risico voor
erfgoed.
Conclusie: De erfgoedsector heeft belang bij een heldere
en consistente opbouwende visie en inzet van de overheid
op de maatschappelijke meerwaarde van erfgoed.

Kansen

• Erfgoed wordt graag gezien en gewaardeerd en heeft
veel draagvlak binnen de samenleving.
• Erfgoed bepaalt het karakter van Nederland, onze
steden, dorpen en landschappen.
• Erfgoed draagt bij aan de sociale samenhang en de
ruimtelijke omgeving, en via vakmanschap en toerisme
aan de economie.
• De erfgoedsector kan rekenen op de passie en
betrokkenheid van vele eigenaren, vrijwilligers en
erfgoedorganisaties.

• De erfgoedsector kan zelf initiatieven nemen,
bijvoorbeeld om kennis te borgen en innovatie te delen,
in samenwerking met kennisinstituten en andere
netwerkpartners.
• De erfgoedsector kan budgetten van OCW, maar ook
van andere ministeries en van fondsen aanspreken en
benutten.
• De erfgoedsector kan nieuwe Nederlanders actief
benaderen en betrekken.
• De erfgoedsector kan door digitale ontsluiting de
zichtbaarheid van erfgoed verbeteren.

Conclusie: Met het positieve imago van erfgoed kan de
erfgoedsector nieuwe allianties sluiten, met nieuwe
Nederlanders, met nieuwe maatschappelijke organisaties
en met het bedrijfsleven en overheden.

Conclusie: De erfgoedsector kan proactief inspelen op
mogelijkheden om de sociale samenhang, participatie en
ruimtelijke kwaliteit te versterken, in samenwerking met
burgers, maatschappelijke partners en overheden.

Zwakke kanten
• De erfgoedsector is versnipperd, soms te elitair
en behoudend en mist de aansluiting met nieuwe
Nederlanders.
• De erfgoedsector zoekt te weinig wetenschappelijke
borging en samenwerking met kennisinstituten.
• Erfgoedonderhoud is duur en soms onrendabel.
• Er dreigt een tekort aan vakmanschap.
Conclusie: Te veel versnippering en conservatisme
werkt de nadruk op deelbelangen in de hand en kan een
gezamenlijke strategie hinderen.

De FIM voorziet dat in de aankomende jaren de
prioriteiten in de sector komen te liggen bij de
instandhouding van specifieke categorieën monumenten,
zoals religieus en groen erfgoed, maar ook bij de
uitdagingen die samenhangen met maatschappelijke
ontwikkelingen en opgaven. We willen deze uitdagingen
graag in samenspraak met maatschappelijke groepen,
overheden, ondernemers en belanghebbenden oppakken
en aanpakken.
De uitdagingen voor de erfgoedsector zijn:

1. Onderhoud
Om erfgoedeigenaren in staat te stellen om hun
erfgoedobjecten te kunnen onderhouden, willen we
kennisuitwisseling stimuleren en streven we naar een
solidaire financiële regeling.

2. Leegstand beperken
Het opwaarderen van erfgoed, vooral in krimpgebieden,
is gebaat bij sterke inzet op herbestemming en het
vinden van nieuwe gebruiksdoelen. Het verminderen van
belemmerende regels hoort daarbij, maar ook het zoeken
naar nieuwe verdienmodellen. Vooral religieus en agrarisch
erfgoed verdienen extra aandacht.

3. Duurzaamheid
De erfgoedsector wil inzetten op energiebesparing en op
samenwerking met kennisinstituten bij het ontwikkelen
van toepassingsvormen van hernieuwbare energie, die
rekening houden met de cultuurhistorische waarde van
erfgoed.

4. Vakkennis
Het restaureren en onderhouden van erfgoed vraagt om
specifieke vakkennis. De erfgoedsector zet zich in om
de vakkennis van ervaren ambachtslieden tijdig over te
dragen aan de volgende generatie en om voldoende jonge
mensen op te leiden, om tegemoet te kunnen komen aan
de bestaande onderhoudsbehoefte.

5. Participatie
De erfgoedsector gaat actief in dialoog met
maatschappelijke groepen om in samenspraak te komen
tot een breed gedragen behoud en gebruik van erfgoed.
De erfgoedsector zal daarbij dankbaar gebruik maken van
de inzet van burgers, in het vertrouwen dat zij een grote
bron van kennis en kunde meenemen.

6. Informatie
De erfgoedsector zet zich in om in alle transparantie
informatie toegankelijk te maken over erfgoed, met
gebruikmaking van digitalisering, kennisportalen en
kennisinstituten, musea en educatieve instellingen.

7. Wetgeving
De Erfgoedwet en de Omgevingswet weerspiegelen
het belang van het behoud en gebruik van erfgoed voor
de kwaliteit van leven en van de leefomgeving.
De erfgoedsector wil lokale overheden ondersteunen bij
het implementeren van deze regelgeving en het integraal
benutten van erfgoed als bron van waarde en inspiratie.
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Uitdagingen

8. Beleid
De erfgoedsector heeft behoefte aan concrete handvatten
voor het bespreken van en omgaan met de waarde van
cultureel erfgoed in samenspraak met de samenleving.
De Sector-Factor-Vector-benadering die door het vorige
Netwerk Erfgoed en Ruimte is ontwikkeld, biedt daarvoor
goede aanknopingspunten, maar ontbeert nog concrete
handvatten. De erfgoedsector ziet daarom graag opnieuw
een Netwerk Erfgoed en Ruimte aangesteld worden, die
onder andere de SFV-benadering verder uitwerkt.

9. Europa
De mondiale ontwikkelingen worden gekenmerkt door
een snelle economische inhaalslag van continenten.
Dit kan leiden tot een verschuiving van het mondiale
krachtenveld. Mogelijk zal de koploperpositie van Europa
als economische grootmacht tanen en zal de ontwikkeling
en innovatie in toenemende mate ook uitgaan van andere
continenten. In Europa blijft het behoud en gebruik van
erfgoed echter een unieke maatschappelijke troefkaart,
met een belangrijk potentieel op het gebied van culturele
diversiteit in een verbonden samenleving, van de kwaliteit
van leven en van de leefomgeving en van democratische
participatie. De Nederlandse erfgoedsector wil zich
inspannen om in Europees verband deze visie uit te dragen.

5
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Schets van maatschappelijke
ontwikkelingen - analyse
Het is vaak lastig om middenin een tijdsgewricht helder
te zien welke ontwikkelingen gaande zijn. Toch willen
we proberen om de samenleving van nu in hoofdlijnen
te schetsen, om beter te kunnen bepalen met welke
ontwikkelingen we in de nabije toekomst waarschijnlijk
rekening moeten houden.

Als gevolg van de geschetste mondiale ontwikkelingen
en de veranderingen die we ook in Nederland kunnen
waarnemen, verwachten we dat de komende jaren
gekenmerkt zullen worden door een zoektocht naar nieuwe
oplossingen voor energiebronnen, culturele diversiteit en
maatschappelijke initiatieven.

Op mondiale schaal zien we:
• Opkomende economieën in Azië en Zuid-Amerika, die
door hun toegenomen welvaart voor meer productie
zorgen, met als gevolg een mondiale verschuiving van
invloedssferen.
• Groeiende aandacht en bezorgdheid, maar ook kritische
en sceptische geluiden, over het klimaat, duurzaamheid
en grondstoffen.
• Zorgen over de gevolgen van oorlogen, terrorisme en de
opvang van vluchtelingen.
• Politieke instabiliteit, waarbij globalisering en
digitalisering kunnen leiden tot een toenemende
segregatie op basis van culturele herkomst, religieuze
overtuigingen en inkomensverschillen.

Er zijn aanwijzingen om te veronderstellen dat onze
samenleving kantelt. Van centraal naar decentraal, van topdown naar bottom-up en van verticaal naar horizontaal. De
omslag van de oude, centraal geleide wereld van bovenaf
naar de decentrale wereld van onderop zien we binnen de
energiewereld, maar ook op andere terreinen, zoals de
bouw, voeding, ruimtelijke ontwikkeling, de zorg, welzijn
en sociale zekerheid1. Achter deze omwenteling schuilt
een krachtmeting tussen de oude en nieuwe waarden.
Korte termijn economisch rendement versus lange
termijn maatschappelijk rendement; efficiency versus
kwaliteit; doelmatigheid versus vertrouwen; uitputting van
natuurlijke hulpbronnen versus realiseren van kringlopen.

In Nederland zien we op dit moment een samenleving
die zich herstelt van een diepe economische crisis. We
zien een overheid die de samenleving door de crisisjaren
heen heeft geloodst, maar geen vergezichten schetst over
hoe de samenleving er over 10 of 15 jaar uit zou kunnen
of idealiter zou moeten zien. Wenkende vergezichten
ontbreken in de politiek. Ook een heldere visie op de rol van
erfgoed wordt niet geschetst. We zien een terugtredende
centrale overheid, die bevoegdheden decentraliseert en
verantwoordelijkheden bij de burgers en de markt legt.
Belangrijke onderwerpen zijn vooral:
- De participatiesamenleving. Burgerinitiatieven, die
enerzijds nieuw elan laten zien en anderzijds wijzen op
het falen van zowel de overheid als de markt.
- Bijna alle politieke partijen vinden duurzaamheid
belangrijk, maar hebben nog geen duidelijk beeld hoe dat
moet gelden voor erfgoed.
- Er bestaan verschillende visies op immigratie en
opvang van vluchtelingen en op het functioneren van de
multiculturele samenleving.

Het komende decennium zou een cruciale periode kunnen
worden in de omslag naar een ander type samenleving.
Krachten en tegenkrachten lijken zich op grote schaal te
gaan mobiliseren. De decentrale beweging van onderop
kan een steeds belangrijker verandermacht worden, die
interfereert met de gevestigde orde van bovenaf, die deze
beweging zal proberen te remmen.
Het is denkbaar dat de huidige instabiele kantelperiode
een voorbode is van een roerige periode van transitie naar
een duurzamere samenleving. Ook voor de overheid zou
dit een grote wending betekenen: van aanbodgericht naar
vraaggericht werken, van centrale sturing naar decentrale
cocreatie en van regisseren naar faciliteren. Misschien
kunnen we wel zeggen: vooruit naar vroeger. Niet omdat
vroeger alles beter was. Maar wel omdat een aantal
zaken vroeger beter was. Als we kunnen onderscheiden
wat vroeger beter was, kunnen we daarvan leren:
onderzoekt alles en behoudt het goede. En omarm dat wat
we kunnen verbeteren met de kennis van nu en morgen.

1. Zie Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam:
• I n het oog van de orkaan: Nederland in transitie, uitg. Aeneas, 2012, ISBN 978946104026-8
• V
 erandering van tijdperk: Nederland kantelt, met M.J. (vd) Linden, uitg. Aeneas, 2014,
ISBN 978-946104035-0

Wat kan nu de rol van erfgoed in deze transitieperiode
zijn? Erfgoed kan een wegwijzer zijn: vooruit naar
vroeger. De erfgoedsector kan een belangrijke
verbindende rol spelen in deze kantelperiode. Erfgoed
behouden is:

te pakken en uit te dragen. De Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens2 en het Verdrag van Faro over de
Waarde van Cultureel Erfgoed voor de Samenleving3 dienen
hierbij als richtinggevend kader. Hieruit hebben wij de
volgende uitgangspunten opgesteld:

1) een duurzame vorm van het verwezenlijken van
kringlopen: de al verwerkte grondstoffen in een al
bestaande constructie worden opnieuw gebruikt voor
een hedendaagse en toekomstgerichte functie: als
museumstuk, toonbeeld, gebruiksgoed, onderkomen,
landmark, verblijfsplek of als onderdeel van een
waardevol ensemble, stads- of dorpsgezicht.
2) een zichtbare en tastbare vorm van ethisch besef, van
bewustzijn: zuinig zijn op wat van waarde is, denken op
de lange termijn, doorgeven van kennis en vakmanschap.
3) laten zien waar we vandaan komen en daarmee de
wereld waarin we nu en morgen leven in perspectief
plaatsen. Vooruit naar vroeger biedt daarmee
waardevolle vensters op de wereld.

• Het waarderen van het belang van culturele diversiteit in
een verbonden samenleving:
- De erfgoedsector benadrukt het publieke belang om
te investeren in het behoud en gebruik van het rijke
spectrum aan erfgoed. De erfgoedsector zet zich in om
in samenspraak met maatschappelijke organisaties en
groepen te benoemen wat het sociale en economische
belang is van het behouden en gebruiken van erfgoed.
- De erfgoedsector draagt een bemiddelende houding
uit en gaat in dialoog met groepen met verschillende
inzichten over hoe te komen tot duurzame ontwikkeling.
• Het positief bijdragen aan de kwaliteit van leven en van
de leefomgeving:
- De erfgoedsector stimuleert tot een hoge kwaliteit van
architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling,
verrijkt met de culturele diversiteit van erfgoed en
tradities.
- De erfgoedsector verbindt overheden, ondernemers
en sociale groepen in hun streven om te komen tot
een balans tussen economische efficiëntie, sociale
samenhang en ecologische diversiteit.
• Het ontwikkelen van democratische participatie:
- De erfgoedsector beoogt het ontwikkelen van een
gedeelde verantwoordelijkheid in het benoemen van
waarden, prioriteiten en projecten op het gebied van het
behoud en gebruik van erfgoed.
- De erfgoedsector stimuleert een gevoel van gedeelde
verantwoordelijkheid bij alle belanghebbenden om
het besef te weerspiegelen dat we behoren tot een
gemeenschap die verrijkt is door culturele diversiteit.

Daarnaast is er voor de erfgoedsector ook de opgave om in
te spelen op actuele ontwikkelingen, namelijk:
1) d
 e noodzakelijke energietransitie vraagt om
energiebesparing en aanpassingen om hernieuwbare
vormen van energie te gebruiken, ook in erfgoed. De
technologische ontwikkelingen bieden hierbij steeds
meer mogelijkheden.
2) d
 e kanteling naar een participatiesamenleving vraagt
om meer inbreng van onderop bij het behouden
en gebruiken van erfgoed. De erfgoedsector kan
hierop inspelen door in te zetten op transparantie,
meebeleven en toegankelijkheid: (digitale) informatie,
zichtbaarheid, cocreatie, herbestemming, openstelling
en evenementen.
3) e
 en globaliserende wereld enerzijds en grote groepen
mensen met een andere culturele voorgeschiedenis op
drift anderzijds, leiden tot een toenemende migratie
tussen landen en werelddelen. Culturen ontmoeten
elkaar en kunnen naast elkaar bestaan, zich vermengen
en elkaar verrijken, maar ook spanning oproepen en
botsen. Erfgoed kan een middel zijn voor verschillende
culturen om elkaar te ontmoeten en uit te wisselen wat
van waarde is en waarom.
De erfgoedsector draagt het potentieel in zich om op deze
drie fronten een verbindende rol te spelen in een onzekere
samenleving op zoek naar nieuwe fundamenten. Het is
de ambitie van de FIM om deze verbindende rol actief op

De FIM ziet het als haar ambitie en verantwoordelijkheid
om daar waar mogelijk bij te dragen aan een duurzame
samenleving, waarin behoud en ontwikkeling van cultureel
erfgoed de levenskwaliteit van alle mensen in ons land
bevordert.
2 Uit: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen op 10 december 1948:
Artikel 27
Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de
gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke
vooruitgang en de vruchten daarvan.

Eenieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen,
voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft
voortgebracht.
3 Kader-Conventie van de Raad van Europa (Faro, 27 oktober 2005).
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Troefkaarten
van erfgoed
in transitie

Het FIM Visiedocument Erfgoed in transitie krijgt een
zichtbare vertaling in een beeldende vertelvorm door
middel van twaalf “Troefkaarten van erfgoed in transitie”.
Deze praktijkvoorbeelden maken de verbindende rol van
erfgoed invoelbaar: erfgoed als wegwijzer. De projecten
die in de troefkaarten beschreven staan, worden op
verbindende wijze ingezet om bij te dragen aan het vinden
van oplossingen voor brede maatschappelijke vraagstukken
als democratische participatie, de kwaliteit van leven en
de leefomgeving en culturele diversiteit in een verbonden
samenleving, de thema’s van het visiedocument. De
gekozen voorbeelden lichten onze visie toe en laten zien
welke maatschappelijke bijdragen erfgoedorganisaties
beogen te leveren. De voorbeelden belichten tevens de
cultuurhistorische diversiteit van erfgoed: verspreid
over Nederland, al gerealiseerd of nog op de tekentafel,
groter en kleiner, breed omarmde en meer schurende,
bekende en nog op weg bekender te worden. Geen canon,
geen stalenkaart, maar troefkaarten ter inspiratie en
overdenking.
De troefkaarten passen bij de beschrijving van de potenties
van erfgoed in het visiedocument:

 et waarderen van het belang van culturele
H
diversiteit in een verbonden samenleving:
• De erfgoedsector benadrukt het publieke belang om
te investeren in het behoud en gebruik van het rijke
spectrum aan erfgoed. De erfgoedsector zet zich in om
in samenspraak met maatschappelijke organisaties en
groepen te benoemen wat het sociale en economische
belang is van het behouden en gebruiken van erfgoed.
Troefkaarten:
- Open Monumentendag
- Erfgoedlogies op Klipper Nova Cura
• De erfgoedsector draagt een bemiddelende houding
uit en gaat in dialoog met groepen met verschillende
inzichten over hoe te komen tot duurzame ontwikkeling.
Troefkaarten:
-D
 e Groene Grachten
-W
 illibrordkerk in Borger

Het positief bijdragen aan de kwaliteit
van leven en van de leefomgeving:
• De erfgoedsector stimuleert tot een hoge kwaliteit van
architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling,
verrijkt met de culturele diversiteit van erfgoed en
tradities.
Troefkaarten:
- Fort bij Krommeniedijk
- Energieschip Berezina
• De erfgoedsector verbindt overheden, ondernemers
en sociale groepen in hun streven om te komen tot
een balans tussen culturele beleving, economische
efficiëntie, sociale samenhang en ecologische diversiteit.
Troefkaarten:
- Waardevol Landschap Winterswijk
- Landgoed Hackfort

Het ontwikkelen van democratische
participatie:
• De erfgoedsector beoogt het ontwikkelen van een
gedeelde verantwoordelijkheid in het benoemen
van waarden, prioriteiten en projecten op het gebied
van het behoud en gebruik van erfgoed.
Troefkaarten:
- Sense of Place
- Jonge vissers onder zeil
• De erfgoedsector stimuleert een gevoel van gedeelde
verantwoordelijkheid bij alle belanghebbenden om
het besef te weerspiegelen dat we behoren tot een
gemeenschap die verrijkt is door culturele diversiteit.
Troefkaarten:
- Feest! In Oost en West
- Korenmolen De Vriendschap in Weesp
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Open Monumentendag
In 1987 werd Open Monumentendag voor het eerst in
Nederland georganiseerd, in navolging van Frankrijk.
Met ruim 300 lokale comités, 18.000 vrijwilligers en rond
de miljoen bezoekers per jaar is dit in Nederland het
grootste jaarlijks terugkerend erfgoedevenement.
Met recht een prestatie om trots op te zijn! Wat is het
geheim van Open Monumentendag? Edith den Hartigh,
projectdirecteur Open Monumentendag, is daar stellig in:
“Open Monumentendag voldoet aan een behoefte. Het is
een laagdrempelig evenement ‘voor mensen, door mensen’. Duizenden monumenteneigenaren kunnen hun passie
voor hun monument delen met bezoekers. Het publiek kan
gratis binnen rondkijken en deelgenoot worden van de verhalen over de historische gebouwen. Tenslotte zijn cultuurgoederen het collectief erfgoed van ons allemaal, zowel
materieel als immaterieel. Open Monumentendag versterkt
daarmee het gevoel van samenzijn en samenleven.”
Den Hartigh vervolgt: ”Open Monumentendag wil het
draagvlak voor monumenten en erfgoedzorg vergroten
door monumenten en publiek dichter bij elkaar te brengen. De bindende factor daarin zijn de lokale comités Open
Monumentendag, die de openstellingen met veel betrokkenheid en passie organiseren, met behulp van veel vrijwilligers. De lokale comités zijn creatief in het betrekken van
lokale mensen en organisaties, ook van doelgroepen die
wat aanmoediging nodig hebben.”

foto: comité open monumentendag utrecht
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Een verbonden samenleving

Open Monumentendag
op Houtzaagmolen De Ster.

Den Hartigh vindt het belangrijk dat alle interessegroepen
en alle generaties betrokken worden bij Open Monumentendag. Zo organiseren de lokale comités inmiddels ook
de Open Monumenten Klassendag. Den Hartigh: “Op de
vrijdag voor het weekend van Open Monumentendag, maar
voortaan ook op andere momenten in het jaar, besteden
scholen aandacht aan historische gebouwen en de zorg
voor monumenten. De leerlingen bezoeken gezamenlijk
een monument en worden deelgenoot van de passie van de
eigenaren. En dat is belangrijk, want onze kinderen zijn de
erfgoedhoeders van de toekomst.”
Door monumenten open te stellen kunnen de bezoekers
hun belangstelling voor de geschiedenis en ontwikkeling
van Nederland verdiepen. Den Hartigh: “Door mensen uit
te nodigen om achter je voordeur te kijken, laat je hen toe
in je leven en je drijfveren. Dat vergroot vertrouwen, betrokkenheid en waardering voor ons collectief erfgoed.”
Den Hartigh vervolgt: “Ook betrekt Open Monumentendag
juist ouderen bij het evenement, want zij vormen de sleutel
naar de verhalen over vroeger. Door die verhalen gaat het
erfgoed pas echt tot de verbeelding spreken en gaan monumenten werkelijk leven.”
De enorme belangstelling voor Open Monumentendag
toont niet alleen aan dat het publieke draagvlak voor monumenten en erfgoedzorg groot is, maar ook dat mensen
behoefte hebben aan deelname aan het culturele leven
van de gemeenschap waarin zij leven. “Dat ondersteunt de
opvatting dat erfgoed een wegwijzer kan zijn,” meent Den
Hartigh, “want erfgoed gaat over het doorgeven van waarden en van perspectieven en verrijkt daarmee onze interpretatie van onze samenleving.”
Inmiddels vindt Open Monumentendag overal in Europa
plaats, met steun van de Raad van Europa en de Europese
Commissie. Het thema van Open Monumentendag in 2018,
het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, is heel toepasselijk ‘In Europa’. Wat bindt ons in Europa? Het thema
‘In Europa’ gaat over de Europese cultuur en Europese
waarden als verbindende factor tussen landen, hun burgers
en tussen monumenten als uitingsvormen daarvan. “Het
thema ‘In Europa’ beoogt mensen bewust te maken van
hun Europese identiteit.”

Erfgoedlogies op
Klipper Nova Cura
In 2003 startte Robert Rinzema’s grote avontuur: hij kocht
de historische zeilklipper Nova Cura, aanvankelijk alleen
om op het water te kunnen wonen. Al snel volgden de
eerste zeilreisjes met passagiers en ontstond het idee
voor een varend erfgoedlogies.
“Water, varen en varend erfgoed zijn mijn passie,” zegt
Rinzema, in het dagelijks leven havenmeester in Leeuwarden. “Toen ik dit schip kocht, heb ik de hele geschiedenis
uitgezocht en gedocumenteerd. Internet was daarbij cruciaal, want via het Kadaster vond ik de vroegere namen van
het schip en de namen van de vorige eigenaren. Die zette ik
op internet. En zo vond de kleinzoon het schip terug waarop
zijn grootvader voor de oorlog nog gevaren had. Ik heb die
hele schippersfamilie uitgenodigd voor een zeiltocht. Heel
bijzonder!”
De Nova Cura bleek een roerige geschiedenis te hebben. Ze is gebouwd in 1903 en vervoerde stenen voor de
steenfabrieken aan de grote rivieren. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd ze getroffen door een granaat en zonk.
Na de oorlog is ze weer gelicht en omgebouwd tot motorvrachtschip. In de jaren ’70 werd ze te klein als vrachtschip
en werd ze van de hand gedaan als woonschip. Begin jaren
’90 werd ze verbouwd tot zeilend charterschip. Tot Rinzema
haar kocht, vanwege haar originele staat.
Na de koop bleek dat er op de Nova Cura nog zeilreizen
met passagiers geboekt stonden. Rinzema nam een reso-

luut besluit: “Ik kon die passagiers niet afzeggen, dus nam
ik onbetaald verlof en deed deze reizen zelf als schipper.
Dat beviel me zo goed dat ik vaker zeilreisjes met passagiers wilde blijven doen. Ik richtte de roef in als woning
en het ruim als salon met vijf slaapkamers met toilet en
douche. Vervolgens vroegen mensen of zij ook aan boord
konden overnachten en ontbijten. En zo ontstond het idee
om de slaapkamers ook aan te bieden als bed & breakfast,
desgewenst met een vaartocht door de Museumhaven
Leeuwarden, een dagtocht op de Friese Meren of een langere tocht op de Wadden.” Ook het gemeentelijk beleid
werkt mee. Rinzema: “Het is belangrijk dat de gemeente
uitgaat van vertrouwen en een combinatie van functies
toestaat.”
De gasten die Rinzema aan boord ontvangt, komen van over
de hele wereld. “Het is voor hen een heel aparte ervaring
om op een historisch zeilschip te overnachten en te zien
dat je zelfs prima aan boord van zo’n schip kunt wonen én
varen,” zegt Rinzema. “Maar daarnaast vertel ik hen ook
over de bijzondere geschiedenis van de Nova Cura en over
de unieke vloot van historische schepen die Nederland rijk
is.” Dankzij de extra inkomsten door de zeilreisjes en de
verhuur als bed & breakfast kan Rinzema het onderhoud
van het schip betalen. “Maar het meest bijzondere is”, vervolgt Rinzema, “dat de gasten het een eer vinden om op die
manier te kunnen bijdragen aan het behoud van dit varend
erfgoed. Het is niet meer alleen mijn schip, maar ook een
beetje hun schip geworden!”

Klipper Nova Cura onder zeil.

foto: gerald schuring
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Duurzame ontwikkeling

De Groene Grachten
In 2012 is De Groene Grachten begonnen als een initiatief
van astronaut Wubbo Ockels. Het begon met het verduurzamen van het moeilijkste stukje van Nederland: de
grachtengordel, maar inmiddels is het werkterrein uitgebreid tot historische gebouwen in het hele land.
“Als zelfs een eeuwenoud grachtenpand duurzaam kan,
dan kan het toch overal?” Jasper Vis, adviseur bij De Groene Grachten, beschrijft kort en bondig de bestaansreden
van de organisatie. “De regelgeving rondom monumenten
en de historische waarden van ieder pand vragen om een
eigen aanpak. Met onze projecten laten we zien dat je zelfs
in de moeilijkste categorie gebouwen grote stappen kan
maken in energietransitie, zelfs tot aardgasloos. In nieuwbouw is duurzaamheid eenduidiger, en daarom is daar
geen enkel excuus om niet te verduurzamen.”
De Groene Grachten gaat graag de dialoog aan. Vis: “We
proberen beide kanten in beweging te krijgen om stappen
te maken. Bij gemeenten en welstandscommissies kaarten
we bijvoorbeeld bepaalde regelgeving aan die een onnodige
barrière opwerpt. Aan de andere kant laten we de markt
weten aan welke innovaties juist behoefte is.”
Zo bleek een moderne zonnedakpan in Amsterdam niet
geaccepteerd te worden, onder andere omdat historische
dakpannen een kleiner formaat hebben. “Wij proberen nu
de markt uit te dagen om ook andere formaten zonnedakpannen te ontwikkelen die mogelijk toegepast kunnen worden op daken van monumenten of panden in beschermde
stadsgezichten.”
Bij veel eigenaren van monumenten leeft het idee dat er
vooral niets mag en kan. Vis en zijn collega’s willen laten

zien wat er wél kan. “Werken met monumenten is altijd
maatwerk, en maatwerk is telkens het wiel opnieuw
uitvinden. Maar het helpt wel om zo min mogelijk het wiel
te hoeven uitvinden. Wij proberen bij zoveel mogelijk
gebouwtypologieën te zoeken naar overeenkomsten. Zo
kan een bepaalde maatwerkoplossing bij veel meer panden
toegepast worden. Deze kennis is handig voor gemeenten
in verband met het stroomlijnen van vergunningverlening,
maar ook interessant voor de markt vanwege mogelijke
opschaling.”
Samen met allerlei partijen ontwikkelde De Groene
Grachten www.degroenemenukaart.nl. Op deze website
wordt alle kennis over verduurzaming gedeeld, inclusief
regelgeving en financieringsmogelijkheden – die per
gemeente verschillen. “We werken dit jaar bijvoorbeeld
aan een menukaart voor boerderijen voor de gemeente
Staphorst. Ondertussen houden wij alle menukaarten upto-date met de laatste bewezen innovaties zodat die snel
hun weg vinden naar historische pandeigenaren in het hele
land.”
De jeugd heeft de toekomst, dat geldt zeker voor dit thema.
De organisatie heeft Studentenvereniging L.A.N.X. gehuisvest in 3 rijksmonumenten in de Amsterdamse binnenstad – aardgasvrij gemaakt. Vis: “Ik vind het prachtig
dat zulke jonge mensen de ambitie hebben om de meest
duurzame studentenvereniging van Nederland te willen
zijn. Zij zijn de toekomstige generatie die binnenkort de
arbeidsmarkt op gaat. Dit project heeft daarmee veel meer
impact dan alleen de 36.000 kuub gas – dit staat gelijk aan
zo’n 24 huishoudens - die wordt bespaard.”

Een workshop duurzaamheid op het dak
van het Tropenmuseum in Amsterdam.
foto: de groene grachten

Willibrordkerk Borger
Hoge energiekosten bemoeilijken een culturele exploitatie van herbestemde kerken. In de Willibrordkerk in het
Drentse dorp Borger gaat getest worden hoe het netto
effect van ingrijpende duurzaamheidsmaatregelen in de
praktijk uitpakt.
Als inwoner van het hunebeddendorp vond Henk Eggens
het na een aantal jaren leegstand wel welletjes. Er moest
toch iets gebeuren met die verlaten Willibrordkerk midden
in het Drentse dorp! De wethouder zag wel wat in zijn plannen voor een cultuurpodium en eind 2012 ontving Eggens
de sleutels van de kerk. Zowel de gemeente als de door
Eggens opgerichte stichting investeerden in het verbeteren
van de voorzieningen en faciliteiten. In januari 2013 opende
cultuurpodium Vanslag. Aanvullende horeca-verhuur voor
recepties en bijeenkomsten compenseerde de verliezen op
de cultuurexploitatie, maar de torenhoge energierekening
bleef als een molensteen om de nek van de stichting hangen. Op een door de rijksoverheid georganiseerd ‘Krimpcafé’ raakte Eggens in zijn eigen kerk in gesprek met Jelle
Langeland van de provincie Drenthe. Eggens: “De provincie
vond ons cultuurpodium in de kerk een schoolvoorbeeld
van een goed herbestemmingsproject. Ze was zelfs bereid
om achteraf nog een substantiële subsidie te verlenen voor
de herbestemmingskosten.”

aanzienlijk. We verwachten een reductie van 50% op onze
energielasten, omgerekend zo’n 6.000 euro op jaarbasis.”
Niet alleen in Drenthe is men geïnteresseerd in het effect
van de maatregelen. “De totale investering bedraagt
300.000 euro, waarvan 70% gesubsidieerd is door het Rijk”,
vertelt Eggens. “Alle partijen zien het belang in van deze
pilot. Kloppen straks de inschattingen en berekeningen
met de gerealiseerde energiebesparing? We gaan alles
heel precies monitoren. Niet alleen wij, maar alle betrokkenen, van de aannemer en installateur tot de subsidieverlener: iedereen is straks reuze benieuwd naar onze
energierekening.”
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Het contact met Langeland blijkt van grote waarde als Eggens serieuze plannen heeft met de verduurzaming van zijn
kerk. Hoewel er sprake is van achterstallig onderhoud, is
de buitenschil van de negentiende-eeuwse kerk in goede
staat. Eggens legt uit dat het probleem voornamelijk in
het gure binnenklimaat zit. “Hoe hard we ook stoken, bezoekers blijven last houden van een koude trek in de kerk:
het voelt binnen oncomfortabel aan. Dit is uiteraard niet
bevorderlijk voor de commerciële exploitatiemogelijkheden
van de kerk.” Wederom biedt de provincie een helpende
hand en door toedoen van Langeveld kan de Willibrordkerk
deelnemen aan een pilotproject van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed voor de verduurzaming van grote monumenten.
Een geavanceerd klimaatbeheerssysteem moet helpen
de onrendabele top flink omlaag te brengen. “Grote systeemkasten en leidingen op zolder blazen lucht heel
gedoseerd in en uit volgens het BaOpt principe. Hiermee
creëren we stilstaande lucht in de kerk waardoor de kille
trek verdwijnt. De luchtbehandelingstechniek zorgt tevens
voor een goed CO2-gehalte. Of er nu 20 of 200 mensen in
de kerk staan, de lucht blijft gezond. Dit alles verhoogt het
comfort – en dus de exploitatiemogelijkheden – van de kerk
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Verduurzaming religieus erfgoed

De installaties voor het nieuwe
klimaatbeheerssysteem worden
de kerk ingehesen.

foto: henk eggens
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Kwaliteit van de leefomgeving

Fort bij Krommeniedijk
Drie partijen met een heel verschillende achtergrond
hebben elkaar gevonden bij de restauratie van Fort bij
Krommeniedijk. Met als resultaat een verfijnd palet aan
functies die elkaar versterken.
De herontwikkeling van Fort bij Krommeniedijk begint tien
jaar geleden als Stella van Heezik (Stadsherstel Amsterdam) op een bijeenkomst over de Stelling van Amsterdam
in gesprek raakt met de eigenaar van het fort, Landschap
Noord-Holland. Van Heezik: “Het fort, gelegen in een
prachtig groen gebied, moest gerestaureerd worden, maar
de landschapsorganisatie had daar de financiën niet voor.
Het leek ons een interessant project, en het paste goed binnen onze visie om ook in het buitengebied van Amsterdam
historische bouwwerken in stand te houden. We stelden
voor om te gaan samenwerken en werden later eigenaar.”
Stadsherstel ging meteen op zoek naar een economische
drager voor de herbestemming en restauratie. Het inventariseerde bij de gemeente en de provincie welke functies
gewenst waren. “Wij proberen niet-woonhuizen zoveel mogelijk open te stellen voor publiek. Het fort ligt in een natuurgebied voor weidevogels, dus een grote publiekstrekker kon het niet worden. Om gevoel voor de plek te krijgen
heb ik er zelfs een weekendje gekampeerd met mijn kinderen. Vanwege de rust en de ruimte kwam ik op het idee van
een zorgfunctie, aangevuld met kleinschalige horeca of een
bezoekerspunt voor fietsers.”
Stadsherstel was indertijd in gesprek met een zorgorganisatie over een locatie in de stad, maar Van Heezik schoof
het fort bij Krommenie naar voren. “De zorgorganisatie
heeft heel precies bekeken aan welk type zorg er behoefte is in de regio. Dit bleek huisvesting en training voor
jongvolwassenen met autisme te zijn. Vervolgens heeft

Fort bij Krommeniedijk ligt
midden in een natuurgebied.

het jaren geduurd voordat er duidelijkheid kwam over gemeentelijke zorgbudgetten. Maar we geven bij Stadsherstel
niet zo snel op, en gelukkig waren onze partners en de
Provincie Noord-Holland, onze belangrijkste subsidiegever, uit hetzelfde hout gesneden. Dus we zijn doorgegaan
met de planvorming. Dit heeft geleid tot een combinatie
van elkaar versterkende functies: monumenten, natuur en
zorg. De training- en woonvoorziening van De Heeren van
Zorg maakt het mogelijk dat het bezoekerscentrum van
Landschap Noord-Holland óók doordeweeks in de daluren
open kan zijn. Op zijn beurt trekt het bezoekerscentrum
weer publiek voor de theeschenkerij en de autistische jongeren doen vaardigheden op in het bezoekerscentrum en
in de aanvullende horecafunctie. Dit alles in een duurzaam
gebouw dat voor 80% zelfvoorzienend is, zoals vroeger alle
stellingforten waren. Het past allemaal prachtig bij de historie van het fort en bij dit specifieke gebied.”
Het mooie natuurgebied waarin het fort gelegen is, maakt
het uitermate geschikt voor een ‘belevingscentrum’ over de
natuur en het landschap van de Stelling van Amsterdam.
Bezoekers komen meer te weten over de geschiedenis van
dit Nederlands Werelderfgoed, over de landschappelijke
waarden en over de toekomstplannen met deze groene
gordel om de hoofdstad. Van Heezik: “Bij de herontwikkeling van het fort hebben we naar het grotere geheel van
de Stelling van Amsterdam gekeken. Het is belangrijk om
de functies van bij elkaar in de buurt gelegen forten goed
op elkaar af te stemmen. Fort aan de Sint Aagtendijk is
een oefenruimte voor muzikanten (FortPop) en in Fort aan
Den Ham runt een enthousiaste groep vrijwilligers het fortenmuseum. Met deze gebiedsprogrammering kijken we
verder dan ons eigen schootsveld en zorgen we ervoor dat
onze forten iets toevoegen aan de Stelling van Amsterdam
als geheel.”

foto: aart jan mossel

Energieschip Berezina
Het energieschip Berezina valt niet alleen op vanwege
haar stoere uiterlijk en opvallende groengele kleur, maar
ook vanwege de grote luifel en het imposante zonnepanelendak op het achterdek. Deze markeren de transitie van
stoomschip tot schoonschip.
Ewald Vonk, de eigenaar van de Berezina, deed in 2003
klimaatonderzoek in Groenland en was geschokt: “Door
klimaatverandering smelten de gletsjers en stijgt de
zeespiegel in snel tempo. Dat komt door ons gigantische
verbruik van energie uit fossiele brandstoffen.” Terug in
Nederland sprak hij op universiteiten, bij politieke partijen
en bij maritieme bedrijven over zijn zeilavontuur én over de
verontrustende onderzoeksgegevens. Vonk: “De maritieme
sector is met haar roetuitstoot enorm vervuilend, vooral op
zee. Dat moet en kan anders. Zo snel mogelijk willen varen,
ook bij slecht weer, is een belangrijke oorzaak van eenvoudig te vermijden vervuiling. Varen met minder vermogen
is een prima alternatief. Een spitse romp bouwen die goed
door het water snijdt, helpt ook. Dat wisten de scheepsbouwers van vroeger al.” Hij vroeg aan zijn toehoorders: “Wat
hebben jullie nodig om in beweging te komen en bewuster
te leven?”
Zo groeide Vonk’s plan: “Ik wilde met een concreet voorbeeld laten zien dat het ook anders kan. Dat klimaatadaptatie in de scheepvaart niet alleen hoognodig, maar
ook heel goed mogelijk, haalbaar en betaalbaar is.” En zo
bouwde Vonk met ruim 70 bedrijven, vrijwilligers en studenten een voormalige rivierstoomsleper uit 1908 om tot
het innovatieve en schone energieschip Berezina. Vonk:
“Vanuit de circulaire gedachte bestaat het schip alleen uit
hergebruikte materialen. De kleine, zuinige motor vaart op

Energieschip Berezina
met zonnepanelen.

biodiesel. Twaalf zonnepanelen leveren elektriciteit.
De woning in het ruim is van alle moderne technieken
voorzien. Het energieverbruik wordt voortdurend gemonitord en is extreem laag.”
Vonk koos bewust voor een bestaand schip: “Waarom
een nieuw schip bouwen als er ook bestaande schepen
voorhanden zijn? Dit schip is met veel arbeid, vakkennis,
liefde en oog voor detail gemaakt. De rompvorm past bij
haar vaargebied en functie. Ze vertelt als bijna honderdjarige haar eigen verhaal. De Berezina is als voormalige
stoomsleepboot een product van de industriële revolutie.
Varen op stoom was toen heel innovatief. Ook nu komen
er innovatieve technieken beschikbaar die de scheepvaart
duurzamer en toekomstbestendiger kunnen maken. De
boodschap van de Berezina is: durf te kijken naar andere
technieken en nieuwe mogelijkheden, monitor je huishouden en kijk waar je kunt besparen.”
De Berezina is een echte eyecatcher, een landmark voor
de haven waar ze ligt. Vonk gaat overal de discussie aan
over het verduurzamen van de scheepvaart. Hij geeft persconferenties, bijeenkomsten op universiteiten en interviews aan de media. Hij vaart naar evenementen, tot aan
de Zwarte Zee toe. En iedereen is welkom om aan boord
te komen kijken hoe een schoon schip werkt. “Moderne
scheepsbouwers kunnen leren dat historische rompvormen
en manieren van varen duurzamer zijn. En eigenaren van
varend erfgoed kunnen leren hoe historische schepen aangepast en verduurzaamd kunnen worden. Opdat ze kunnen
blijven bijdragen aan het dynamische beeld van onze vaarwegen en havens.”

foto: ewald vonk
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Waardevol Landschap
Winterswijk
Het waren de boeren en de boerenknechten die het land
rondom Winterswijk bebouwden en zo het karakteristieke
coulisselandschap vormgaven. In het ‘Waardevol
Landschap Winterswijk’1 speelt landbouw nog steeds de
hoofdrol, in de economie en het sociale leven, maar ook
in het behoud van het cultuurlandschap met zijn vele
agrarische monumenten.

De ‘Scholte’ bewoonde meestal een grote ‘scholten’boerderij met uitgestrekte gronden, met daarop
pachtboerderijen (en soms daglonershuisjes) van boeren
en knechten die het land bewerkten. Het buitengebied rond
Winterswijk kent nog tientallen ‘scholten’-boerderijen,
waarvan vele zijn aangewezen als rijks- of gemeentelijk
monument.

Arjan Ligtenbarg schreef een standaardwerk over
het agrarisch erfgoed in de Oost-Achterhoek,
Scholtengoederen rondom Aalten, Dinxperlo & Winterswijk.
Dit gebied omvat de vroegere ‘Heerlijkheid Bredevoort’.
Vier ‘Scholten’ (schouten) vertegenwoordigden het
bestuurlijke gezag in het buitengebied. Ook waren er twaalf
‘Tegeders’, die het landgoed niet zelf beheerden, maar wel
zitting en adviesfuncties in rechtszaken hadden.
De benoeming geschiedde door de landeigenaren: de
kloosters in Vreden, Burlo en Bocholt, en de Hertog van
Gelre. De functie was erfelijk, de families werden groter en
er kwamen steeds ‘Scholten’ bij. Het systeem bleef tot ver
in de twintigste eeuw bestaan. Dat was echter zonder enige
juridische basis, want het ‘Lohnse Hofrecht’ uit 1363, met
horige scholten en boeren die aan hun landgoed gebonden
waren, is in 1795 door de Franse overheid afgeschaft.

Ligtenbarg vertelt met liefde en mededogen over deze
streek en haar bewoners: “Het gebied is dunbevolkt en de
mensen zijn van oudsher erg aangewezen op elkaar. Je
bent niet zomaar in de stad en een dokter of dierenarts
is niet altijd bij de hand. Het ‘naoberschap’ is nog altijd
springlevend. Elkaar helpen is een sterke gewoonte en
daarom kun je ruzie maar beter vermijden.”

Scholtenboerderij Roerdink (Woold) met voorgebouwde villa uit 1863, hier anno 1925. Archief
Stichting Historisch Boerderijonderzoek Arnhem.

beeldbewerking hans hendriksen, haarlo
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De belangrijkste inkomstenbron in het gebied is de
landbouw en dat lijkt zo te blijven, al spelen recreatie en
toerisme inmiddels ook een rol. “Daarin schuilt de sleutel
voor het behoud van dit waardevolle cultuurlandschap,”
legt Ligtenbarg uit, “De instandhouding van dit fraaie
kleinschalige landschap met zijn bossen en beekjes,
afgewisseld met glooiende akkers, houtwallen en
boomgroepen, behorend bij monumentale boerderijen,
is niet goedkoop. Gelukkig ontdekken steeds meer
recreanten en toeristen de schoonheid van deze streek.
En dat brengt nieuw geld in het laatje waarmee we
agrarische monumenten kunnen onderhouden.”
Dat zorgt enerzijds voor een rem op schaalvergroting en
anderzijds voor een stimulans voor recreatief medegebruik
van boerderijen en cultuurlandschap. Er wordt soepeler
omgegaan met boerderijsplitsing, functieverandering en
functiecombinatie, om op die manier cultuurhistorisch
waardevolle gebouwen te kunnen blijven gebruiken.”
De aanwezigheid van zoveel monumentaal en
cultuurlandschappelijk erfgoed en het immateriële erfgoed
van het naoberschap zorgen ervoor dat het karakter en de
aantrekkingskracht van deze streek behouden blijft. “Toch
mooi om te zien dat het vasthouden van het kleinschalige
karakter de streek een nieuwe toekomst geeft”,
concludeert Ligtenbarg.

1 Winterswijk is aangewezen als Nationaal Landschap. Het Rijk heeft 20 gebieden met
bijzondere kwaliteiten aangewezen als Nationale Landschappen. Daarnaast heeft het
gebied rond Winterswijk ook de titel ‘Waardevol Landschap’, vanwege de internationaal
en provinciaal zeldzame en unieke landschapskwaliteiten.

Landgoed Hackfort
Kasteel Hackfort met zijn uitgestrekte landerijen
is het grootste landgoed van Natuurmonumenten.
Gemengd gebruik van recreatieve, maatschappelijke en
culturele functies verhoogt de belevingswaarde én de
exploitatiemogelijkheden van de historische gebouwen en
het eeuwenoude coulisselandschap.
Het van oorsprong veertiende-eeuwse kasteel - maar door
de eeuwen heen vele malen verbouwd en vergroot - kwam
in 1982 via een legaat in bezit van Natuurmonumenten. In
het kasteel werden vier woonappartementen gerealiseerd.
De Grote Zaal bleef beschikbaar voor culturele
programmering. Deze combinatie bleek niet gelukkig. Drie
jaar geleden gooide Natuurmonumenten het roer om: de
publieke beleving van het kasteel en landgoed is nu de
leidraad voor nieuwe ontwikkelingen.
“Freule Sannie van Westerholt was de laatste Van
Westerholt die op het kasteel woonde en zij heeft het
Hackfort Fonds opgericht voor de instandhouding van
het kasteel”, vertelt gebiedsmanager Udo Hassefras
van Natuurmonumenten. “Een belangrijke wens van de
familie was om het landgoed cultureel open te stellen.
De vier appartementen gaan nu verhuurd worden als
vakantiewoningen. Mede door deze opbrengsten kunnen we
in het kasteel culturele evenementen organiseren. En dat
past volledig bij onze strategie om deze parel uit ons bezit
een grotere publieke toegankelijkheid te geven. De zalen
en de oudste delen van het kasteel, zoals de historische
kelder met zijn gewelven, worden gerestaureerd. In de
kelder komt ook de expositieruimte. Eind 2018 moet de
revitalisering zijn afgerond.”
Hassefras vertelt dat Natuurmonumenten goed heeft
nagedacht over een totaalconcept voor het landgoed: hoe

Vrijwilligers aan het werk in de moestuin.
Op de achtergrond het koetshuis waarin
het restaurant is gevestigd.

versterken activiteiten elkaar zowel in beleving, als in
economische zin? “Samen met de Keuken van Hackfort,
gevestigd in het koetshuis, organiseren we evenementen.
Met de opbrengsten van de huur van het restaurant kunnen
wij weer de historische gebouwen instandhouden.”
Op het landgoed waren vroeger tientallen boerenbedrijven
actief. Nu zijn dat er nog zeven. Voor de vrijkomende
panden is een nieuwe functie gezocht. Meestal woningen,
maar ook drie zorgboerderijen met een woonfunctie.
Sommige van de dagactiviteiten vinden plaats op het
landgoed, bijvoorbeeld in de wijngaard. De moestuin
wordt onderhouden door een groep vrijwilligers en levert
groenten voor het restaurant. Ook de oude watermolen
draait door vrijwillige inzet. Het graan dat zij malen gaat
als veevoer naar de boer aan de overkant. Hassefras:
“Het landgoed leeft. We zien zelfs iets terugkomen van de
circulaire economie die vroeger zo kenmerkend was voor
onze landgoederen.”
Natuurmonumenten ontwikkelde voor Hackfort
een gebiedsmarketingplan. Het gebied bepaalt de
marketingwaarden. Voor Hackfort is dat niet alleen het
kasteel, maar ook het historische landschap gevormd
door de Baakse Beek, de boeren en de landheren, legt
Hassefras uit. “Vanuit deze visie willen we de verhalen
van de landheren vertellen en de beleefbaarheid van het
historische landschap versterken door op de hoger gelegen
esgronden akkerbouw terug te brengen en de bloemrijke
weilanden in de lager gelegen delen te herstellen. Het
gaat ons niet zo zeer om méér bezoekers, maar om door
verdieping van de beleving bezoekers te binden en te
verleiden ons te helpen bij de duurzame instandhouding
van het gebouwde en groene erfgoed.”

foto: j. wassens (natuurmonumenten)
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Democratische participatie

Sense of Place
Sense of Place initieert culturele landschapsontwikkeling
om de beleving van en de waardering voor het historische
landschap van Noord-Nederland te vergroten.
Oerol-oprichter Joop Mulder doet dit samen met de
dorpsgemeenschappen in dit gebied.
Mulder: “De ontwikkeling van ons land begint aan de
Groningse en Friese kust. Eerst woonden mensen op
een terp mét de zee. Toen ging men dijken aanleggen en
ontstond er een dynamisch landschap van dijkjes, polders
en kwelders tégen de zee. Je hoort vaak dat NoordNederland het armste deel van het land is, maar het is juist
het rijkste. Het is de bakermat van het leven in een land dat
onder zeeniveau ligt.”
De projecten van Sense of Place fungeren als magneten in
het landschap, als publiekstrekkers waarmee mensen de
schoonheid van dit oeroude deel van ons land gaan zien.
Tegelijk moet een project zorgen voor een economische
impuls op lokaal niveau. Mulder: “Ik geloof in de principes
van het handvest voor cultuurtoerisme van ICOMOS.
Cultuurtoerisme is slow tourism, het zorgt voor een
duurzame relatie tussen bezoekers en bewoners. Het
draagt bij aan en vergroot de bewustwording van bepaalde
landschappelijke en culturele kwaliteiten, in plaats van
dat het er afbreuk aan doet, zoals massatoerisme vaak tot
gevolg heeft. We willen absoluut geen nieuwe Giethoorns
creëren.”
Elk project wordt samen met de lokale gemeenschap
ontwikkeld; dorpsbewoners nemen zitting in een
stuurgroep. Mulder: “De bewoners zijn met hun rug naar

de zee gaan leven omdat de zee geen broodwinning meer
oplevert. Maar door onze projecten raken bewoners weer
geïnteresseerd in hun verleden. Het is heel belangrijk dit
met de mensen en niet voor de mensen te doen. Bewoners
zijn heel nieuwsgierig en tonen grote interesse als je open
met hen communiceert. Onze bijeenkomsten maken veel
verhalen over de eigen leefomgeving los. Die gebruiken we
voor de informatie die we bezoekers aanreiken om op een
andere manier naar het landschap te kijken. Ook werken
we samen met studenten bouwkunde van universiteiten en
hogescholen om op plekken landschappelijke fenomenen,
zoals duinophoping en kwelderafzetting te laten ontstaan.
Deze tijdelijke kunstprojecten vormen vaak de basis voor
onze permanente landart.”
Bij Wierum verrijst straks een lange pier die een
eeuwenoude kwelder moet beschermen, maar tegelijk als
bezoekersplek dient. Aan het eind van de pier kan men het
wad in al zijn schoonheid ervaren. Dit project belichaamt
precies de filosofie van Sense of Place: door een bijzonder
element toe te voegen vergroot je de bewustwording en
beleving van het huidige landschap, maar tegelijk wordt er
erfgoed voor de toekomst gecreëerd. Dit ondersteunt de
lokale economie van het dorp, zodat ook jongeren straks
werk kunnen vinden. Mulder: “ik spreek veel jongeren
die graag willen blijven, maar dan moet er wel werk zijn.
Cultuurtoerisme zorgt voor werk op de vmbo-markt en
daar is in deze regio veel behoefte aan. Met onze projecten
willen we weer leven in de brouwerij brengen. Dat vinden
jongeren leuk. Ik zie dat onze projecten helpen de toch wat
geschonden trots van zo’n dorp weer op te poetsen.”

Drie Streken is een houten getijdenobject van beeldend kunstenaar
Marc van Vliet en staat tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 in de
Waddenzee bij Paesens-Moddergat.

foto: catrinus van der veen
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Jonge vissers onder zeil
Tijdens de opleiding ‘Jonge vissers onder zeil’ leren
jongeren scheepsonderhoud, varen, zeilen en vissen met
een Staverse jol. Zo blijven de Staverse jollen levend
en is er ook voor deze varende monumenten weer een
toekomst.
“De aanleiding voor de training ‘Jonge vissers onder zeil’
was heel praktisch,” vertelt Piety Bouma, bestuurslid van
de Stichting De Staverse jol. “Mijn vader Piet Bouma had
een Staverse jol, de ST48. Vijf jaar geleden moest die jol
gerestaureerd worden, maar dat was voor een particulier
niet meer haalbaar. Met lede ogen zag hij dat steeds
meer Staverse jollen opgelegd werden. Want zo gaat
ook de kennis over onderhoud, varen en vissen met deze
scheepjes verloren. Mijn vader wilde zijn kennis graag
overdragen. Zo is het plan voor de opleiding ‘Jonge vissers
onder zeil’ geboren.”
De jongeren leren het scheepsonderhoud uit te voeren en
visnetten en manden te maken op de Scheepstimmerwerf
De Hoop in Workum. Bouma vertelt hoe een groepje
enthousiastelingen het plan verder uitwerkte: “Het behoud
van de Staverse jollen als zeilende vissersscheepjes is
cruciaal om ook jongeren te leren varen en vissen met
houten schepen. De grotere botters en aken zijn geschikt
voor volwassenen, maar te zwaar voor jongeren. En omdat
de wereld van het varend erfgoed dreigt te vergrijzen is
nieuwe aanwas hard nodig om de vloot ook in de toekomst
in stand te kunnen houden.”
De Stichting De Staverse jol nam de ST48 onder haar
hoede. Er werd een fonds gevraagd om een financiële
bijdrage en er werden leerlingen en leermeesters gezocht.

De restauratie van de ST48 kon beginnen. “Inmiddels is er
een vaste kern van zo’n 15 actieve jongeren, die gestaag
verder aangroeit. Bovendien hebben we gezamenlijk een
tweede Staverse jol gerestaureerd. Met twee Staverse
jollen doen we mee met zeil- en visserijwedstrijden.
Ook organiseren de ‘Jonge vissers’ zelf activiteiten en
vaartochtjes. Het is belangrijk om de jongeren actief te
betrekken bij de organisatie, zodat het echt van hen is.
We krijgen veel waardering voor onze aanpak,” zegt
Bouma, die zichtbaar trots is op deze jongeren.
De angst van vader Bouma dat jongeren, in deze snelle
tijd van mobieltjes en internet, misschien niet meer
geïnteresseerd zouden zijn om in de Hollandse buitenlucht
hun handen uit de mouwen te steken om oude boten op
te knappen, bleek niet terecht. Bouma vertelt: “Ik heb
groot respect voor hen. Deze jongens en meiden willen
aanpakken en meedoen. Het is zo mooi om te zien hoe zij
genieten van samenwerken, buiten zijn en zorg te hebben
voor erfgoed en de natuur!”
“Onze aanpak werkt”, vervolgt Bouma, “we zien nu
ook dat de jongeren van het eerste uur, inmiddels wat
groter en met meer ervaring, training gaan geven aan de
jongeren en zelfs als schipper gaan varen op historische
visserijscheepjes.” Het geheim? “We nemen jeugd op
een ongedwongen wijze mee terug in de tijd, toen er op
de Zuiderzee met jollen werd gevist op aal, haring en
ansjovis. Maar we voegen ook een vleugje van nu toe. Dit
doen we met een gevarieerd programma; van excursies tot
cursussen en van taart bakken om geld in te zamelen, tot
hoekwant binnenhalen onder zeil voor dag en dauw,”
besluit Bouma tevreden.

Jonge vissers onder zeil
onderhouden hun Staverse jol.

foto: piet bouma
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Erfgoed en culturele diversiteit

Feest! In Oost en West
Het educatieproject ‘Feest! In Oost en West’ is een
samenwerking tussen Museum Catharijneconvent en
de Stichting Oude Groninger Kerken. De verbindende
kracht van feesten wordt ingezet om bij kinderen van
verschillende achtergronden onderling begrip en
interculturele dialoog te bevorderen.
Peter Breukink, directeur Stichting Oude Groninger Kerken,
vindt het partnerschap met het Museum Catharijneconvent
een buitenkans voor de bijna jubilerende stichting: “Niet
alleen kunnen wij als erfgoedorganisatie veel leren van
het museum over erfgoededucatie en didactiek. Maar de
samenwerking met Museum Catharijneconvent biedt een
nog belangrijker kans. Onze stichting bestaat bijna vijftig
jaar en is opgericht door dwarsdenkers. Religies begonnen
toen hun aantrekkingskracht te verliezen en kerkgebouwen
hun traditionele religieuze functie. De Stichting Oude
Groninger Kerken wilde deze leegstaande kerkgebouwen,
tegen de secularisatie in, behouden door ze op te knappen
en er nieuwe functies voor te zoeken. Nu, na vijftig jaar
herbestemming van kerkgebouwen, is het goed om
opnieuw stil te staan bij onze bestaansreden.”
Het lijkt erop dat de Stichting Oude Groninger Kerken
met het project ‘Feest! In Oost en West’ opnieuw ruimte
biedt aan dwarsdenkers, aan mensen die tegen de
stroom inroeien. Breukink licht toe: “Het behouden van
monumenten gaat niet alleen over het restaureren en
conserveren van materie, maar ook over het immateriële
belang, over het delen en doorgeven van betekenissen van

Groep kinderen bij kerk
en toren in Garmerwolde.

erfgoed. Juist kerkgebouwen zijn verzamelplaatsen van
betekenis, omdat ze van oudsher en door alle religies en
levensovertuigingen heen de grote thema’s van het leven
raken. In kerkgebouwen beleven mensen persoonlijke
ervaringen als geboorte, huwelijk en overlijden, maar ook
collectieve gebeurtenissen als oogsten en de overgang
van seizoenen. Het samen delen van vreugde en verdriet
door rituelen, vieringen en feesten biedt mensen steun en
saamhorigheid. In het project ‘Feest! In Oost en West’ laten
we kinderen kennismaken met de rituelen, vieringen en
feesten van verschillende religies en levensovertuigingen.
Daarmee willen we onderling begrip en interreligieuze en
interculturele dialoog bevorderen.”
Voor de Stichting Oude Groninger Kerken betekent dit
project een transitie in het denken ‘van stenen naar
mensen’. “En het zou mooi zijn als dit project een
uitstralingseffect krijgt binnen de erfgoedsector”, hoopt
Breukink. “Wij zijn gaan denken vanuit de betekenis voor
mensen en niet vanuit het behoud van erfgoedobjecten.
Dat biedt wellicht ook nieuwe mogelijkheden voor
herbestemmingsopgaven. Wij willen ons erfgoed in de
toekomst graag ten dienste stellen van maatschappelijke
opgaven, ook al kan dat gevoelige thema’s raken. Het
project ‘Feest! In Oost en West’ wordt daarom begeleid door
een panel van deskundigen, die goed op de hoogte zijn van
de gevoeligheden binnen verschillende levensopvattingen.
Dit project kenmerkt daarom op verschillende fronten de
ambitie van de stichting: erfgoed inzetten als Bakens van
betekenis.”

foto: ronny benjamins/stichting oude groninger kerken

Korenmolen De Vriendschap
in Weesp
Door de instandhouding van een zeventiende-eeuwse
korenmolen in Weesp heeft een aloud ambacht zijn weg
gevonden naar nieuwe afzetmarkten. Holland op zijn
breedst.

van een zeventiende-eeuwse molen op. “Bewust kiezen we
ervoor om een deel van onze productie uit te besteden aan
een andere molen in de buurt, in plaats van over te gaan op
mechanisch malen.”

Als twaalfjarig jongetje stond Christian Pfeiffer (29) elk
weekend in de korenmolen van zijn oom Wouter. Later,
op zijn achttiende, werd Pfeiffer gediplomeerd molenaar.
Om zijn kennis, vakmanschap en liefde voor de molen en
zijn producten te bestendigen is hij anderhalf jaar geleden
als Gezel-Molenaar toegelaten tot het Ambachtelijke
Korenmolenaarsgilde.

In het begin vreesde Pfeiffer dat er sprake was van een
hype. Maar inmiddels gelooft hij dat we in een nieuw
tijdperk leven. “We doen dit met een groep van zo’n dertig
vrijwilligers, waaronder veel jongeren. Op de zaterdagen
is het een dolle boel hier. We zorgen voor een losse sfeer,
waarin van alles mogelijk is en dan komen de creatieve
ideeën vanzelf. In zo’n omgeving voelen jongeren zich
thuis.” Pfeiffer ziet de bewustwording in onze maatschappij
voor pure verhalen, producten en projecten alleen maar
toenemen. “Behoud van ons erfgoed en ambachten sluiten
naadloos aan bij deze behoefte. Ik zie dan ook genoeg
kansen, maar dan moeten we onze kennis en vakmanschap
wel goed documenteren en doorgeven. Het liefst in een
context waarbij we uitstralen dat iedereen welkom is en op
zijn of haar eigen manier erfgoed kan beleven.”

In die beginperiode werkte de molen voornamelijk voor
lokale bakkers in Weesp en soms voor een bierbrouwerij.
Pfeiffer: “Maar zo’n tien jaar geleden verschoof onze
clientèle. Vanuit de Marokkaanse gemeenschap kregen
wij de vraag naar tarwemeel. Op zaterdag werd het druk in
onze winkel: oma’s met hun zonen en kleinzonen stonden
ons meel te keuren. Mooi om te zien hoe de kennis van
goed gemalen meel van generatie op generatie binnen
deze families wordt overgedragen.”
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De vraag naar goed gemalen meel breidde zich in de loop
van de jaren gestaag uit: milicorn, gerst en teff worden
inmiddels onder de Weesper molenstenen vermalen tot
meel van de hoogste kwaliteit. “Nu is een paar honderd
kilo op een zaterdag geen ongewone hoeveelheid meer”,
zegt Pfeiffer met enige trots. “Door onze ligging tussen
Amsterdam en Het Gooi in, hebben we een hele diverse
klantenkring. Zowel de bakfietsmoeder als de Somalische
vluchteling komt bij ons meel halen.” Pfeiffer is blij met de
gestegen klandizie, maar loopt tegen de productielimieten
Een kinderspeurtocht in molen De Vriendschap
tijdens de Nationale Molendag.

foto: christian pfeiffer

Niet lang daarna ontstond de hype van de broodbakmachine voor thuis. Toen Ikea zo’n machine als
kerstcadeau aan zijn werknemers had gegeven, was de
speciale broodmix die de Pfeiffers hadden ontwikkeld
hiervoor, niet aan te slepen! “We voegden destijds nog
broodverbeteraars toe aan deze speciale broodmix.
De hype van de broodbakmachine heeft maar kort
geduurd. Inmiddels zijn we gestopt met de broodbakmix,
omdat het niet strookt met onze filosofie van een puur
en ambachtelijk product. Wat dat betreft zijn we weer
helemaal terug onderaan de productiecyclus. Puur natuur
en lokaal, alsof de industriële revolutie en globalisering
niet hebben plaatsgevonden.”
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Voor de Troefkaarten van erfgoed in transitie willen wij de volgende mensen bedanken
voor hun medewerking aan de interviews:
Edith den Hartigh – projectdirecteur Open Monumentendag
Robert Rinzema – eigenaar Klipper Nova Cura
Jasper Vis – adviseur De Groene Grachten
Henk Eggens – initiatiefnemer Vanslag in de Willibrordkerk in Borger
Stella van Heezik – projectleider Fort bij Krommeniedijk voor Stadsherstel Amsterdam
Ewald Vonk – eigenaar energieschip Berezina
Arjan Ligtenbarg – auteur over Waardevol Landschap Winterswijk
Udo Hassefras – Gebiedsmanager bij Natuurmonumenten (Landgoed Hackfort)
Joop Mulder – Oerol-oprichter en initiatiefnemer Sense of Place
Piety Bouma – bestuurslid De Staverse jol en organisator van Jonge vissers onder zeil
Peter Breukink – directeur Stichting Oude Groninger Kerken
Christian Pfeiffer – molenaar van Korenmolen De Vriendschap in Weesp
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De Federatie Instandhouding Monumenten is
de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland.
De FIM komt op voor de landelijke belangen van
gebouwde, archeologische, groene en mobiele
monumenten.
Deze belangenbehartiging doet de FIM richting
nationale en provinciale overheden, via gerichte
lobby naar politici en bestuurders, maar ook
door contacten met collega-organisaties. De FIM
informeert overheden over urgente kwesties, en
brengt (ongevraagd) advies uit over lange termijn
ontwikkelingen in de sector. Onze leden hebben
hierbij een cruciale rol. Zij zijn het die misstanden signaleren, geconfronteerd worden met de
praktische uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving en wensen of noden hebben om hun taak
naar behoren uit te kunnen oefenen.
Bij de FIM zijn meer dan 40 monumenten- en
erfgoedorganisaties aangesloten. Voor meer
informatie zie www.fimnederland.nl

