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Cultureel erfgoed heeft brede steun binnen de provincie Noord-Holland, dat is bij  
de unanieme vaststelling van het nieuwe erfgoedbeleid in december 2021 maar  
weer eens gebleken. De komende jaren blijven we ons inzetten voor wat het leven  
de moeite waard maakt en waar de inwoners en bezoekers van Noord-Holland met 
zoveel  belangstelling en plezier aan deelnemen: cultuur en erfgoed. Daarom doet het 
me veel plezier om ook aan deze derde uitgave van ode mee te werken. Dit tijdschrift is 
een ode aan ons cultureel erfgoed, aan de schitterende landschappen, monumenten, 
ondergrondse schatten en historische structuren. En het is vooral een ode aan de 
 mensen die zich dagelijks inzetten voor het cultureel erfgoed – als professional, 
 bestuurder, belangstellende inwoner of actieve vrijwilliger. Ook als dat ingewikkeld is.
Het thema van deze ode is ‘integraal werken’. Hoewel dat misschien niet zo spannend 
klinkt, is het cruciaal voor het erfgoed dat we samen optrekken met andere sectoren.  
Denk aan de grote verduurzamingsopgave in het erfgoed en aan de energietransitie in 
ons cultuurlandschap. Monumentale panden worden geïsoleerd, soms komen er wind-
molens in of nabij gebieden met cultuurhistorische waarden. Dat zijn geen eenvoudige 
processen. We kunnen daar alleen uitkomen als we door samenwerking en gesprek de 
balans zien te vinden.
Wat ik nieuwe gemeentebesturen en gemeentelijke organisaties mee wil geven: betrek  
bij elk ruimtelijk proces direct de mensen van erfgoed, want dan is er een kans dat die  
ruimtelijke ontwikkeling beter wordt. De bestaande context van een ontwikkeling is  
namelijk altijd al geladen met geschiedenis. En als je vanaf het begin samen optrekt,  
ligt er ook een kans om het erfgoed mooier te maken. Dan werken we samen slimmer.
Een integrale aanpak werkt ook goed voor inclusiviteit, ook zo’n belangrijk thema in  
de erfgoedwereld. Inclusiviteit is een leeropdracht. Waar we eerder heel feitelijk keken 
naar het erfgoed, hebben we al geleerd om verschillende perspectieven in te nemen  
en ook gevoelens erbij te betrekken: wat heeft erfgoed voor mensen betekend? Ook  
als onze geschiedenis een zwarte bladzijde heeft, voegt dat een verhaal toe aan onze 
gezamenlijke geschiedenis. Hoe breder het verhaal over het erfgoed, hoe groter het 
maatschappelijk belang ervan.

Zita Pels, gedeputeerde Cultuur en erfgoed, provincie Noord-Holland

Gedeputeerde Zita Pels in recreatiegebied Schoteroog in Haarlem. Op deze 
voormalige vuilstort komen recreatie, afvalverwerking, zoekgebieden voor  
de Regionale Energiestrategie (RES), NatuurNetwerk Nederland (NNN) en  
het Unesco-werelderfgoed Stelling van Amsterdam samen.

Voorwoord Integraal werken  
is slimmer werken
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Als historisch geograaf in de erfgoedwereld was ik lange 
tijd een buitenbeentje. Ik kijk anders naar erfgoed. Niet 
als objecten, maar als ensembles en systemen die door 
de eeuwen heen door opeenvolgende generaties zijn 
vormgegeven, getransformeerd en doorgegeven. Als we 
dieper kijken naar het verleden en de toekomst van erf-
goedensembles dan komt een nog veel interessanter 
perspectief naar boven: dat van de gemeenschap.
In de Nederlandse erfgoedsector zien we de laatste 
 decennia – zeker sinds het programma Belvedere –  
een verschuiving optreden richting ruimtelijke planning. 
Erfgoed wordt ingebed in bestemmingsplannen en 
 structuurvisies. En met de komende Omgevingswet zal 
dit alleen maar sterker worden. De blik van de geograaf, 
landschapsarchitect of ruimtelijke planner wordt zo 
steeds belangrijker en waardevoller in de erfgoedwereld. 
Waarom is gekozen voor een specifieke locatie voor de 
bouw van een watermolen, kerk, landhuis of boerderij? 
Hoe is het gesitueerd in het landschap en op welke wijze 
vormt het daarmee een ensemble? Hoe heeft het histori-
sche landschap als systeem gefunctioneerd en wat kun-
nen we daarvan leren voor hedendaagse opgaven?

Geheel nieuw inzicht
Buitenplaatsen en landgoederen zijn in dit kader interes-
sant, zeker omdat ze tot de weinige erfgoedtypen beho-
ren die als gebied een rijksbescherming kunnen hebben, 
de zogeheten ‘complex rijksbeschermde buitenplaatsen’. 
Het beschermen van historische buitenplaatsen ont-
stond relatief recent. In 1967 werd de commissie ‘histori-
sche buitenplaatsen, parken en erven’ opgericht, die 
onderzoek deed naar de mogelijke bescherming van 
tuinen en parken. Belangrijkste conclusie was dat huis, 
tuin en park een onverbrekelijk geheel vormen. Dat was 

een geheel nieuw inzicht in de monumentenwereld, die 
tot dan toe puur objectgericht opereerde. Een belangrij-
ke buitenplaatsonderzoeker en voorvechter voor het 
voortbestaan van dit type erfgoed was jonkheer Henri 
van der Wyck, destijds werkzaam bij de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg. Volgens Van der Wyck moest “in de 
planologie en bestemmingsplannen [rekening worden 
gehouden] met de organische samenhang van huis en 
park als integraal landschap in een historische omge-
ving”. Een dergelijke bescherming was nodig door urbane 
en infrastructurele uitbreidingen en de versnippering van 
landgoederen door financiële problemen bij de eigenaren.

De waarde van schoonheid
In de jaren zeventig en tachtig kwam de aanwijzing van 
buitenplaatsen als rijksbeschermde complexen op de 
agenda. Vervolgens werd de gehele buitenplaats in kaart 
gebracht, historisch tuinonderzoek uitgevoerd en monu-
mentbeschrijvingen en waardenstellingen opgesteld van 
het geheel en de onderdelen.
Uitgangspunten voor eventuele aanwijzing waren: “De 
aanleg moet ten minste 50 jaar oud zijn en van algemeen 
belang wegens schoonheid, betekenis voor de weten-
schap of volkskundige waarde. Hierbij valt aan te teke-
nen, dat de volkskundige waarde in dezen minder 
 relevant is. De waarde van schoonheid, waar zij het 

 natuurlijke aspect betreft, dient veiliggesteld te worden 
middels de Natuurschoonwet. De schoonheid in relatie 
tot de Monumentenwet, heeft betrekking op de aanleg.”
Hoewel dus naar het geheel van huis, tuin en park werd 
gekeken, lag de focus heel bewust op de kunsthistori-
sche schoonheid, de ‘aanleg’. De ‘volkskundige’ waarde 
(oftewel sociaal-maatschappelijke waarden) en natuur-
waarden waren toen blijkbaar minder relevant. Een op-
merkelijke keuze, want het ensemble werd daardoor als 
het ware uit elkaar getrokken. In de praktijk heeft dit 
onder meer geleid tot desintegratie in beheer en beleid.
Natuurbeschermers en erfgoedexperts stonden vaak 
recht tegenover elkaar bij keuzes voor instandhouding en 
ontwikkeling. Dat is spijtig, want juist de integraliteit van 
deze diverse waarden maakt buitenplaatslandschappen 

Het perspectief  
van de ander

Een integraal erfgoedbeleid vraagt een inclusief erfgoedbeleid  Door Elyze Storms-Smeets

Erfgoed is meer dan losse gebouwen of landschappelijke elementen. Maar 
door te kijken naar objecten in hun samenhang – als systeem – komt ook de 
vraag op naar de mensen en hun verhalen die eraan hebben vormgegeven,  
er hebben gewerkt en gewoond. Pas door daar aandacht voor te hebben ligt 
de weg open naar inclusief beheer, beleid, waardering, instandhouding en 
ontwikkeling van erfgoed.

zo bijzonder. Het natuurlijke landschap vormt de basis 
van het ensemble en in landschapsontwerpen werden 
natuur en kunst op fraaie wijze met elkaar verweven. 
Centraal bij de totstandkoming en ontwikkeling van deze 
erfgoedensembles staan de sociaal-maatschappelijke 
processen en keuzes van de mensen die op deze buiten-
plaatsen en landgoederen hebben gewoond en gewerkt.

Waarden en betekenissen
Om een buitenplaats of landgoed dus echt te kunnen 
begrijpen, dienen we naar het geheel te kijken: het 
 ensemble van huis, tuin, park, bossen, landerijen, (water)
wegen, boerderijen, watermolens, zelfs met kerk en dorp 
– een fysiek, functioneel en sociaal-maatschappelijk 
samenhangende eenheid. Een bredere, integralere, 

Denk bij een watermolen 
aan zijn relatie met de 

beek, stuwen, molenkolk, 
molenbiotoop, boomgaarden, 

en wei- en hooilanden

Landgoed Elswout. Om een buitenplaats of landgoed goed te begrijpen, dienen we naar  
het geheel te kijken: het ensemble van huis, tuin, park, bossen, landerijen, (water)wegen, 
 boerderijen, watermolens, zelfs met kerk en dorp – een fysiek, functioneel en sociaal- 
maatschappelijk samenhangende eenheid.
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 holistischer erfgoedbenadering is gewenst, waarbij we 
kijken naar zowel het materiële erfgoed (de gebouwen  
en landschappen die samen het landgoed vormen) als 
het immateriële erfgoed (de verhalen, tradities, ambach-
ten en andere sociaal-maatschappelijke waarden en 
betekenissen).
Dat geldt overigens niet alleen voor buitens, maar ook 
voor kerken, boerderijen, watermolens en zelfs stads-
wijken. Denk bij een watermolen aan de onlosmakelijke 
relatie met de beek, stuwen, molenkolk, molenbiotoop, 
boomgaarden, en wei- en hooilanden. Vaak was zo’n 
watermolen ook nog onderdeel van een groter systeem 
met meerdere watermolens op dezelfde beek of hoorde 
hij bij een grootgrondbezit en was hij verbonden met de 
mensen op het kasteel en in het dorp.
Door beter begrip van het ontstaan, het historisch 
 functioneren, de vormgeving en transformatie van een 
dergelijk erfgoedensemble, krijgen we ook beter inzicht 
in de (on)mogelijkheden voor de hedendaagse instand-

houding en ontwikkeling van het erfgoed.
Dit bredere perspectief op erfgoed betekent dat meer 
kennis nodig is over deze ensembles en dat deze erf-
goed ensembles beter verankerd moeten worden in ruim-
telijk beleid en in de maatschappij. Dit gaat verder dan 
het erfgoedveld. Bij toekomstige ontwikkelingen dienen 
we, meer dan voorheen, uit te gaan van behoud en ver-
betering van de integrale waarden (erfgoed, natuur, 
 sociaal-maatschappelijk) en te leren van het verleden. 
Daarbij is het van belang te beseffen dat de panden, 
landschappen en collecties die ons erfgoed vormen, 
meer zijn dan alleen fysieke relicten van een lang ver-
vlogen tijd. Ze zijn gemaakt, vormgegeven en ontwikkeld 
door onze voorouders en overgedragen aan ons. Het zijn 
dus ook sociaal-maatschappelijke ensembles.

Zeer diverse gemeenschap
Terug naar het aspect ‘volkskundige waarde’ – in mijn 
optiek niet ‘minder relevant’ maar cruciaal. De gedachte 

van fysiek én sociaal-maatschappelijke erfgoedensem-
bles leidt tot een zeer logische vraag: wie waren de 
 mensen, wie was de gemeenschap die betrokken was  
bij de totstandkoming, ontwikkeling en transformatie? 
Vaak wordt in algemene termen gesproken over ‘de land-
goedeigenaren’, ‘de boeren’, ‘de stedelijke bevolking’. 
Maar het maakt wel degelijk uit wie die mensen waren, 
waar ze vandaan kwamen, wat hun aspiraties en dromen 
waren, hun netwerk van familie en vrienden. En dan niet 
alleen de heren aan de top, de winnaars in de grote ge-
schiedenis, maar de gehele, zeer diverse gemeenschap.
Inzicht krijgen in de gemeenschap van vroeger en in de 
diverse perspectieven in het verleden is nodig om ons 
erfgoed beter, vollediger te begrijpen. Verschillende 
 publicaties hebben hieraan bijgedragen. Zo schreef Anne 
Mieke Backer over de rol van vrouwen bij de vormgeving 
van het Nederlandse landschap. Ook fascinerend is het 
onderzoek van de Britse kunsthistoricus John Barrell 
over de rurale bevolking, die haar stempel drukte op het 

Engelse agrarische landschap, maar vrijwel nooit te zien 
is op schilderijen van dit landschap. Of het proefschrift 
van Lenneke van Berkhout over de hoveniers in dienst 
van de Oranjes: hun kennis, ervaring en netwerk hebben 
veel meer bijgedragen aan de tuinen van de stadhouders 
dan voorheen bekend.
Door aandacht voor andere perspectieven, andere men-
sen, die bijdroegen aan de totstandkoming van de plek-
ken die we nu als erfgoed waarderen, krijgen we meer 
waardering voor de gemeenschappen van nu, die nog 
steeds betrokken (willen) zijn bij de instandhouding en 
ontwikkeling van hun erfgoed, hun leefomgeving. Zoals 
tuinbazen, rentmeesters, boeren, boswachters, park-
beheerders, riettelers, stadsgidsen, enzovoorts.

Gesprek aangaan
Het Verdrag van Faro oppert dat erfgoed toegankelijk 
moet zijn voor iedereen, dat iedereen mag genieten van 
erfgoed en betrokken is bij erfgoed. Maar hoe inclusief 
zijn het beheer, het beleid, het waarderen, de instand-
houding en de ontwikkeling van erfgoed? Het Britse Nati-
onal Trust werkt aan inclusive heritage, inclusive histories, 
oftewel erfgoed en geschiedenis met aandacht voor de 
brede, diverse gemeenschap. Toen en nu. Dat is niet 
altijd gemakkelijk. Het brengt ook de donkere kanten  
van onze geschiedenis, van ons erfgoed naar boven, 
zoals armoede, oorlog en verzet, het slavernijverleden  
en sociale ongelijkheid. En juist dan is het zo belangrijk 
dat we het gesprek aangaan. Erfgoedparticipatie kan 
daarbij helpen door het bij elkaar brengen van verschil-
lende mensen en verschillende perspectieven. Of het  
nu is door samen in een historische moestuin te werken, 
samen te schetsen aan de toekomst van de dorpskerk, 
samen een tentoonstelling te maken over inclusieve 
geschiedenis, samen archeologische vindplaatsen te 
inventariseren of samen te werken aan het openbaar 
groen in de eigen wederopbouwwijk: laten we openstaan 
voor andere perspectieven, voor elkaars perspectieven.

Rest mij een laatste vraag: wat is uw perspectief?

Hoe inclusief zijn het beheer, het beleid, 
het waarderen, de instandhouding  

en de ontwikkeling van erfgoed?

Kaart van het landgoed  
Elswout in Overveen,  
gebruikt door landschaps-
architect Carl  Eduard  Petzold 
voor zijn herontwerp van  
het park (circa 1883). Zowel 
binnen als buiten het park-
gedeelte – tegenwoordig een 
beschermde buitenplaats – 
liggen landgoedgebouwen  
als stallen, een rentmeesters-
woning en boerderijen, en 
 economische gronden als 
productie bossen, akkerlanden 
en weilanden.

Voor dit artikel stelde 
de auteur een leeslijst 

samen, die terug  
te vinden is op  
onze website.
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Als er iets gebleken is tijdens de lockdowns, 
dan is het wel dat alleen werken zo zijn beper-
kingen kent. Natuurlijk genieten veel mensen 
van het rustig opstarten als je thuiswerkt, van 
de vrijheid om te sporten tussen de digitale 
vergaderingen door. Dan werk je ’s avonds 
gewoon een uurtje langer, leve de thuiswerk-
vrijheid. Maar er zit een keerzijde aan. Mensen 
missen het laagdrempelige contact dat je werk 
beter en interessanter maakt. Iemand anders’ 
frisse blik. We misten elkaar vanwege de 
discus sies, de toevallige ontdekkingen, de 
wrijving die glans brengt.

Iets vergelijkbaars is aan de hand in de erf-
goedwereld. Het werken in een gespecialiseer-
de sector kan prettig zijn want je kan in je eigen 
tempo werken, focussen en verdieping zoeken. 
Maar je mist binnen je eigen coconnetje kennis 
en instrumenten die cruciaal kunnen zijn om 
waardevol erfgoed een goede toekomst te 
geven. Want eerlijk is eerlijk, we hebben vanuit 
de erfgoedsector maar beperkte invloed op 
hoe het werkelijk met het cultureel erfgoed 

gaat. Het is effectiever om buiten onze secto-
rale grenzen te treden. Of je nu bezig bent met 
kerken, grafheuvels, verkavelingen of stolp-
boerderijen: het is altijd slim om te bedenken 
wie je erbij kan betrekken. Dat kunnen mensen 
zijn van ruimtelijke ordening, stedenbouw, 
vastgoed, duurzaamheid, groen, water, recrea-
tie of cultuur. Misschien heb je hen allemaal 
nodig; of een andere expert die ik hier niet heb 
genoemd. Om te bereiken dat zij erfgoed ook 
als hun ‘eigendom’ gaan zien, moeten wij ver-
tellen wat de betekenis van erfgoed is en wat  
je ermee kan. En we moeten het een beetje 
loslaten, hoe lastig dat ook kan zijn.
Andersom geldt dit natuurlijk ook. Bij een slim-
me gemeente kijkt men wat er al aan cultuur-
historische kwaliteit is voordat een nieuwe 
ontwikkeling in gang wordt gezet. Zoals Haar-
lem het in zijn omgevingsvisie zelfbewust heeft 
opgeschreven: “Het behouden van historische 
elementen heeft gezorgd voor een kwaliteit die 
maakt dat Haarlem tot op de dag van vandaag 
één van de meest populaire woonsteden van 
Nederland is.” De bestaande kwaliteit neemt 
de gemeente als uitgangspunt bij de verdere 
ontwikkeling van Haarlem. Dat lijkt me heel 
verstandig, want het doorbouwen aan het 
verhaal van de plek bevordert vaak het draag-
vlak voor ontwikkelingen onder bewoners en 
politiek. Kortom: blijf niet in je eigen cocon,  
ga de boer op en onderzoek samen wat je als 
gemeente cadeau hebt gekregen van je voorou-
ders. Dat maakt het werk meteen veel leuker.

Een beetje  
loslaten

Dorine van Hoogstraten

Column

Het Slachthuisterrein in Haarlem. Het ensemble van slachthuis, directeurswoning,  
kantine, watertoren en stallen – in 2010 als gemeentelijk monument aangewezen –  
vormt de basis voor een nieuw plan voor voorzieningen in de monumenten,  
zoals een poppodium, een  muziekschool, horecagelegenheden en kantoren  
voor startende ondernemers. Op het terrein komen 160 nieuwbouwwoningen.

Bij een slimme gemeente 
kijkt men wat er al 
aan cultuurhistorische 
kwaliteit is voordat een 
nieuwe ontwikkeling in 
gang wordt gezet.
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Wie geven betekenis aan kunst en erfgoed?
“Dat raakt de kern van het Verdrag van Faro: iederéén 
geeft, bewust of minder bewust, betekenis aan kunst en 
erfgoed. Wat instituties aanmerken als kunst en erfgoed 
is een heel andere vraag. Tussen de verschillende werk-
velden – zoals musea, archeologie, immaterieel erfgoed, 
archieven, landschap en monumenten – bestaan daar 
verschillen in opvatting over. Dat komt vooral door hoe 
ons erfgoedstelsel georganiseerd is, met wet- en regel-
geving, rolverdeling tussen de verschillende overheden, 
politieke keuzes en waar het geld vandaan komt.
“Als het gaat om participatie – liever heb ik het over eige-
naarschap en zeggenschap – dan zit iedereen wel met 
dezelfde vragen. Over de rol van de expert, hoe je bepaalt 
wat van waarde is als iedereen een stem krijgt en welke 
vaardigheden nodig zijn. De museumwereld ziet al langer 
het belang om publiek en instelling meer met elkaar te 
verbinden. Zij richten zich daarbij steeds vaker op de 
maatschappelijke betekenis. Bij aanwijzing van monu-
menten is het proces nog weinig participatief en zijn de 
selectiecriteria minder gericht op behoud van herinnerin-
gen, verhalen of emoties. Participatieve aanpakken zoals 
‘Een Nieuwe Tijd: Wederopbouwwijken in de Achterhoek’ 
of ‘Erfgoed Sterren’ in Overijssel lopen daarin voorop.”
 
De museumwereld loopt dus voorop als het gaat om 
interactie, dialoog, een kritische blik en reflectie. 
Loopt de rest van de erfgoedsector achter?
“De samenleving dwingt die zelfreflectie en discussie in 
zekere zin af. Denk aan de debatten rond standbeelden  
of straatnamen. Daarnaast worden er steeds meer 
 methodieken ontwikkeld om verschillende perspectieven  

In gesprek met Michaela Hanssen, programmamanager ‘Erfgoed & Participatie’ 
en ‘programma Faro’ bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

en waarden in kaart te brengen en aan de orde te stellen, 
zoals emotienetwerken. Voor het programma Faro is 
 participatief waarderen een belangrijk thema. Structureel 
inbouwen van zelfreflectie en lerend vermogen in de 
 organisatie zijn onmisbaar om participatiever, inclusiever 
en meerstemmiger te werken. De erfgoedsector kan  daarin 
zeker van musea leren, maar bijvoorbeeld ook van het 
sociaal domein. In onze Erfgoed-participatielabs, die we 
samen met de ErfgoedAcademie organiseerden, leerden 
we veel van andere disciplines die al vaardiger zijn op  
dit vlak.”

Wat viel daarbij het meeste op?
“Wat bleek is dat erfgoed die verbindende kracht al heeft 
en we veel actiever de mogelijkheden en de kansen die 
dat biedt kunnen benutten. Gemeenschappen ervaren die 
sociale waarde van erfgoed, het is aan de sector om dat  
te erkennen, te onderzoeken en te faciliteren.”

Waarom is het belangrijk dat gemeenten hun inwo-
ners laten meedoen, meedenken, meebeslissen en 
helpen oplossen?
“Als je gebruikmaakt van de kennis, ervaring en perspec-
tieven van de gemeenschap, kun je zorgvuldiger afwegen, 
passender keuzes maken en zorgen voor een adequatere 
uitvoering. Erfgoedbeleid leent zich daar bij uitstek voor. 

 participatie bevorderen door bewoners te betrekken  
bij de  plannen van overheden of private partijen. De 
 Faro- gedachte sluit hierop aan.”

Verandert de rol van de erfgoedprofessional in de 
toekomst?
“Uit onze verkenning blijkt dat die verschuiving al plaats-
vindt. We zien dat steeds meer erfgoedprofessionals  
op zoek zijn naar een nieuwe rol. Die van verbinder, 
 facilitator, coach, gesprekspartner of 
samenwerkingspartner. Dat vraagt  
niet alleen om andere vaardigheden  
en competenties, maar vooral om een 
bredere visie op erfgoed en een andere 
opvatting over de rol van de erfgoed-
professional. Dat is de uitdaging waar-
voor we staan als erfgoedsector.”

Dat gaat immers over de leefomgeving die van ons alle-
maal is. Je kunt in verschillende fases van het opstellen 
van beleid op een participatieve manier te werk gaan.  
Wat beleven mensen als erfgoed? Wie bepaalt wat erf-
goed is? Wat willen we met onze leef omgeving en ons 
erfgoed? Hoe ga je met dat erfgoed om en wie heeft 
 daarin welke verantwoordelijkheid?
“Gemeenten kunnen nadenken over voorwaarden voor 
de financiering van projecten, en daarbij expliciet aan-
dacht vragen voor participatie en sociale waarden. 
 Erfgoedambtenaren kunnen hun rol als facilitator ontwik-
kelen door zich aan te sluiten bij initiatieven van collega’s 
bij gebiedsontwikkeling, sociaal-maatschappelijk of 
 duurzaamheid. Dat vraagt om integraal werken, passend 
bij de Omgevingswet, zodat de bredere waarde van  
 erfgoed in alle domeinen gezien en benut wordt.  
De Omgevingswet wil overigens ook vroegtijdige 

“Veel erfgoedprofessionals zoeken  
een nieuwe rol, als verbinder, 

facilitator, coach, gesprekspartner  
of samenwerkingspartner”

Michaela Hanssen op het Museum Perron Oost, waar verhalen over de mensen in het  
Oostelijk Havengebied in Amsterdam centraal staan: handelaren in vee en producten  
uit de Oost, immigranten uit Indonesië, Suriname en de Verenigde Staten, en ook  
vluchtelingen, jonge delinquenten en krakers.

‘We moeten de waarde 
van erfgoed in alle  
domeinen benutten’ 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verkent momenteel hoe cultureel erfgoed 
van waarde kan zijn voor de samenleving. Reden: de mogelijke ratificatie van het Verdrag 
van Faro, waarin participatie een kernpunt is. Een gesprek met Michaela Hanssen, sinds 
2019 verantwoordelijk voor het RCE-programma ‘Faro’ dat dit jaar wordt afgerond.

 Door Reinier Mees

Meer informatie:
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Wie geven betekenis aan kunst en erfgoed?
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dezelfde vragen. Over de rol van de expert, hoe je bepaalt 
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maatschappelijke betekenis. Bij aanwijzing van monu-
menten is het proces nog weinig participatief en zijn de 
selectiecriteria minder gericht op behoud van herinnerin-
gen, verhalen of emoties. Participatieve aanpakken zoals 
‘Een Nieuwe Tijd: Wederopbouwwijken in de Achterhoek’ 
of ‘Erfgoed Sterren’ in Overijssel lopen daarin voorop.”
 
De museumwereld loopt dus voorop als het gaat om 
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In gesprek met Michaela Hanssen, programmamanager ‘Erfgoed & Participatie’ 
en ‘programma Faro’ bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

en waarden in kaart te brengen en aan de orde te stellen, 
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 participatie bevorderen door bewoners te betrekken  
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 erfgoed in alle domeinen gezien en benut wordt.  
De Omgevingswet wil overigens ook vroegtijdige 
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andere opvatting over de rol van 
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Met de invoering van de provinciale omgevingsverordening in november 
2020 kreeg het landschap van Noord-Holland een nieuw beschermings-
regime: Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Michiel Veldkamp, 
landschapsarchitect bij de provincie Noord-Holland, vertelt over de 
totstandkoming en deelt zijn eerste ervaringen. Is het ‘oude wijn in 
nieuwe zakken’ of is er werkelijk sprake van een nieuwe benadering?

“Helemaal nieuw was het Bijzonder Provinciaal Landschap niet want het verving 
het beleid van de voormalige bufferzones, weidevogelleefgebieden en aardkun-
dige monumenten. Samen met de beschermde natuurgebieden (Natuurnetwerk 
Nederland, NNN) zorgen de 32 Bijzondere Provinciale Landschappen voor 
 bescherming tegen verstedelijking van ons historisch cultuurlandschap.
“Het was de wens van het provinciaal bestuur om het aantal beschermings-
regimes in het landelijk gebied te verminderen. De projectleider omgevings-
verordening van de provincie begon zijn presentaties steevast met een beeld 
van een stuk weiland aan het dorpslint van Den Ilp. ‘Hoeveel beschermings-
regimes lagen er op dit stukje gras?’ Het waren er zeven. Het moest eenvoudiger 
maar zo makkelijk was dat nog niet.” 
De Omgevingswet kent de mogelijkheid tot het invoeren van Bijzonder 
 Provinciaal Landschap, maar welke waarden moesten beschermd worden  
en hoe bepaal je de grenzen? En hoe werkt de bescherming in de praktijk?  
Michiel Veldkamp, landschapsarchitect bij de  provincie Noord-Holland,  
geeft antwoorden.

Robuuste kwaliteiten
“Eerder had de toenmalige Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) 
een voorzet gegeven. In zijn advies ‘Kwaliteitslandschappen 2050’, presenteerde 
hij een samenhangende visie over de ontwikkeling van het landschap, waarbij 
cultuurhistorie en erfgoed een rode lijn vormden. Op basis van aanwezige kwali-
teiten en maatschappelijke opgaven onderscheidde hij twee typen landschap: 
Prachtlandschappen met een lage dynamiek en Krachtlandschappen met veel 
veranderingen. In de Prachtlandschappen zouden de openheid en cultuur-
historische waarden behouden moeten blijven en in de Krachtlandschappen 
kon transformatie plaatsvinden, waarbij gestuurd zou moeten worden op het 
‘realiseren van nieuwe robuuste kwaliteiten’. In het BPL vind je dit gedachtegoed 
terug. Niet dat de overige landelijke gebieden opgegeven werden: nog steeds 
geldt daar de eis van ruimtelijke kwaliteit én de provinciale toetsing daarop.

‘Ontwikkeling van het 
landschap past bij de 
gewenste dynamiek’

 buitengebied onder ‘landelijk gebied’ te vallen.
“Gemeenten verzetten zich daartegen omdat zij vonden 
dat dat hun zeggenschap over en de ontwikkelmogelijk-
heden van de linten beperkte, vooral omdat het 
provincie bestuur ook besloot binnen de Metropoolregio 
 Amsterdam geen kleinschalige woningbouw met minder 
dan elf woningen in landelijk gebied toe te staan. 
Momen teel verkent de provincie hoe locaties in dorps-
linten gesaneerd kunnen worden ter bevordering van de 
ruimtelijke kwaliteit. De provincie stelt zich hierbij flexibel 
op en de samenwerking met de gemeenten is inmiddels 
voortvarend.”

In gesprek met Michiel Veldkamp over 
het ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’

“Met de invoering van het BPL kwam er behoefte om 
beter vast te leggen wat het domein is waar de provincie 
over gaat: het ‘landelijk gebied’. Met zo objectief moge-
lijke criteria trokken mijn collega’s van de provincie 
 grenzen rond het bestaand stedelijk gebied. Concrete 
plannen van gemeenten en plannen waar de provincie  
in het verleden mee instemde, werden uit het landelijk 
gebied gehouden. Dit was een minutieuze monsterklus 
waarbij de cartograaf geadviseerd werd door maar liefst 
zes beleidsmedewerkers. Als basis werd de definitie van 
een ‘kleine kern’ gebruikt zoals het CBS die hanteert. 
Daarmee kwam de bebouwing in dorpslinten in het 

“Met de invoering 
van het Bijzonder 

Provinciaal Landschap 
was er behoefte om 

vast te leggen waar de 
provincie over gaat: 

het ‘landelijk gebied’”

 Door Lisa Timmerman

Michiel Veldkamp aan de noordrand van de Amstelscheg, die grenst aan Amsterdam. 
Dit vormt een duidelijke scheidslijn tussen het landelijke en stedelijke gebied.



20   21   

od
e 

Met de invoering van de provinciale omgevingsverordening in november 
2020 kreeg het landschap van Noord-Holland een nieuw beschermings-
regime: Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Michiel Veldkamp, 
landschapsarchitect bij de provincie Noord-Holland, vertelt over de 
totstandkoming en deelt zijn eerste ervaringen. Is het ‘oude wijn in 
nieuwe zakken’ of is er werkelijk sprake van een nieuwe benadering?

“Helemaal nieuw was het Bijzonder Provinciaal Landschap niet want het verving 
het beleid van de voormalige bufferzones, weidevogelleefgebieden en aardkun-
dige monumenten. Samen met de beschermde natuurgebieden (Natuurnetwerk 
Nederland, NNN) zorgen de 32 Bijzondere Provinciale Landschappen voor 
 bescherming tegen verstedelijking van ons historisch cultuurlandschap.
“Het was de wens van het provinciaal bestuur om het aantal beschermings-
regimes in het landelijk gebied te verminderen. De projectleider omgevings-
verordening van de provincie begon zijn presentaties steevast met een beeld 
van een stuk weiland aan het dorpslint van Den Ilp. ‘Hoeveel beschermings-
regimes lagen er op dit stukje gras?’ Het waren er zeven. Het moest eenvoudiger 
maar zo makkelijk was dat nog niet.” 
De Omgevingswet kent de mogelijkheid tot het invoeren van Bijzonder 
 Provinciaal Landschap, maar welke waarden moesten beschermd worden  
en hoe bepaal je de grenzen? En hoe werkt de bescherming in de praktijk?  
Michiel Veldkamp, landschapsarchitect bij de  provincie Noord-Holland,  
geeft antwoorden.

Robuuste kwaliteiten
“Eerder had de toenmalige Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) 
een voorzet gegeven. In zijn advies ‘Kwaliteitslandschappen 2050’, presenteerde 
hij een samenhangende visie over de ontwikkeling van het landschap, waarbij 
cultuurhistorie en erfgoed een rode lijn vormden. Op basis van aanwezige kwali-
teiten en maatschappelijke opgaven onderscheidde hij twee typen landschap: 
Prachtlandschappen met een lage dynamiek en Krachtlandschappen met veel 
veranderingen. In de Prachtlandschappen zouden de openheid en cultuur-
historische waarden behouden moeten blijven en in de Krachtlandschappen 
kon transformatie plaatsvinden, waarbij gestuurd zou moeten worden op het 
‘realiseren van nieuwe robuuste kwaliteiten’. In het BPL vind je dit gedachtegoed 
terug. Niet dat de overige landelijke gebieden opgegeven werden: nog steeds 
geldt daar de eis van ruimtelijke kwaliteit én de provinciale toetsing daarop.

‘Ontwikkeling van het 
landschap past bij de 
gewenste dynamiek’

 buitengebied onder ‘landelijk gebied’ te vallen.
“Gemeenten verzetten zich daartegen omdat zij vonden 
dat dat hun zeggenschap over en de ontwikkelmogelijk-
heden van de linten beperkte, vooral omdat het 
provincie bestuur ook besloot binnen de Metropoolregio 
 Amsterdam geen kleinschalige woningbouw met minder 
dan elf woningen in landelijk gebied toe te staan. 
Momen teel verkent de provincie hoe locaties in dorps-
linten gesaneerd kunnen worden ter bevordering van de 
ruimtelijke kwaliteit. De provincie stelt zich hierbij flexibel 
op en de samenwerking met de gemeenten is inmiddels 
voortvarend.”

In gesprek met Michiel Veldkamp over 
het ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’

“Met de invoering van het BPL kwam er behoefte om 
beter vast te leggen wat het domein is waar de provincie 
over gaat: het ‘landelijk gebied’. Met zo objectief moge-
lijke criteria trokken mijn collega’s van de provincie 
 grenzen rond het bestaand stedelijk gebied. Concrete 
plannen van gemeenten en plannen waar de provincie  
in het verleden mee instemde, werden uit het landelijk 
gebied gehouden. Dit was een minutieuze monsterklus 
waarbij de cartograaf geadviseerd werd door maar liefst 
zes beleidsmedewerkers. Als basis werd de definitie van 
een ‘kleine kern’ gebruikt zoals het CBS die hanteert. 
Daarmee kwam de bebouwing in dorpslinten in het 

“Met de invoering 
van het Bijzonder 

Provinciaal Landschap 
was er behoefte om 

vast te leggen waar de 
provincie over gaat: 

het ‘landelijk gebied’”

 Door Lisa Timmerman

Michiel Veldkamp aan de noordrand van de Amstelscheg, die grenst aan Amsterdam. 
Dit vormt een duidelijke scheidslijn tussen het landelijke en stedelijke gebied.



22   23   

od
e 

Meer body geven
“Om de grenzen van de gebieden goed te kunnen bepa-
len moest de provincie veel uitzoeken. Zo werd duidelijk 
dat de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Neder-
land wettelijk geen onderdeel kunnen uitmaken van BPL. 
In het NNN ligt het accent namelijk op natuurbehoud,  
al wordt in deze gebieden ook vaak wel het landschap 
beschermd. Om het BPL meer body te geven besloten  
we om de waardevolle landschappen als geheel te 
 beschrijven en de natuurgebieden later uit te sluiten.
“De voormalige regimes bufferzone, aardkundig monu-
ment en weidevogelleefgebied gebruikten we als uit-
gangspunt voor de totstandkoming van de begrenzing 
van het BPL en lieten ze hierin opgaan. Daarnaast volgt 
de BPL-begrenzing waar mogelijk en zinvol een land-
schappelijke logica zoals dijken en waterlopen. Om tot 
een logische begrenzing en beschrijving van de kern-
kwaliteiten te komen, gebruikte de provincie het Kwali-
teitsbeeld Noord-Holland 2050, de Cultuurhistorische 
Waardenkaart 2000 en de Leidraad Landschap en 
 Cultuurhistorie 2018. Uiteindelijk resulteerde dit werk  
in het aanwijzen van 32 Bijzondere Provinciale Land-
schappen.”

Kernkwaliteiten met toetsingscriteria
“Het BPL werkt met kernkwaliteiten die niet aangetast 
mogen worden. Met de kernkwaliteiten ‘landschappelijke 
karakteristiek’, ‘openheid’ en ‘ruimtebeleving’ worden de 
waarden geborgd van de cultuurhistorische verkaveling, 
aardkunde waarden en habitats voor weidevogels. De 
kernkwaliteit ‘ruimtelijke dragers’ betreft driedimensio-
nale, veelal cultuurhistorische structuren en lijnen die in 
het vlakke landschap het beeld bepalen en begrenzen. 
De indeling en de beschrijvingen stemden we af op de 
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, zodat er een 
eenduidige methodiek ontstond. Met een team beschre-
ven we per BPL de context, ontwikkelingsgeschiedenis 
en aanwezige kernkwaliteiten met hun toetsingscriteria. 
We maakten er verduidelijkende themakaarten bij.
“In het BPL zijn ruimtelijke ontwikkelingen toegestaan, 
mits de kernkwaliteiten niet worden aangetast, en met 
uitzondering van nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Per 
locatie kan aan de hand van de kernkwaliteiten een af-
weging worden gemaakt welke ruimtelijke ontwikkelin-
gen mogelijk en welke juist niet wenselijk zijn. Hierdoor   
is er ruimte voor maatwerk en gebiedsgerichte differenti-
atie. In de ruimtelijke onderbouwing van een bestem-
mingsplan dat een ontwikkeling in het BPL mogelijk 
maakt, moet worden gemotiveerd dat de kernkwaliteiten 
er niet worden aangetast. De afweging of er een aantas-
ting is van de beschreven kernkwaliteiten, ligt – in de 
geest van de Omgevingswet – bij de gemeente.”

Publieke discussie
“De omgevingsverordening werd november 2020 van 
kracht. Via een verkiezingscampagne wisten we meer 
dan 200.000 inwoners te informeren over het bestaan  
van de BPL’s: de Amstelscheg werd uiteindelijk als win-
naar verkozen. De reacties op het nieuwe beschermings- 
regime zelf waren wisselend: van enthousiasme tot boze 
mails, aanwijzingen door de provincie en beroepen bij  
de Raad van State. Veel gemeenten wisten niet dat de 
beperking voor kleinschalig bouwen voortkomt uit de 
restrictie voor bouwen in het ‘landelijk gebied MRA’  
en niet uit het BPL. Van de totale plancapaciteit – de 
ingetekende bestemmingsplannen met woningbouw – 
ligt 0,97 procent in BPL, toch ging 80 procent van de 
publieke discussie dáárover.
“Ikzelf werkte aan de uitwerking van moties die werden 
aangenomen bij de vaststelling. Samen met de betrok-
ken gemeenten inventariseerden we de problemen en 
zochten we naar oplossingen in herbegrenzing – zoals bij 
Ter Gooi – en uitzondering op de regelgeving, zoals voor 
het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De maat-
werkoplossingen zorgden net als de ‘Verkenning pro-
bleemlocaties in dorpslinten’, voor wederzijds begrip en 
veelal acceptatie. Dit zijn uitzonderingen. Er zijn gemeen-
ten die gewoon in een hele mooie omgeving liggen en  
de beperkingen voelen, maar daar is het beleid ook op 
gericht: om die omgeving mooi en groen te houden. 
Regelmatig waren er ook vragen: hoe kon het dat dat 
voetbalveld of die verrommelde situatie nou net BPL 
was? De focus is dan te klein. We hebben het over land-
schappen, grotere gehelen en in elk BPL zijn wel plekken 
waar de kernkwaliteiten minder uitgesproken zijn.”

Gewenste dynamiek
“Toch zijn die kernkwaliteiten een goed middel om te 
praten over de kwaliteit van het landschap en om de 
inpassing van ontwikkelingen te beoordelen. Het beleid 
wordt serieus genomen en de provincie houdt in haar 
eigen beleid ook rekening met het BPL. Het landschap  
zit zeker niet op slot, maar de ontwikkeling ervan past 
zich aan de gewenste dynamiek aan.
“Natuurlijk konden we nog niet alles voorzien en doen 
zich onvoorziene zaken voor, zoals de visuele invloed in 
het BPL van windturbines aan de randen buiten het BPL.  
Het BPL kent geen bescherming tegen visuele verstorin-

gen van buitenaf. Gemeenten dienen wel bij het vast-
stellen van een bestemmingsplan, in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening, te beoordelen of de gevolgen 
van het plan aanvaardbaar zijn, gelet op de nabijheid  
van het BPL. Ook hier zijn volgens mij de kernkwaliteiten 
het middel om het gesprek te voeren.
“We zijn voortdurend bezig met verbeteren en er worden 
in de volgende versies van de omgevingsverordening 
actualisaties opgenomen. Dat is noodzakelijk. Het beleid 
uit de ‘oude’ ruimtelijke verordening werd met zo min 
mogelijk wijzigingen overgenomen in de omgevings-
verordening. Toch verwacht ik dat de invoering van het 
BPL een goede sturing geeft op de dynamiek van de 

ruimtelijke ontwikkelingen met daadwerkelijk nieuwe 
bescherming van ons cultuurlandschap. Aanpassingen 
en  aanscherpingen zijn noodzakelijk maar we hebben 
tenminste een instrument om regie op hoofdlijnen te 
voeren en gemeenten hun belangrijke rol adequaat te 
laten uitvoeren.”

“Het Bijzonder Provinciaal Landschap  
zit zeker niet op slot, maar de 
ontwikkeling ervan past zich  

aan de gewenste dynamiek aan”

De Amstelscheg is een veenrivierenlandschap dat voornamelijk wordt gebruikt als weide.  
De verkaveling staat haaks op de rivieren. De slingerende rivieren hebben sinds de vroege 
 middeleeuwen het kenmerkende uitwaaierende en toelopende verkavelingspatroon gevormd.

Alle informatie over 
het BPL is te vinden 

op de website  
van provincie 

Noord-Holland.
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“Het BPL werkt met kernkwaliteiten die niet aangetast 
mogen worden. Met de kernkwaliteiten ‘landschappelijke 
karakteristiek’, ‘openheid’ en ‘ruimtebeleving’ worden de 
waarden geborgd van de cultuurhistorische verkaveling, 
aardkunde waarden en habitats voor weidevogels. De 
kernkwaliteit ‘ruimtelijke dragers’ betreft driedimensio-
nale, veelal cultuurhistorische structuren en lijnen die in 
het vlakke landschap het beeld bepalen en begrenzen. 
De indeling en de beschrijvingen stemden we af op de 
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, zodat er een 
eenduidige methodiek ontstond. Met een team beschre-
ven we per BPL de context, ontwikkelingsgeschiedenis 
en aanwezige kernkwaliteiten met hun toetsingscriteria. 
We maakten er verduidelijkende themakaarten bij.
“In het BPL zijn ruimtelijke ontwikkelingen toegestaan, 
mits de kernkwaliteiten niet worden aangetast, en met 
uitzondering van nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Per 
locatie kan aan de hand van de kernkwaliteiten een af-
weging worden gemaakt welke ruimtelijke ontwikkelin-
gen mogelijk en welke juist niet wenselijk zijn. Hierdoor   
is er ruimte voor maatwerk en gebiedsgerichte differenti-
atie. In de ruimtelijke onderbouwing van een bestem-
mingsplan dat een ontwikkeling in het BPL mogelijk 
maakt, moet worden gemotiveerd dat de kernkwaliteiten 
er niet worden aangetast. De afweging of er een aantas-
ting is van de beschreven kernkwaliteiten, ligt – in de 
geest van de Omgevingswet – bij de gemeente.”

Publieke discussie
“De omgevingsverordening werd november 2020 van 
kracht. Via een verkiezingscampagne wisten we meer 
dan 200.000 inwoners te informeren over het bestaan  
van de BPL’s: de Amstelscheg werd uiteindelijk als win-
naar verkozen. De reacties op het nieuwe beschermings- 
regime zelf waren wisselend: van enthousiasme tot boze 
mails, aanwijzingen door de provincie en beroepen bij  
de Raad van State. Veel gemeenten wisten niet dat de 
beperking voor kleinschalig bouwen voortkomt uit de 
restrictie voor bouwen in het ‘landelijk gebied MRA’  
en niet uit het BPL. Van de totale plancapaciteit – de 
ingetekende bestemmingsplannen met woningbouw – 
ligt 0,97 procent in BPL, toch ging 80 procent van de 
publieke discussie dáárover.
“Ikzelf werkte aan de uitwerking van moties die werden 
aangenomen bij de vaststelling. Samen met de betrok-
ken gemeenten inventariseerden we de problemen en 
zochten we naar oplossingen in herbegrenzing – zoals bij 
Ter Gooi – en uitzondering op de regelgeving, zoals voor 
het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De maat-
werkoplossingen zorgden net als de ‘Verkenning pro-
bleemlocaties in dorpslinten’, voor wederzijds begrip en 
veelal acceptatie. Dit zijn uitzonderingen. Er zijn gemeen-
ten die gewoon in een hele mooie omgeving liggen en  
de beperkingen voelen, maar daar is het beleid ook op 
gericht: om die omgeving mooi en groen te houden. 
Regelmatig waren er ook vragen: hoe kon het dat dat 
voetbalveld of die verrommelde situatie nou net BPL 
was? De focus is dan te klein. We hebben het over land-
schappen, grotere gehelen en in elk BPL zijn wel plekken 
waar de kernkwaliteiten minder uitgesproken zijn.”

Gewenste dynamiek
“Toch zijn die kernkwaliteiten een goed middel om te 
praten over de kwaliteit van het landschap en om de 
inpassing van ontwikkelingen te beoordelen. Het beleid 
wordt serieus genomen en de provincie houdt in haar 
eigen beleid ook rekening met het BPL. Het landschap  
zit zeker niet op slot, maar de ontwikkeling ervan past 
zich aan de gewenste dynamiek aan.
“Natuurlijk konden we nog niet alles voorzien en doen 
zich onvoorziene zaken voor, zoals de visuele invloed in 
het BPL van windturbines aan de randen buiten het BPL.  
Het BPL kent geen bescherming tegen visuele verstorin-

gen van buitenaf. Gemeenten dienen wel bij het vast-
stellen van een bestemmingsplan, in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening, te beoordelen of de gevolgen 
van het plan aanvaardbaar zijn, gelet op de nabijheid  
van het BPL. Ook hier zijn volgens mij de kernkwaliteiten 
het middel om het gesprek te voeren.
“We zijn voortdurend bezig met verbeteren en er worden 
in de volgende versies van de omgevingsverordening 
actualisaties opgenomen. Dat is noodzakelijk. Het beleid 
uit de ‘oude’ ruimtelijke verordening werd met zo min 
mogelijk wijzigingen overgenomen in de omgevings-
verordening. Toch verwacht ik dat de invoering van het 
BPL een goede sturing geeft op de dynamiek van de 

ruimtelijke ontwikkelingen met daadwerkelijk nieuwe 
bescherming van ons cultuurlandschap. Aanpassingen 
en  aanscherpingen zijn noodzakelijk maar we hebben 
tenminste een instrument om regie op hoofdlijnen te 
voeren en gemeenten hun belangrijke rol adequaat te 
laten uitvoeren.”

“Het Bijzonder Provinciaal Landschap  
zit zeker niet op slot, maar de 
ontwikkeling ervan past zich  

aan de gewenste dynamiek aan”

De Amstelscheg is een veenrivierenlandschap dat voornamelijk wordt gebruikt als weide.  
De verkaveling staat haaks op de rivieren. De slingerende rivieren hebben sinds de vroege 
 middeleeuwen het kenmerkende uitwaaierende en toelopende verkavelingspatroon gevormd.

Alle informatie over 
het BPL is te vinden 

op de website  
van provincie 

Noord-Holland.
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Pim de Haas 
“Mijn persoonlijke zienswijze hierop is: nee, dat is niet 
erg. Alle grote opgaven, zoals wonen, energietransitie, 
klimaatmitigatie en biodiversiteit vragen ruimte. Zeker in 
de stedelijke gebieden knelt dit ontzettend. Er is echter 
een troefkaart die we nog kunnen uitspelen: het dak. 
Deze vierkante meters mogen we niet over het hoofd  
zien en moeten we benutten. Er liggen kansen om lokaal 
– dicht bij de afnemer – energie op te wekken. Gezien  
de grootsheid van de opgave en de doelen die we als 
samenleving moeten behalen mogen we monumenten 
niet uitzonderen. Met een goed legplan met de juiste 
voorwaarden voor beeldkwaliteit zie ik geen enkel 
 bezwaar. Energieopwekking is onderdeel van de stad  
en mag best zichtbaar zijn.”

Vladimir Stissi
“Ik denk dat we best streng kunnen en moeten zijn  
bij zichtbare zonnepanelen op monumenten en in be-
schermde gezichten. Verreweg de meeste monumenten 
hebben namelijk een of meer dakvlakken die geschikt 
zijn voor zonnepanelen en niet of nauwelijks in het zicht 
liggen. Er is vrijwel alleen een probleem bij een deel van 
de geheel vrijstaande monumenten – waarvan de daken 
dus volledig in het zicht liggen – en bij monumenten met 
maar één geschikt dakvlak dat wel in het zicht ligt. Dat  
is zo’n kleine groep dat we die niet zomaar hoeven op  
te offeren.
“In deze gevallen kun je op individuele basis kijken of  
er misschien toch iets mogelijk is, maar met de beeld-
kwaliteit als uitgangspunt. Als het beeld verstoord  

wordt moet je het niet doen. We installeren ook geen 
buitengevel isolatie of HR++ glas met dikke kozijnen op 
diezelfde gevels.”

Pim de Haas 
“Ik ben het met je eens dat een passende beeldkwaliteit 
noodzakelijk is, waarbij rust op het dakvlak het belang-
rijkste is. Dat neemt niet weg dat je ieder geschikt dak-
oppervlak kunt benutten, ook bijvoorbeeld kerken. Alle 
kleine stapjes helpen en bewoners en burgerinitiatieven 
moeten worden ondersteund en gefaciliteerd. Zeker 

gezien de huidige energieprijzen kleven aan zelf energie 
opwekken financiële voordelen voor veel burgers en 
organisaties, bijvoorbeeld kerkgenootschappen.”

Vladimir Stissi  
“Ik blijf toch streng. Er zijn zeker plekken waar het een en 
ander kan – ook in het volle zicht – maar we moeten het 
niet forceren. Laten we niet vergeten dat er meer moge-
lijkheden zijn dan zonnepanelen. Ik heb zelf een niet- 
monumentaal huis met een dak dat niet geschikt bleek 
voor zonnepanelen. Daarom heb ik aandelen gekocht in 

een windmolen en zo heb ik duurzame, zelf opgewekte 
stroom. Er zijn ook coöperaties voor zonnepanelen. Je 
kunt dus prima zelf voor duurzame stroom zorgen zonder 
zonnepanelen. Waarom dan een monument gebruiken?
“Het zou anders zijn als we alle alternatieven hebben 
uitgeput en ons uiterste best moeten doen om de laatste 
mogelijkheden te zoeken. Maar zover zijn we nog lang 
niet. Het is helemaal niet nodig om die paar monumen-
ten waarbij het lastig is ook van zonnepanelen te voor-
zien. Het toch doen is symboolpolitiek over de rug van 
monumenten en heeft niets met duurzaamheid te  
maken.”

Pim de Haas 
“Het gaat verder dan symboolpolitiek. Ons energienet-
werk zegt iets over hoe wij onze ruimte en samenleving 
willen inrichten. Van veenontginningen, windmolens 
langs de polder en kolenmijnen naar de grote centrales 
aan de rand of buiten de stad. We stappen nu een nieu-
we fase van energieopwekking in die ook weer haar eigen 
ruimtelijke weerslag zal hebben. Dat we niet meer ge-
wend zijn om ons energiesysteem te zien, betekent niet 
dat dit onplezierig is. Waarom zou je iemand met een 
zorgvuldig legplan ontzeggen zijn eigen energie op  
te wekken als de beeldkwaliteit wordt gewaarborgd?  
Ik denk graag mee om de zaken te realiseren waar 
 initiatiefnemers om vragen.”

Vladimir Stissi 
“Het probleem is niet zozeer het legplan op zichzelf, maar 
zichtbaarheid en context, en de kwaliteit van het gebouw 
zelf. Een fabriek is anders dan een kerk, een vrijstaande 
boerderij met veel bomen eromheen wat anders dan een 
kerk midden in een dorp. Maatwerk dus, precies wat de 
RCE nu al als beleid voert. Ik bepleit terughoudendheid 
omdat er altijd alternatieven zijn.”

De energietransitie dwingt ons om na te denken 
over alternatieve locaties voor energieopwekking. 
De daken van monumenten zijn al langer onder-
werp van debat – moeten we ze wel benutten  
en hoe dan? Twee experts gingen met elkaar  
in gesprek over de kwestie: is het erg als er de 
komende decennia zonnepanelen in het zicht  
liggen op monumenten? 

 Door Primo RehMag je zonnepanelen 
op de daken van  
monumenten zien?

De kwestie

“Waarom zou je iemand zijn eigen 
energieopwekking ontzeggen als de 
beeldkwaliteit wordt gewaarborgd?” 
Pim de Haas, stedenbouwkundige bij de gemeente 
Haarlem, medeauteur van Nota Dak 2.0

“Zonnepanelen plaatsen op 
monumenten waar dat lastig is, 

is symboolpolitiek en heeft niets  
met duurzaamheid te maken” 

Vladimir Stissi, voorzitter Cuypersgenootschap 
en hoogleraar archeologie aan de UvA

Een fictief beeld van het beschermde stadsgezicht 
van Enkhuizen met zonnepanelen. 
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Participatie begint  
bij vertrouwen en  

vergt een langdurige,  
oprechte inspanning
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De laatste tijd wordt steeds meer gepraat over ‘inclusief erfgoed’. Wat is dat 
precies en hoe denken hedendaagse erfgoedprofessionals over het belang  
van een bredere blik? De verhalen van drie van hen vormen een pleidooi voor 
verschillende perspectieven binnen en op het erfgoedveld. “Het gaat om 
onbekende verhalen, om het toevoegen van nieuwe plekken en objecten  
aan de erfgoedcanon en om het nieuwe betekenissen aan bestaand erfgoed.”

Vaak wordt erfgoed opgevat als een collectie objecten. Zo borrelen uit de maatschappij 
verzoeken op om met name ‘authentieke’ en architectonisch waarde volle gebouwen 
aan te wijzen als monumenten. In de wetenschap groeit echter de aandacht voor erf-
goed als sociaal proces dat waarde toekent aan objecten of plekken, op basis van de 
verhalen die mensen met elkaar delen – zie bijvoorbeeld het programma Faro van  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar horen discussies bij over wat erfgoed 
eigenlijk is, en over welke verhalen verteld moeten worden met erfgoed.
Om deel te nemen aan processen die waarde toekennen aan de leefomgeving is het 
wel nodig om toegang te hebben tot deze processen. In dit opzicht kan erfgoed begre-
pen worden als een soort taal. Mensen die deze taal spreken – zoals historici, erfgoed-
ambtenaren, en leden van historische verenigingen – hebben toegang tot deze proces-
sen. Zo bezien functioneert erfgoed als een instrument waarmee groepen mensen hun 
belangen behartigen.

Regenboog-erfgoed
Volgens Lonneke van den Hoonaard, directeur van IHLIA LGBTI Heritage in Amsterdam, 
bestaat lhbti-erfgoed niet zozeer naast het gevestigde erfgoed. Eerder gaat het erom 
erkend erfgoed met een andere blik te bekijken: “Het zichtbaar maken van het regen-
boog-erfgoed is belangrijk omdat de norm nog steeds hetero is. Als andere perspectie-
ven zichtbaar worden gemaakt en mensen zich hierin herkennen, dan wordt die 
 collectie, of dat archief, óók van diegene. Het is belangrijk voor mensen om anderen  
te zien die op hen lijken, maar lhbti’ers zien in musea en in het erfgoedveld zelden 
kunst,  verhalen of objecten die hen representeren.”
Vaak zijn er in collecties en archieven genoeg objecten aanwezig die iets kunnen vertel-
len over de lhbti-gemeenschap, zegt Van den Hoonaard: “Denk aan kunstwerken, foto-
albums, brieven en boeken. Daarnaast kan je ook plekken koppelen aan verhalen,  
bijvoorbeeld de voormalige woning van een lhbti-activist. Ook zijn er tastbare gedenk-
tekens, zoals het homomonument in Amsterdam.” In het Verenigd Koninkrijk heeft  
men tastbare lhbti-gedenktekens en cultuurhistorisch waardevolle plekken op een 
kaart verzameld. Van den Hoonaard: “Zo’n kaart is een hulpmiddel om te laten zien 
waar in jouw omgeving waardevolle plekken zijn.”

Nederlands 
erfgoed is van 
iedereen

“Overigens”, benadrukt Van den Hoonaard, “dit soort 
initiatieven valt of staat met de betrokkenheid van 
 iemand die onderzoek doet en zich ergens hard voor 
maakt.” Het opzetten van dit soort projecten is lastig, 
ervaart ze. “Het ontbreekt Nederland aan een instelling 
die kennis en expertise kan bieden bij participatie-initia-
tieven. Een handreiking en een centraal aanspreekpunt 
worden node gemist.”

Superdiverse gemeenschap
Ook architect en stedenbouwkundige Wouter Pocornie 
noemt participatie ‘lastig’, maar om een andere reden.  
De in de Bijlmer geboren en getogen Pocornie, die aan 
veel projecten in de woonwijk werkt, constateert dat de 
gebruikelijke participatievormen eigenlijk niet werken  
bij stedenbouwkundige opgaven. “Er zijn zoveel voor-

beelden waarbij alleen de usual suspects participeren.  
Er is ook een commercieel belang ontstaan doordat 
vertegenwoordigers ingezet worden om participatie snel 
af te vinken namens een superdiverse gemeenschap.”
Hoe betrek je dan wel lokale gemeenschappen bij erf-
goed, architectuur en stedenbouw? “Zij moeten er ook 
iets aan hebben”, stelt Pocornie. “Ik spar met jongeren, 
bijvoorbeeld over hun muziek, en vandaaruit hebben we 
het vervolgens over de buurt en toekomstperspectieven. 
Door eigen programma’s te initiëren of aan te sluiten bij 
buurtinitiatieven ontstaan er plekken waar de stille 
meerderheid wél heen kan gaan. Dat soort resultaten 
vraagt om een lange adem – niet om één of twee partici-
patiebijeenkomsten.” Participatie begint bij vertrouwen 
en vergt een langdurige, oprechte inspanning.
Een voorbeeld van zo’n lang proces is het ontstaan van 

Naar een diverser erfgoedveld – een verkenning  Door Rosanne Bruinsma  
en Anne Beeksma

Lonneke van den Hoonaard voor het voormalige pand van 
het COC in Alkmaar. De lhbti-belangenorganisatie had er een 
regionale vestiging met een horeca- en ontmoetingsfunctie. 

Meer informatie 
over dit onder-
werp vind je  
op onze Steun-
punt-website.
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Nederlands 
erfgoed is van 
iedereen
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Naar een diverser erfgoedveld – een verkenning  Door Rosanne Bruinsma  
en Anne Beeksma

Lonneke van den Hoonaard voor het voormalige pand van 
het COC in Alkmaar. De lhbti-belangenorganisatie had er een 
regionale vestiging met een horeca- en ontmoetingsfunctie. 

Meer informatie 
over dit onder-
werp vind je  
op onze Steun-
punt-website.



32   33   

od
e 

The Black Archives Bijlmer als dependance van het 
 Amsterdamse project The Black Archives. Deze Bijlmer- 
archieven, mede opgericht door Pocornie, zijn bedoeld 
om zoveel mogelijk onderbelichte geschiedenis van de 
wijk te behouden. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan 
dossiers van de nog bestaande flats Gravenstein en 
 Geldershoofd (ooit: Gliphoeve I en II): “Voor onder andere 
Surinaamse Nederlanders zijn deze flats en de bijbeho-
rende openbare ruimte belangrijk geweest. De flats 
 vertellen een cultuurhistorisch belangrijk verhaal over 
migratie. In de jaren zestig en zeventig kwamen mensen  
uit alle hoeken van de wereld op een verse zandvlakte 
terecht. Het was een voedingsbodem voor een ongewo-
ne gemeenschapsvorming. Helaas kregen de dragers van 
deze historie in het verleden weinig waardering. Nu zijn 
er ontzettend veel gebouwen en structuren uit die eerste 
bouwgolf gesloopt. De twee flatgebouwen staan voor  
mij symbool voor die periode en daarom zouden wij The 
Black Archives Bijlmer graag in deze flats onderbrengen.”

Herinneringsdrager
Ook Daniela Tasca, die een documentaire maakte over 
de Spaghettiflat in de wijk Poelenburg in Zaandam en 
een boek schreef over de flat en zijn voormalige bewo-
ners, hecht veel waarde aan la memoria en haar dragers. 
De Spaghettiflat gaat dit jaar tegen de vlakte om ruimte 
te maken voor nieuwbouw. Volgens Tasca staat de flat 
als herinneringsdrager symbool voor de arbeidsmigratie 
in de jaren zestig. “Nederland had weinig middelen en 
een woningtekort, maar sommige grote bedrijven lieten 
 woningen bouwen voor Nederlandse en buitenlandse 
arbeidsmigranten om ze hierheen te lokken. Vervolgens 

werden dit soort flats neergeplempt in de polder. Ik zie 
Poelenburg als een tentoonstelling van het tijdperk van 
arbeidsmigratie. Het was niet moeders mooiste, maar 
voor de Italianen die hier als eerste kwamen wonen was 
het – én is het nog steeds – prachtig.”
Terwijl migratie-erfgoed nog bepaald geen gevestigde 
plaats heeft in het erfgoedveld, onderstreept Tasca de 
vanzelfsprekendheid van het toepassen van een bredere 
blik: “Dit is ook Nederlandse geschiedenis en Nederlands 
erfgoed. Het wordt tijd dat Poelenburg, met alle verschil-
lende groepen migranten die hier gewoond hebben, op 
waarde wordt geschat. Dat de wijk beschermd wordt, in 
plaats van behandeld als een no-memory place. Het gaat 
mij om het vergroten van het bewustzijn over de onbe-
kende verhalen, om het toevoegen van nieuwe plekken 
en objecten aan de erfgoedcanon en om het geven van 
nieuwe betekenissen aan bestaand erfgoed.”
De filmmaker onderstreept het belang van kleine ver-
halen om het grotere verhaal volledig te kunnen vertellen 

en werkt graag samen met grote instellingen om zicht-
baarheid te genereren voor die microverhalen. “Wij 
[Stichting Culturissima, project 1001 Italianen, red] 
 organiseerden in 2011 een tentoonstelling in het 
 Nationale Archief over Italiaanse arbeidsmigranten.  
Een trendsetter, want hierna kwamen er tentoon-
stellingen over Turkse en Antilliaanse immigratie.”

Stenen én verhalen
De geïnterviewden zetten zich bottom-up in voor  
het behoud van plekken, objecten en collecties die  
op basis van conventionele erfgoedcriteria meestal 
 buiten  beschouwing blijven. 
Op basis van deze criteria is bijvoorbeeld de Spaghetti-
flat niet monumentwaardig. Daardoor blijft de erfgoed-
canon eenzijdig, met weinig ruimte voor nieuwe toe-
voegingen. Hoog tijd kortom, om te onderzoeken of 
nieuwe erfgoed objecten toegevoegd kunnen worden 
aan de canon op basis van meer inclusieve criteria.
Behalve nieuw erfgoed kan daarbij ook het bestaande 
erfgoed opnieuw bekeken worden met een andere blik 
zodat pluriforme betekenissen en waarderingen toe-
gevoegd kunnen worden.
Het lijkt erop dat die ontwikkeling in de erfgoedwereld 
steeds meer op gang komt. Steeds vaker wordt belang 
gehecht aan een diversere representatie; steeds vaker 
wordt de uniformiteit van het perspectief onderkend.  
Zo kreeg Stichting IHLIA in eerste instantie veel weer-
stand op haar initiatief om museale collecties met een 
regenboogfilter te bekijken, maar inmiddels krijgen  
die inspanningen zelfs internationaal navolging.
Ook maakt de traditionele focus op materialiteit gelei-
delijk aan plaats voor een erfgoedopvatting die waarde 
hecht aan de stenen én de verhalen. In het geval van 
migratiegeschiedenis een belangrijke kentering: veel 
herinneringsdragers zijn immers verdwenen, maar de 
ervaringen en herinneringen leven voort – denk aan 
 moskeeën in oude garages, opgedoekte, gesloopte 
 fabrieken, grote flatgebouwen en pensions.

Nieuwsgierige, open blik
Wat kunnen we leren van deze verkenning? Hoe kan  
het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord- 
Holland een bijdrage leveren aan een erfgoedpraktijk  
die is  geworteld in een meerstemmige opvatting van 
erfgoed? Het antwoord begint met het aanmeten van 
een nieuwsgierige, open blik en het stellen van zelf-
kritische vragen over de wijze waarop wij werken  
en verbindingen aangaan. Het Steunpunt diept  
de  komende jaren graag  samen met u uit wat een 
 pluriform erfgoedbegrip kan betekenen voor de 
 ambtelijke praktijk.

Wouter Pocornie in de Bijlmer: 
“De flats vertellen een cultuur-
historisch belangrijk verhaal 
over migratie. In de jaren zestig 
en zeventig kwamen mensen  
uit alle hoeken van de wereld  
op een verse zandvlakte terecht. 
Het was een voedingsbodem 
voor een ongewone gemeen-
schapsvorming.”

“De traditionele focus  
op materialiteit maakt 

geleidelijk aan plaats voor een 
erfgoedopvatting die waarde hecht 

aan de stenen én de verhalen”
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“Dit is ook Nederlandse geschiedenis en 
Nederlands erfgoed. Het wordt tijd dat 
Poelenburg op waarde wordt geschat”
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‘Met dit imposante  
gemaal kun je écht het 
waterverhaal vertellen’

Klazien Hartog is als hoogheemraad lid van het dagelijks 
bestuur, met integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en 
watererfgoed in haar portefeuille. Ingrid Oud is adviseur 
watererfgoed en verantwoordelijk voor zowel het onroe-
rende erfgoed van het hoogheemraadschap als voor het 
roerende deel, waaronder schilderijen, kaarten en glazen.
Beiden zijn dagelijks bezig met watererfgoed. Het hoog-
heemraadschap heeft er veel van: landschappelijke struc-
turen zoals historische waterlopen en dijken, maar ook 
roerende objecten en bouwwerken die direct verband 
houden met het water. Voor Klazien Hartog brengen de 
poldermolens in het landschap het begrip watererfgoed 
tot leven: “In de lage gebieden die trapsgewijs oplopen en 
die met vijzels werden afgewaterd zie je hoe we het land 
hebben drooggemalen.”
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil zijn 
watererfgoed in stand houden door het te benutten.  
“Wie erfgoed in het bezit heeft moet daar ook goed voor 
zorgen”, licht Hartog toe. “We zien het dan ook als onze 
opgave om met watererfgoed aan de slag te gaan. Op 
sommige plekken kan dit erfgoed bijdragen aan het 
 huidige watersysteem, omdat het op plekken staat die 
van oudsher drooggemalen moeten worden. Zeker nu we 
door de klimaatverandering steeds vaker met clusterbui-
en te maken krijgen, kijken we of we het huidige systeem 
kunnen versterken door watererfgoed weer in te zetten.”

Gemaal 1879
Het pilotproject Gemaal 1879 in Akersloot is zo’n voor-
beeld waarbij watererfgoed een rol krijgt in het huidige 

watersysteem. Het gemaal wordt ingezet bij wateroverlast 
door extreme weersomstandigheden. Hiervoor werkt het 
hoogheemraadschap samen met de gemeenten Uitgeest 
en Castricum, en met de Stichting Gemaal 1879. “We heb-
ben vijf werkregio’s waarin we opgaven van klimaatveran-
dering oppakken en vanwaaruit we gesprekken voeren 
met alle 26 gemeenten. We beschouwen opgaven regio-
naal, omdat een ingreep in het ene gebied invloed heeft 
op het andere. Als we een gebied aanpakken dan doen we 
dat vanzelfsprekend in samenwerking met de gemeenten. 
Bij het Gemaal 1879 is ook de stichting een partner. Zij 
hebben veel kennis in huis en leveren de vrijwilligers die 
nodig zijn om het gemaal aan te zetten”, aldus Klazien 
Hartog. Ingrid Oud: “Het gemaal is zo imposant als het 
draait. Daarmee kun je echt het verhaal vertellen.”

Herbestemming dijkmagazijnen
In sommige gevallen kiest het hoogheemraadschap voor 
het herbestemmen van gebouwen. Het hoogheemraad-
schap is eigenaar van drie dijkmagazijnen op de dijken 
langs het IJsselmeer en het Markermeer. De magazijnen 
vertellen samen met de dijken het verhaal van het leven 
met water en de bescherming daartegen. De gebouwen 

werden gebruikt om materieel op te slaan voor als er 
werkzaamheden aan de dijk verricht moesten worden. 
Tegenwoordig staan de magazijnen grotendeels leeg.
Ingrid Oud: “Om de dijkmagazijnen in stand te houden 
experimenteren we met een nieuwe manier van herbe-
stemmen. Via een prijsvraag willen we ideeën verzamelen 
om de dijkmagazijnen duurzaam te behouden én om het 
waterverhaal dat eraan is verbonden uit te dragen. Een 
van de voorwaarden bij de prijsvraag is dat de cultuur-
historische waarden in stand blijven door het exterieur –  
en daarmee de herkenbaarheid – zoveel mogelijk te be-
houden. Daarnaast moeten de magazijnen een publieke 
functie krijgen, zodat ze ons verhaal vertellen. Het proces 
is nog in volle gang en tijdens de uitwerking kijken we mee 
met de plannen. Ook kunnen gemeenten in overleg met 
ons de objecten tot gemeentelijk monument aanwijzen.”

Waterbewustzijn vergroten
Een belangrijk aspect van watererfgoed is de immateriële 
kant, het verhaal dat het draagt. Klazien Hartog: “Ik vind 
het belangrijk om het waterverhaal te vertellen en zo  
het waterbewustzijn bij onze inwoners te vergroten. 
 Omdat het al zo lang goed gaat zijn veel mensen zich  
niet bewust van de kracht van het water. Het gevecht 
tegen water is echter een belangrijk onderdeel van ons 
verleden en we moeten niet vergeten dat het opnieuw 
mis kan gaan. De opgaven van nu die alles te maken 
 hebben met klimaatverandering, vragen om hernieuwde 
aandacht voor water. Hoe mooi zou het zijn als we met  
de kennis van vroeger de uitdagingen van de toekomst 
aan kunnen gaan.”

In gesprek met Klazien Hartog en Ingrid Oud,  
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  Door Aniek de Jong en Marrit van Zandbergen

Klazien Hartog en Ingrid Oud in Gemaal 1879  
in Akersloot, dat nog steeds dienstdoet bij water-
overlast tijdens extreme weersomstandigheden.

“We kijken of we het huidige 
watersysteem kunnen versterken 

door watererfgoed daar  
opnieuw voor in te zetten”

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft veel watererfgoed onder 
zijn hoede. De waterlopen, dijken en gemalen vertellen het eeuwenoude verhaal van de 
strijd tegen het water en spelen tegelijkertijd een belangrijke rol bij de huidige kerntaken 
van het hoogheemraadschap: water keren, water beheren en afvalwater zuiveren. Een 
gesprek met Klazien Hartog en Ingrid Oud van het hoogheemraadschap over de  
 omgang met het watererfgoed en de rol die het kan spelen voor de opgaven van nu.
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Tijdens de landschapstalks worden ontwikkelingen 
 besproken die ingrijpend zijn en daarom op meerdere 
plekken in het landschap aandacht vragen. Neem de 
energietransitie, die gaat iedereen aan en zal overal 
 impact hebben op het Nederlandse landschap. Het 
 thema is grootschalig en dat maakt het soms lastig om  
er een concreet gesprek over te voeren. Op locaties die 
illustratief zijn voor het grotere vraagstuk lukt dat beter.
Zo zaten in 2021, naast de organisatoren, meerdere pro-
fessionals aan tafel op Schoteroog. Dit is een voormalige 
vuilstortplaats binnen het werkingsgebied van de Stelling 
van Amsterdam waar een zonneveld gepland is – een 
ingrijpende landschappelijke ontwikkeling grenzend  
aan een Unesco-werelderfgoedlocatie. Door het gesprek 
op de locatie zelf te voeren, werd zichtbaar waar de  
mogelijkheden en beperkingen zitten.
Dit jaar vond een van de landschapstalk plaats tijdens 
een rit met een gezelschap van deskundigen over de A9, 
waar Rijkswaterstaat een pilot voor ‘zonne-energie langs 
de snelweg’ is gestart. De Nederlandse snelwegen zijn in 
de twintigste eeuw met veel ontwerpkwaliteit aangelegd, 
ons land staat er zelfs bekend om. Zonne-energie langs 
de snelweg kan afbreuk doen aan het oorspronkelijke 
ontwerp en Rijskwaterstaat zoekt daarom naar een 
 manier die juist kwaliteit toevoegt. Als je inzoomt op 
deze snelweg dringen de omvang en complexiteit van  
het vraagstuk pas goed tot je door. 

Beladen erfgoed
Een locatiebezoek maakt bovendien de urgentie van  
het vraagstuk voelbaar. Tijdens de landschapstalk op 
Fort IJmuiden ging de discussie over de toekomst van  
de Atlantikwall. Lange tijd voelde niemand zich verant-

Zonder oordeel luisteren
Een ander uitgangspunt van de landschapstalks is het 
integrale gesprek. Dit was tijdens de discussie over de 
toekomst van Laag Holland (2021) en de Purmer (2022) 
essentieel. Hier ging het gesprek over de toekomst van 
het veenweidelandschap en van de droogmakerij. Is  
een toekomst als agrarisch landschap nog haalbaar en 
hoeveel ruimte is er voor natuur, recreatie en toerisme? 
Welke keuzes worden er gemaakt over woningbouw, 
bedrijvigheid, industrie? Hierover gingen vertegenwoor-
digers van gemeenten, provincie, landbouworganisaties, 
het recreatieschap en natuurbeheerders met elkaar  
in gesprek. Gevoed door de kennis en inspiratie van  
 cultuurhistorici, stedenbouwkundigen, architecten en 
landschapshistorici zochten we naar oplossingen. In dit  

soort opgaven is er niet één waarheid – alle belangen 
behartigen of kiezen voor één partij is hier geen optie.
De landschapstalks waren ‘neutraal’ terrein waar  
zonder oordeel naar elkaar geluisterd werd. Alle  
partijen kwamen aan bod en gingen op zoek naar 
 gezamenlijke doelstellingen en wensbeelden, om  
vanuit daar voor zichtig een stapje verder te zetten in  
een proces dat waarschijnlijk nog decennia zal duren.

woordelijkheid voor de restanten van deze Duitse 
 ver dedigingslinie. Nu, meer dan 75 jaar na dato, groeit  
het besef dat de Atlantikwall een belangrijke periode  
uit onze geschiedenis illustreert. Aan de landschapstalk 
namen vertegenwoordigers van Rijk, provincie en 
 gemeente deel. Dwalend door het fort werd duidelijk  
dat er nagedacht moet worden over wie er verantwoor-
delijk is voor het behoud van dit beladen erfgoed.
De urgentie van een heel ander vraagstuk werd duidelijk 
tijdens de wandeling door de Sammerspolder, die voor-
afging aan de landschapstalk. In juni 2021 overstroomde 
de hele polder na hevige regenval. De landschapstalk 
vond plaats bij een getroffen boer die nu met het Hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwartier samenwerkt 
aan oplossingen voor de toekomst. Het Hoogheemraad-
schap deed tijdens de landschapstalk een oproep:  
het huidige watersysteem is niet toegerust voor de 
 toenemende regenval door de klimaatverandering – 
maar de noodzakelijke aanpassingen op het water-
systeem zullen veel impact hebben op het landschap. 
Hoe zorgen we dat waterveiligheid en ontwerpkwaliteit 
hand in hand gaan?

Gesprek over landschap, 
in het landschap 

‘Landschapstalks’ over verandering van het 
Noord-Hollandse landschap

Samen met Stichting Ode aan het Landschap Noord-Holland organiseert het Steunpunt 
sinds vorig jaar de ‘landschapstalks’, over de verandering van het Noord-Hollandse 
landschap. Bestuurders, bewoners, belanghebbenden en experts gaan op bijzondere 
locaties in het Noord-Hollandse landschap in gesprek over de vraag hoe de identiteit  
van het landschap drager kan zijn voor opgaven zoals de energietransitie, waterbeheer, 
agrarische transformatie, woningbouw en toerisme.

“Bij deze complexe opgaven 
is er niet één waarheid – alle 

belangen behartigen of kiezen 
voor één partij is hier geen optie”

Tijdens de landschapstalk in Twisk werd de schoonheid van de stolp gevierd en  
nagedacht over de toekomst van dit iconische boerderijtype. Welk beleid is er  
nodig om de stolp tegen sloop te beschermen?

 Door Marrit van Zandbergen

Van alle landschapstalks zijn 
opnames gemaakt, die samen 

met de jaarlijkse publicatie over 
de opbrengsten ervan op de 
website zijn terug te vinden.
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Is een toekomst als agrarisch  
landschap in Laag Holland nog  
haalbaar en hoeveel ruimte is er  
voor natuur, recreatie en toerisme?
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Een prachtige titel voor onze kerkenvisie die in 
maart door de gemeenteraad is vastgesteld. 
Van de bijna veertig gebedshuizen in Den 
 Helder bezocht ik er afgelopen jaar ruim dertig.  
De rijke gesprekken met eigenaren vormden  
de basis van onze visie over het gebruik, het 
gebouw en de gemeenschap van gebedshui-
zen. Wat onze kerkenvisie voor mij bijzonder 
maakt, is de integrale benadering, die het 
maatschappelijke en ruimtelijke belang van  
de kerken onderschrijft.
Net als de meeste kerkenvisies begon ons 
proces wel op de vakafdeling Erfgoed, want 
bijna de helft van de gebedshuizen in de ge-
meente Den Helder is een monument of beeld-
bepalend pand. Het Rijk bood ons gelukkig  
de kans om álle gebedshuizen te betrekken, 
want de problematiek waar de kerkenvisie  
op  inzoomt, is onlosmakelijk verbonden met 
niet-monumentale gebouwen en hun gemeen-
schappen.
Een van de belangrijkste doelen van onze ker-
kenvisie was het verbeteren van het contact 
met de eigenaren. We wisten niet goed wat er 
speelde bij de gebedshuizen en uit de eerste 
analyse bleek dat een derde al niet meer als 
gebedshuis in gebruik was. Het onderwerp 
herbestemming werd daardoor extra relevant 
en goed contact met de eigenaren is van groot 

belang om op tijd mee te kunnen denken en  
te ondersteunen.
Bij herbestemming is uiteraard niet alleen de 
erfgoed-ambtenaar betrokken. Onze steden-
bouwkundige zat vanaf het begin aan tafel en 
ook de afdelingen vergunningen en vastgoed 
dachten mee. Ik sprak de projectleider Om-
gevingswet over borging in de omgevingsvisie 
en het omgevingsplan. En natuurlijk betrokken 
we onze collega’s van het sociaal domein en  
de wijkteams bij de kerkenvisie.
Tijdens de gesprekken werd ons vermoeden 
bevestigd dat geloofsgemeenschappen een 
belangrijk onderdeel van het sociale vangnet 
van de gemeente zijn. Ook op dit vlak bleken 
eigenaren en besturen vaak moeilijk contact  
te krijgen met de gemeente. Het onderlinge 
netwerk is door de kerkenvisie gelegd en Den 
Helder heeft nu één contactpersoon, die toe-
gankelijk en benaderbaar is, en die de eigena-
ren van (voormalige) gebedshuizen verder kan 
helpen binnen onze gemeentelijke organisatie.
Het proces van de kerkenvisie heeft ons geleerd 
hoe belangrijk het is om over de grenzen van je 
eigen discipline heen te kijken. Door collega’s 
op te zoeken en integraal te werken hebben  
we nu een kerkenvisie die de breedte van het 
religieuze leven in Den Helder reflecteert. 

Religieuze  
rijkdom aan zee

Inge Kalle-den Oudsten, beleidsadviseur cultuur & erfgoed, gemeente Den Helder 

Inge Kalle-den Oudste in de voormalige doopsgezinde kerk  
in Den Helder, gebouwd in 1853. De kerk en pastorie zijn  
sinds 2020 in particulier bezit en krijgen na een uitgebreid 
herbestemmingsproces een functie als eengezinswoning.
 

Column

Nieuwsgierig geworden?  
Scan de QR-code om de 
kerkenvisie te bekijken.
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te sluiten bij projectgroepen. Erfgoed wordt overigens 
nog lang niet altijd op tijd betrokken bij gebiedsontwik-
kelingen – als gevolg van belemmeringen in de organisa-
tie of verwachte tegenstand, of doordat de expertise van 
de erfgoeddeskundige niet nodig wordt geacht voor 
bepaalde analyses.

Verhalen verzamelen
Het integreren van cultuurhistorie in ruimtelijke ontwik-
kelingen begint bij bewustwording van de geschiedenis. 
In gesprekken, presentaties en in rapporten schetst de 
erfgoeddeskundige de ontwikkelingsgeschiedenis met 
enthousiasme en benoemt de identiteit van plekken. 
De ‘cultuurhistorische verkenning’ en de ‘gebiedsbiogra-
fie’ zijn veelgebruikte methoden om de ontwikkelings-
geschiedenis in beeld te brengen. Doel ervan is om die 
geschiedenis te onderzoeken en analyseren, tot de ver-

beelding sprekende verhalen te verzamelen en de onder-
delen in de gebouwde omgeving die dat vertegenwoordi-
gen te waarderen. De analyse en waardering worden 
veelal ondersteund met historisch beeld- en kaartmateri-
aal – soms voorzien van tekeningen of een waarderings-
kaart.
De gebiedsbiografie heeft als doel om de lange tijdslijnen 
te beschrijven en zo verleden, heden en toekomst te 
verbinden. Enkele Noord-Hollandse gemeenten – zoals 
Gooise Meren, Haarlem en Den Helder – gebruiken de 
gebiedsbiografie als onderlegger voor hun omgevings-
visie. Sommige gemeenten stellen een cultuurhistorische 
verkenning vooraf verplicht, als de verwachting is dat 
waarden in het geding komen. Soms stellen de initiatief-
nemers deze op, maar gemeenten doen dat ook wel zelf.
In de praktijk blijkt dat ontwikkelaars, planologen en 
ontwerpers niet zomaar uit de voeten kunnen met de 
boeiende en rijkgeïllustreerde verhalen en dat het analy-
tische onderzoek niet goed aansluit op de toekomst-
visies. Hier kan de erfgoedambtenaar een rol spelen  
in het planvormingsproces. Steeds vaker wordt die ge-
vraagd om naast het waardenstellend onderzoek ook het 
erfgoedbelang te specificeren en concreet te maken, mee 

Verschillende disciplines werken op het snijvlak van erfgoed en ruimtelijke transfor-
matie. Wat zijn de ervaringen van erfgoeddeskundigen, stedenbouwkundigen, land-
schapsarchitecten en planologen met het integreren van cultuurhistorische waarden  
in gebiedsontwikkelingen en welke rol kan de erfgoedambtenaar daarin spelen?
Die vragen zijn van belang omdat onze omgang met erfgoed de afgelopen decennia is 
veranderd. Ooit bestond erfgoed uit alles met een beschermde status, tegenwoordig 
hanteert de vakgemeenschap een ruimere interpretatie: alle cultuurhistorisch waarde-
volle structuren, objecten, ensembles en roerende zaken onder en boven de grond 
rekenen we tot ons erfgoed. Ze drukken hun stempel op de identiteit van de plek, of 
ze nu beschermd zijn door een overheid of niet.
Daar komt bij dat we erfgoed niet meer alleen beschermen via de Erfgoedwet – het 
ruimtelijkeordeningsinstrumentarium wordt steeds meer gezien als middel voor in-
standhouding, herstel en benutting van cultuurhistorie. Beide komen voort uit het 
Europese Verdrag van Granada uit 1985, dat in Nederland in 1994 in werking trad.

Functie voor de maatschappij
In de Cultuurnota 1997-2000 pleitte het Rijk er voor het eerst voor om in de ruimtelijke 
ordening rekening te houden met cultuurhistorische kwaliteiten en belangen. De grote 
infrastructurele ingrepen in de binnensteden en het eenvormige bouwen hadden ge-
leid tot een verlies aan ‘cultuurhistorische eigenheid’. De Nota Belvedere (2009) was 
een van de uitwerkingen van de Cultuurnota. Hij wierp nieuw licht op de kansen van 
cultuurhistorie voor ruimtelijk beleid en planvorming. De nota agendeerde daarbij een 
verschuiving in de houding van de erfgoedspecialist van behoudend en toetsend naar 
meedenkend en anticiperend – oftewel: instandhouding van erfgoed is alleen mogelijk 
als het een functie houdt voor de maatschappij.
In 2012 werd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de verplichting opgenomen dat 
gemeenten in het bestemmingsplan rekening houden met cultuurhistorische waarden. 
Aangewezen beschermde gezichten kregen zoals al gebruikelijk was beschermende 
regels, maar niet-beschermde gebieden moesten het doorgaans doen met een histori-
sche paragraaf over het bestemmingsgebied in de toelichting. In de Omgevingswet 
krijgt dit een steviger wettelijke basis. Erfgoed is een van de aspecten van de fysieke 
leefomgeving en moet integraal onderdeel uitmaken van omgevingsvisies en -plannen. 
Ook nieuw in de wet is dat naast archeologie, monumenten, beschermde gezichten en 
immaterieel erfgoed nu ook de term cultuurlandschappen expliciet wordt genoemd. 
Erfgoedexperts merken de veranderingen in hun dagelijks werk. Ze worden vaker ge-
vraagd om mee te denken over transformatiemogelijkheden van gebieden en om aan 
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Hoe kunnen cultuurhistorische waarden worden meegenomen in  
gebiedsontwikkelingen?

 Door Kim Zweerink

Iedere ruimtelijke ontwikkeling is een nieuwe stap in de rijke, gelaagde geschiedenis 
van onze leefomgeving. Zorgvuldig omgaan met de lokale identiteit hoort daarbij.  
Dit vraagt om een goede analyse van de historische context en om scherpe keuzes  
op basis hiervan. Om het gat tussen erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling te dichten, 
zoeken specialisten naar methoden om cultuur historisch onderzoek beter toepas-
baar te maken. 
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te sluiten bij projectgroepen. Erfgoed wordt overigens 
nog lang niet altijd op tijd betrokken bij gebiedsontwik-
kelingen – als gevolg van belemmeringen in de organisa-
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de erfgoeddeskundige niet nodig wordt geacht voor 
bepaalde analyses.
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te denken over speelruimte en liefst ook afwegingen te 
maken. De kunst is om vanuit de analyses aan te geven 
hoe met de waarden kan worden omgegaan, gegeven de 
te verwachten ontwikkelingen. In de gebiedsbiografie 
Den Helder kreeg dat de benaming ‘omgangsvormen’.

Vertaalslag maken
Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze cultuur-
historische waarden op tijd in ontwerpopgaven mee 
kunnen geven. Een van de mogelijkheden om de kloof 
tussen analyse en ontwerp te overbruggen, is door via 
tekeningen en kaarten de kwaliteiten in beeld te bren-
gen. Heldere en begrijpelijke taal ondersteunt dat. Een 
bijdrage leveren vergt ook keuzes maken: waar willen  
we op inzetten? Soms maken erfgoedambtenaren die 

vertaalslag zelf, maar vaker doen ontwerpbureaus dat. 
Bij ontwikkelingen in een cultuurhistorisch waardevolle 
omgeving selecteren sommige gemeenten dan ook doel-
bewust ontwerpbureaus met affiniteit voor historie. Voor 
een goede start is het dan belangrijk dat alle relevante 
beleidskaders – denk aan de omgevingsvisie, erfgoed-
nota en historische onderzoeken – bij aanvang van het 
planproces beschikbaar zijn.
Deze zomer verschijnt naar verwachting een ‘Hand-
reiking waardengestuurde transformatiekaders’, opge-
steld door het bureau SteenhuisMeurs. Deze handreiking, 
geschreven in opdracht van de Rijksdienst voor het 
 Cultureel Erfgoed (RCE), moet in beeld brengen hoe 
 erfgoedwaarden vroegtijdig in ontwerpopgaven kunnen 
worden ingebracht. Op basis van enkele projecten onder-
zoekt het bureau hoe een cultuurhistorische verkenning 
en waardenstelling de opmaat kan zijn tot een kader dat 
houvast biedt in een ontwikkeling. De kaders zijn afhan-
kelijk van verschillende factoren, maar de opgave is om 
een waardering om te zetten in kwaliteitsambities. Zo 
komt aan bod of de waarom-vraag van een ontwikkeling 

gezamenlijk is te formuleren. Er zijn verschillende 
 manieren om cultuurhistorische kaders mee te geven, 
bijvoorbeeld via bouwenveloppen, het beeldkwaliteit-
plan of gebiedspaspoorten.

Helder en beknopt
Voor planologen moeten de visies en onderzoeken gecon-
cretiseerd worden om erfgoed te kunnen op nemen in 
bestemmingsplannen en omgevingsplannen. In  Zaanstad 
is in 2020 het visiedocument ‘De identiteit van Zaanstad 
– Linten, dijken en paden’ vastgesteld. Hierin is vastgelegd 
dat de historische structuur als  inspiratie moet dienen bij 
toekomstige ontwikkelingen. In deze visie zijn de erfgoed-
waarden op hoofdlijnen beschreven, maar voor het be-
stemmings- of omgevingsplan moet dit worden uitge-
werkt. In Zaanstad maakt de erfgoeddeskundige daartoe 
een beknopte cultuurhistorische beschrijving, benoemt 
op basis daarvan concrete kernkarakteristieken en doet 
vervolgens aanbevelingen hoe die karakteristieken in 
regels te vertalen. De planoloog formuleert aan de hand 
daarvan de regels, vaak in samenspraak met de erfgoed-

deskundige – waarbij het niet gezegd is dat alle aanbeve-
lingen overgenomen kunnen worden. Sommige waarden 
zijn al in andere delen van het bestemmingsplan opgeno-
men, of zijn moeilijk te handhaven.
Op Texel is een link gelegd tussen gebiedsontwikkelingen 
en de welstandsnota’s en het beeldkwaliteitplan. ‘Het 
beeldkwaliteitplan buitengebied Texel’ is gebiedsgericht 
en benoemt per gebied de specifieke kenmerken van het 
landschap, de infrastructuur en de bebouwing. De regels 
zorgen ervoor dat nieuwe ontwikkelingen rekening hou-
den met deze kenmerken.
Stedenbouwkundigen noemen de ‘Leidraad Landschap 
en Cultuurhistorie’ van de provincie Noord-Holland een 
goed instrument voor het vertalen van cultuurhistorische 
waarden naar ontwikkelprincipes. Het historische verhaal 
is helder en beknopt opgeschreven en de waarden zijn op 
verschillende schaalniveaus in tekst en beeld vervat. De 
Leidraad biedt bovenal concrete handvatten om hiermee 
om te gaan in het ontwerp.

Samen om tafel
Goed overleg is een voorwaarde voor de integratie van 
cultuurhistorische waarden in gebiedsontwikkelingen.  
In Den Helder en Texel is dit vanzelfsprekend en is de 
affiniteit van de stedenbouwkundigen met cultuurhisto-
rie groot. Deze relatief kleine gemeenten hebben hooguit 
enkele stedenbouwkundigen en één beleidsadviseur 
erfgoed. De lijnen zijn er kort en veel eenpitters sparren 
graag samen over vraagstukken. Doordat iedereen op 
dezelfde afdeling werkt is de drempel daarvoor lager.  
Bij grotere gemeenten kan dat moeilijker zijn. Vaak is  
de bereidheid tot overleg persoonsafhankelijk in plaats  
van een vast onderdeel van planvormingsprocessen. 
Veel gemeenten experimenteren met omgevingstafels, 
intaketafels of een variant hierop. Het doel is om met 
betrokken disciplines in een vroeg stadium om tafel te 
gaan. Initiatiefnemers krijgen zo snel inzicht in de haal-
baarheid van een project, de relevante kaders en waar 
deze kaders elkaar ondersteunen dan wel tegenspreken. 
Zo kan ook de expertise van de erfgoedambtenaar in een 
vroeg stadium worden meegewogen. Het inzetten van de 
cultuurhistorische waarden in gebiedsontwikkelingen 
wordt steeds vanzelfsprekender. 

Voor dit artikel is gesproken met Martijn Oosterhuis (Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed), Inge Kalle-den Oudsten 
en Frits op ten Berg van de gemeente Den Helder, Gea 
van Essen en Ilse Boerdijk van de gemeente Texel, Marcel 
Zwaagman van de gemeente Zaanstad en Anne Beeksma 
van De BUCH.
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de nieuwbouwwijk in 
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‘Ook in beschermd  
landschap moeten 
dorpslinten vitaal zijn’

In Wormerland heeft u als burgemeester Erfgoed in 
uw portefeuille, dezelfde portefeuille had u in Hoorn 
ook. Heeft u een voorliefde voor erfgoed? 
“Erfgoed heeft inderdaad een speciaal plekje in mijn hart. 
Samen met mijn gezin verhuis ik binnenkort zelfs naar 
een voormalige kerk die ingericht wordt als woning. Ik 
vind de portefeuille ook passen bij mijn neutrale rol. Als 
burgemeester sta ik boven de partijen en Erfgoed is een 
vrij neutrale portefeuille die over het algemeen weinig 
discussie oplevert – perfect voor het burgemeestersambt 
dus.”

Hoe zou u het erfgoed van Wormerland omschrijven?
“Wormerland is een veelzijdige gemeente met uiteen-
lopend erfgoed. Zo hebben we het Wormer- en Jisper-
veld, dat in een veenweidelandschap ligt met hierin de 
karakteristieke dorpslinten. Daarnaast zijn er meerdere 
historische dorpskernen. In contrast met dit landelijke  
en groene karakter staat ons industriële erfgoed. Wij  
zijn onderdeel van de Zaanstreek, het eerste en oudste 
industriegebied van Nederland. Langs de Zaan, maar  
ook in de dorpen, staan talloze pakhuizen, fabrieks-
gebouwen en natuurlijk een molen.”

Het veenweidegebied vormt inderdaad een groot 
deel van Wormerland, wat betekent dit voor de 
 omgang met erfgoed?
“In het veenweidegebied komen veel belangen samen. 
Bij de bescherming van het cultuurlandschap heb je te 
maken met onder meer de landbouw, recreatie en toeris-
me en de energietransitie. Soms zijn keuzes vrij eenvou-
dig te maken. Op andere momenten schuurt het. De 

Wat adviseert u andere gemeenten als het gaat om 
herbestemming?
“Het is belangrijk dat een gemeente meedenkt met een 
initiatiefnemer en in de ja-stand zit in plaats van de nee-
stand. Denk in mogelijkheden en probeer samen met de 
initiatiefnemer naar oplossingen te zoeken. Als gemeente 
moet je bovendien zelf willen investeren in een toekomst 
voor monumenten. Er zijn gemotiveerde ambtenaren 
nodig die de processen kunnen begeleiden en bestuurlijk 
moet je keuzes durven maken. Tot slot is het natuurlijk 
van belang dat er initiatiefnemers zijn die energie willen 
steken in erfgoed – gelukkig hebben wij er daar veel van.”

De erfgoedvisie van Wormerland is bedoeld als inspi-
ratiebron voor ruimtelijke ontwikkelingen. Kunt u dat 
uitleggen?
“De erfgoedvisie is gericht op de ruimtelijke meerwaarde 
van erfgoed voor nieuwe ontwikkelingen. In de visie 
staan drie verhaallijnen van de geschiedenis van Wormer -
land, als inspiratiebron voor nieuwe ruimtelijke plannen. 
De erfgoedvisie is bijvoorbeeld meegegeven aan de ont-

wikkelaar van de Zaan Driehoek, een nieuwe ontwikkel-
locatie. Ik hoop echt dat we onze geschiedenis straks 
kunnen teruglezen in nieuwe ontwikkelingen in onze 
gemeente.
“In de omgevingsvisie hebben we uiteraard ook gebruik-
gemaakt van de verhaallijnen. Op deze manier heeft erf-
goed een stevige positie in het nieuwe ruimtelijke beleid, 
iets waar we trots op mogen zijn als je het mij vraagt!”

Wat zijn uw ambities voor erfgoed in Wormerland?
“Ik zou erfgoed vanuit een breder perspectief willen bena-
deren, bijvoorbeeld door ook aandacht te vragen voor 
groen erfgoed zoals bomen en andere groene elementen 
in het landschap. Daarnaast wil ik aandacht vragen voor 
watererfgoed. We zouden in dit waterrijke gebied naar 
bruggen en kunstwerken kunnen kijken. Daarnaast zou ik 
de gemeentelijke monumentenlijst onder de loep willen 
nemen. Wat we nu aangewezen hebben zijn onze parel-
tjes, maar er is nog veel meer. Dit soort beslissingen is 
natuurlijk aan het nieuwe bestuur, dat straks de hoeder 
van het erfgoed van Wormerland is.”

In Wormerland is recent de erfgoedvisie vastgesteld. Eerstverantwoordelijke 
voor de visie is de burgemeester zelf, Judith Michel-de Jong, die erfgoed in  
haar portefeuille heeft. “Ik hoop echt dat we onze geschiedenis straks kunnen 
teruglezen in nieuwe ontwikkelingen in onze gemeente.”

vitaliteit van de dorpslinten is van belang, ook in het 
beschermde landschap.
“Onlangs waren er discussies over de belastbaarheid  
van de natuur door toeristen en andere bezoekers.  
Even overwoog Natuurmonumenten om delen van zijn 
grondgebied af te sluiten voor publiek, maar gelukkig zijn 
er goede afspraken gemaakt en zijn deze natuurgebieden 
toch nog te bezoeken. Dat is voor onze eigen inwoners 
ook belangrijk, want zij voelen zich enorm verbonden 
met hun omgeving.”

Wormerland heeft veel herbestemde monumenten. 
Wanneer is volgens u een herbestemmingsproces 
geslaagd?
“Als je binnenkomt en je voelt een nieuwe dynamische 
sfeer in een prachtige historische omgeving, dat vind ik 
inspirerend. In Pakhuis Batavia in Wormer zitten bijvoor-
beeld een sportschool en een restaurant. Deze transfor-
matie is heel smaakvol gedaan. Het trappenhuis in de 
entree heeft een stoer karakter en past perfect bij het 
monument. En sinds kort is er het boetiekhotel Valerius, 
een bed and breakfast in een voormalige kerk. Ondanks 
het complexe programma met onder andere zeven 
 kamers is de ruimtelijkheid van de kerk nog beleefbaar. 
Dat vind ik mooi.”

In gesprek met Judith Michel-de Jong,  
burgemeester van gemeente Wormerland

 Door Marrit van Zandbergen

Judith Michel-de Jong voor het fabriekscomplex aan de Veerdijk in Wormer, met de rijstpellerij 
Hollandia en de pakhuizen Batavia, Saigon, Bassein en Java. Het complex is beeldbepalend  
voor de Zaanbocht. Het gebied heeft een rijke geschiedenis van herbestemming.

 

“Het is belangrijk dat een 
gemeente meedenkt met een 

initiatiefnemer en in de ja-stand 
zit in plaats van de nee-stand”
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De sloop van monumentale interieurs, bijvoorbeeld bij modernisering of verduur-
zaming, vindt nog verontrustend vaak plaats, vinden de erfgoedspecialisten van  
Haarlem en Hoorn.  Gemeenten moeten daar op bedacht zijn, zeker nu tijdens de 
grootschalige verduur zamingsslag. Lang niet alle monumenteneigenaren zijn zich 
bewust van de waarde van hun interieur, soms weten zij zelfs niet dat ook het interieur 
onder de monumentenstatus valt.
Hoorn wil daar verbetering in brengen door in het erfgoedbeleid aandacht te vragen 
voor historische interieurs. De gemeente scherpt daartoe de restauratierichtlijnen aan. 
Het plan is om de bouwhistorische verwachtingskaart uit te breiden met historische 
interieurgegevens. Om daar een begin mee te maken is de mogelijkheid gecreëerd  
om gegevens over het interieur te registreren. “Op basis van de kennis van onze  
monumentenspecialisten en op basis van informatie van bijvoorbeeld Funda, willen 
we in kaart brengen en registeren bij welke panden interieurwaarden bekend zijn of 
verwacht worden”, vertelt Eva de Bruijne, beleidsmedewerker erfgoed bij gemeente 
Hoorn. “Als er nieuwe informatie binnenkomt dan voegen we die toe aan deze kaart. 
Door de aanvulling op de bouwhistorische verwachtingskaart kan bij vergunningaan-
vragen extra zorgvuldigheid met de omgang van het interieur gevraagd worden. Voor-
waarden voor het interieur worden uiteraard pas gesteld nadat een interieurspecialist 
de situatie beoordeeld heeft.”
In Hoorn wordt onderscheid gemaakt tussen vier categorieën: het interieurensemble, 
het samenhangend interieur, interieurs met losse waardevolle elementen en panden 
zonder interieurwaarde. Op basis van een onderzoek in Noord-Brabant wordt verwacht 
dat in Hoorn veertien procent van de rijksmonumenten een interieurensemble heeft  
en dertig procent nog een samenhangend interieur. Ervan uitgaande dat ook de ge-
meentelijke monumenten waardevolle interieurs bezitten, betekent dit dat een groot 
aantal panden om aandacht vraagt.

Lang niet voldoende
Ook Haarlem wil middels een interieurinventarisatie meer grip krijgen op de collectie 
en daarnaast meer bewustzijn creëren over de waarde van historische interieurs: 
“Haarlem is een echte interieurstad, met relatief veel achttiende-eeuwse interieurs”, 
zegt Marjoleine van Schaijk, een van de erfgoedspecialisten bij de gemeente Haarlem 

‘En toen was  
het stucplafond 
gesloopt’

Een duurzame toekomst voor historische interieurs   Door Rosanne Bruinsma  
en Marrit van Zandbergen

waarmee we spraken. “Maar de riante woningen in de 
negentiende-eeuwse uitbreidingswijken getuigen net  
zo goed van een rijke wooncultuur. Het tempo waarmee 
interieuronderdelen zoals stucplafonds, schouwen, 
 keukenkasten en vloeren verdwijnen uit monumenten  
is zorgwekkend. Eigenaren zijn zich soms nauwelijks 
bewust van wat voor bijzonders ze in huis hebben.  
Daar willen we iets aan doen.”
Een inventarisatie en een beschermingsregime zijn overi-
gens lang niet voldoende om interieurs voor de volgende 
generaties te behouden. Monumentenbehoud begint bij 
de eigenaar en beide gemeenten investeren daarom in 
informatievoorziening en communicatie. In Haarlem 
verzamelt de gemeente goede voorbeelden en deelt die 

Een monumentenstatus heeft betrekking op exterieur én interieur, maar 
vaak weten gemeenten niet wat er allemaal achter de voordeur verscholen 
gaat en kunnen zij onvoldoende aansturen op het behoud van waardevolle 
interieurs. Haarlem en Hoorn zijn daarom een pilot gestart om meer 
aan dacht te genereren voor het historische interieur.

op de website. Ook zoekt de gemeente ambassadeurs en 
denkt na over een prijsvraag voor het mooiste interieur. 
Hoorn wil een informatiemarkt organiseren waar ver-
schillende partijen hun kennis over interieurs en produc-
ten kunnen aanbieden. Het belangrijkste is uiteindelijk 
het contact met eigenaren. De erfgoeddeskundige is bij 
uitstek degene die het enthousiasme voor en de kennis 
over het interieur kan overdragen aan monumenten-
eigenaren.

Post-65 gemeentehuis
Gemeenten hebben ook een voorbeeldfunctie voor het 
behoud van de eigen collectie. Bij het beheer en zeker  
bij de verduurzaming van het eigen bezit is interne af-

Het Pieter Teylers Huis in Haarlem werd geheel gerestaureerd en verduurzaamd.  
In de historische interieurs zijn installaties als leidingen, klimaatbeheersing en 
brandbeveiliging onzichtbaar weggewerkt.
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stemming essentieel. Zowel in Hoorn als Haarlem zoekt 
de afdeling Erfgoed daarom samenwerking met de ge-
meentelijke vastgoedafdeling. Beide gemeenten onder-
zoeken of een betere samenwerking en afstemming 
tussen beide afdelingen kan bijdragen aan het behoud 
van hun eigen interieurs.
Hoorn en Haarlem verduurzamen hun panden in ge-
meentelijk bezit in rap tempo. Hoorn heeft zijn post-65 
gemeentehuis onlangs aangewezen als gemeentelijk 
monument, en binnenkort wordt het verduurzaamd. 
Hoewel het interieur in het stadhuis helaas niet meer 
compleet is – de kenmerkende wandafwerkingen, 
 kantoortuinen, vloerafwerking en de oranje en paarse 
kleuren zijn verdwenen – is verduurzaming hét moment 
voor monumenteneigenaren om na te denken over een 
zorgvuldige omgang met het interieur.
In Haarlem grijpen de erfgoedspecialisten de politieke en 
maatschappelijke verduurzamingsambitie aan als kans 
voor behoud van interieurs door meteen ook aandacht 
te vragen voor het belang van een zorgvuldige omgang 

met historische interieurs. Ceciel Nyst: “We willen het 
idee weerleggen dat verduurzaming en behoud van 
 historische interieurs niet samen kunnen gaan. Liever 
kijken we met monumenteigenaren samen naar wat wél 
kan – en de praktijk leert dat er veel mogelijk is.” Collega 
Marjoleine van Schaijk vult aan: “Het is belangrijk om 
integraal te werk te gaan, vooruit te denken en de vraag 
achter de vraag boven water te krijgen: waaróm wil de 
eigenaar dubbelglas? Wil hij kosten besparen of is hij  
op zoek naar meer wooncomfort? Creativiteit, kwaliteit, 
maatwerk, daar gaat het om.”
Het mantra ‘monumentenwerk is maatwerk’ geldt ook  
bij verduurzaming. De complexiteit van een ingreep moet 

niet onderschat worden. Regelmatig ontstaat er een 
domino-effect dat niet voorzien was: er wordt bijvoor-
beeld gestart met vloerisolatie, dit leidt tot muurisolatie, 
waarna de ramen vervangen worden, waardoor de kozij-
nen ook aangepast moeten worden en uiteindelijk komt 
zelfs het waardevolle stucplafond aan de beurt. Veel 
eigenaren zijn zich vooraf niet bewust van de bouw-
fysische risico’s. Door teveel isolatie bijvoorbeeld, kan 
inwendige condensatie ontstaan, met alle gevolgen  
van dien. Zorgvuldige verduurzaming met behoud  
van monumentale waarden vergt daarom tijd, budget, 
expertise en aandacht.

Niet duurzaam
“Bovendien”, zo stelt Maartje Taverne van de gemeente 
Haarlem: “stimuleren we eigenaren om bij erfgoed duur-
zaamheid breder te beschouwen. Nul-op-de-meter is 
geen realistisch doel bij monumenten en bovendien ligt 
de focus dan teveel op energie besparen, terwijl het 
vervangen van bestaande historische materialen óók  
niet duurzaam is.” Ceciel Nyst vult aan: “Wij zoeken  
samen met eigenaren naar oplossingen voor opwek  
en lager verbruik, zonder dat het hele huis op de schop 
moet. Veel monumenteneigenaren zijn zich niet bewust 
van de mogelijkheden van quick wins – die zijn boven-
dien veel goedkoper. Soms maakt een vloerkleed,  
dikke gordijnen of tochtwering al een enorm verschil  
in comfort.”
De conclusie is duidelijk: monumenten en verduurza-
ming kunnen echt samengaan, maar zorgvuldigheid  
is geboden. Begin met de interieurwaarden in beeld  
te brengen, formuleer vervolgens een integrale en zorg-
vuldige aanpak, houd de ambities realistisch en zoek 
aansluiting bij het positieve verduurzamingsverhaal.  
Zo ontstaan er kansen voor historische interieurs én 
verduurzaming.

Voor dit artikel spraken we met (volgende bladzijde,  
v.l.n.r.) Anouk Schouten, Ceciel Nyst, Maartje Taverne,  
Marjoleine van Schaijk, erfgoedspecialisten bij gemeente 
Haarlem, Eva de Bruijne, beleidsmedewerker erfgoed  
bij gemeente Hoorn, en Anniek Bakker interieurwacht  
bij Monumentenwacht Noord-Holland.

Belangrijkste vragen
 
Voor het behoud van historische interieurs is het 
essentieel dat tijdens de planvorming de volgende 
vragen worden beantwoord: 
 
-  Wat is de vraag achter de vraag? Waaróm wordt  

er gerenoveerd of verbouwd? Wat is de motivatie 
van de initiatiefnemer om tot verduurzaming  
over te gaan? En welke maatregelen passen  
daarbij?

-  Wat zijn de monumentale waarden van het  
pand én het interieur?

-  Welke kansen biedt het pand? 
-  Welk domino-effect hebben de voorgestelde 

ingrepen? Vaak roept de ene ingreep de  
andere op.

-  Welke expertise (zoals een restauratiearchitect  
of een bouwfysicus) is hier noodzakelijk en is  
alle expertise samengebracht?

Proefproject: de interieurwacht
 
Monumentenwacht Noord-Holland is gestart met 
een nieuwe pilot: de interieurwacht. Samen met  
de monumentenwacht van Gelderland, Utrecht  
en Noord-Holland kregen monumenteneigenaren 
vorig jaar korting op inspecties en adviezen van  
een interieurdeskundige. De pilot werd gesubsidi-
eerd door de Rijksdienst voor het Cultureel  
Erfgoed (RCE), en met de subsidie zijn tevens  
nieuwe  interieurdeskundigen opgeleid.
De interieurdeskundige neemt samen met de  
eigenaar alle onderdelen van het interieur onder  
de loep. De staat van onderhoud wordt in kaart 
gebracht en de eigenaar krijgt praktische onder-
houds- en schoonmaaktips: “Meestal hebben de 
kleine tips het meeste effect. Een droogloopmat 
kan bijvoorbeeld ’s avonds even opgerold worden. 
Dit voorkomt vuilophoping en condensatie onder 
de mat en dat is belangrijk voor het behoud van  
de vloer eronder”, aldus Anniek Bakker, historisch  
interieurinspecteur bij Monumentenwacht 
Noord-Holland.
Volgens Bakker kent Noord-Holland een rijkdom 
aan historische interieurs, maar wordt het voort-
bestaan hiervan serieus bedreigd: “Een historisch 
interieur is in een mum van tijd vervangen door  
een nieuwe keuken met kookeiland of een houten 
visgraatvloer. Erg jammer, want in de stolpen van 
Noord-Holland treffen we nu nog prachtig tegel-
werk aan en in de grote steden zijn interieurs te 
vinden met beschilderde balken en plafonds die  
ik graag zou behouden voor de toekomst.”

Aan de hand van gedetailleerd interieur- en kleur-
historisch onderzoek werden de verschillende bouw-
fasen en -sporen in het Pieter Teylers Huis inzichtelijk 
gemaakt en de interieurs uit de achttiende eeuw 
hersteld en heringericht.

“Veel monumenteneigenaren  
zijn zich niet bewust van  

de mogelijkheden van 
 quick wins – die zijn  

bovendien veel goedkoper”
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stemming essentieel. Zowel in Hoorn als Haarlem zoekt 
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“Het is belangrijk om integraal  
te werk te gaan, vooruit te  

denken en de vraag achter de  
vraag boven water te krijgen”
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  Duurzaam monumentenwerk is maatwerk
Monumentaal vastgoed verduurzamen vraagt een 
 maatwerkaanpak. Een generieke aanpak is vaak  
niet mogelijk en dat maakt het soms ingewikkeld  
en onoverzichtelijk. Het stroomdiagram Duurzaam 
 monumentenwerk is maatwerk biedt erfgoedadviseurs 
die bij of voor gemeenten werken, stapsgewijs overzicht 
van het verduurzamen van monumenten. In het stroom-
diagram wordt het proces in zeven stappen uiteengezet 
– van het verzamelen van basisinformatie tot en met  
de uitvoering en monitoring van de maatregelen.

  Het stroomdiagram is te downloaden via onze  
website.

  Masterclasses
Sinds 2020 organiseert het Steunpunt masterclasses over 
gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en de Omgevingswet 
voor medewerkers van Noord- Hollandse gemeenten.  
Denk aan tips van de beste specialisten uit het erfgoedvak 
over onder meer dakbedekking en goten, erfgoed in de 
omgevings visie of het omgevingsplan. Om deze voor  
een groter publiek te ontsluiten zijn de opnames van  
de masterclasses nu te vinden op onze website en ons 
YouTube kanaal. Vanwege de grote belangstelling volgt  
een nieuwe reeks masterclasses.

  Houd onze website in de gaten voor nieuwe  
onderwerpen en om je aan te melden.

  Podcast Erfgoedraad
Speciaal voor gemeenteraadsleden is er nu een 
podcast over cultureel erfgoed. Wat bedoelen we 
eigenlijk met erfgoed? Wat kun je als raadslid of 
gemeenteraad doen voor het lokale erfgoed? En 
wat als je meer te weten wilt komen over erfgoed? 
Luister de podcast mét en vóór raadsleden! Primo 
Reh en Annika Blonk gaan in de eerste aflevering in 
gesprek met Christian Pfeiffer (GroenLinks, Weesp) 
en Meis de Jongh (VVD, Bergen) over hun werk als 
raadslid en hun affiniteit met en betekenis voor  
het erfgoed in hun gemeente. Met tips over de rol 
die je als raadslid kan vervullen voor het erfgoed  
in jouw gemeente.

  Nu te beluisteren via Spotify, Google Podcasts 
en Apple Podcasts. 

  Handreikingen Omgevingswet
De Omgevingswet biedt gemeenten 
mogelijkheden om ambities te 
verankeren in beleid. Maar hoe? 
Onze nieuwe thematische serie 
over het omgevingsplan bestaat  
uit praktische handreikingen voor 
gemeenten bij de transitie naar de 
Omgevingswet. De eerste delen 
kwamen uit in 2020 en 2021 en 
gaan over ‘Erfgoed in het omge-
vingsplan’ en ‘Kerkenvisies in het 
omgevingsplan. De nieuwste hand-
reiking is zojuist verschenen en  
gaat over ‘De landgoederenzone 
langs de kust van Holland in het 
omgevingsplan’.
   Alle handreikingen zijn te  
downloaden via onze website.

Van onze website       steunpunterfgoednh.nl/kennisbank

  SCHATRIJK
Ter promotie van het archeologisch 
erfgoed van Noord -Holland geeft  
het Steunpunt jaarlijks het magazine 
SCHATRIJK uit waarin de top-
vondsten per archeologiegebied 
worden gepresenteerd. De glossy 
biedt een overzicht van de kenmer-
ken, verscheidenheid en rijkdom van 
de archeologie per regio, en is een 
inspiratiebron voor ontwikkelaars, 
ondernemers en beleidsmakers. 

  Binnenkort verschijnt de  
nieuwste SCHATRIJK op  
onze website.

  Hulp voor nieuwe erfgoedprofessionals
In ons veelzijdige en dynamische vakgebied is het onmogelijk om als starter alles al onder de knie te hebben. 
Gelukkig zijn er collega’s, vakgenoten en organisaties – zoals het Steunpunt Monumenten & Archeologie 
Noord-Holland, de RCE en de Erfgoedacademie – die kunnen helpen. Zo heeft het Steunpunt het Netwerk 
voor nieuwe erfgoedprofessionals in het leven geroepen. In het netwerk helpen startende erfgoedspecialisten 
elkaar en wisselen ze ideeën uit. Gevoed door de kennis van andere vakspecialisten worden thema’s en 
vraagstukken doorgesproken – echt leren van elkaar en met elkaar. 

  Deelnemen aan het Netwerk? Neem dan contact met ons op. De syllabus is te downloaden via  
onze website.

  QR-code Kennisbank
Scan deze QR-code met de 
camera van je telefoon of 
tablet om direct naar de 
 kennisbank van onze  website 
te gaan. Hier vind je nieuws, 
in formatie, beleid en  dossiers 
over gebouwd  erfgoed, cul-
tuur    landschap, archeologie en 
erfgoed in de Omgevingswet.
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“Over vijf jaar heeft de gemeente 
zich steviger gepositioneerd als 
erfgoed verantwoordelijke en de 
regierol op zich genomen”
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Eduard van Zuijlen: “Je komt hier onder elke stoeptegel 
geschiedenis tegen. Enkhuizen barst van de verhalen en ik 
vind dat prachtig. De gemeente heeft veel monumenten 
– in verhouding zijn we de tweede monumentengemeen-
te van Nederland – maar ook tradities als de harddraverij 
en de Zuiderzeecultuur, het varende en groene erfgoed  
en de omvangrijke Gemeentelijke Collectie Enkhuizen.  
En om dan in het stadhuis te mogen werken – ik voel me 
soms net een museumdirecteur.”

Waar zetten jullie op in met het nieuwe erfgoedbeleid?
Dorus Luyckx: “We willen ons erfgoedbeleid verbinden 
met ander beleid en andere sectoren, zoals economie, 
terrassen, evenementen en parkeren. Dat is de integrale 
aanpak waar wij op inzetten. Hoe kun je bijvoorbeeld  
een nieuwe wijk inbedden in historische structuren, het 
cultuurlandschap en het groene erfgoed?”
Eduard van Zuijlen: Bij de stadswallen hebben we het 
beheer van erfgoed en toerisme kunnen verbinden met 
de zaadveredelingssector, die historisch en economisch 
van grote betekenis is voor de regio. Doordat zij proef-
tuinen aanleggen in het schootsveld combineerden we 
erfgoed met de duurzaamheids- en biodiversiteitsopgave. 
Op de stadswal zelf willen we bijenlinten aanleggen, 
waardoor het beheer van de wallen financieel gedekt  
is en de bloemen van de proeftuinen door de bijen  
 bestoven worden.”
Dorus Luyckx: “Enkhuizen is eigenlijk een dynamisch 
museum. Je kunt die kwaliteit onder andere inzetten 
om recreanten te trekken, en zo de lokale bedrijvigheid 
een impuls geven. Het is economisch van belang om die 

verbindingen te blijven leggen. Niet alleen voor recreatie 
en toerisme, maar ook omdat het de kwaliteit van wonen 
vergroot.”

Met die integrale aanpak worden meerdere beleids-
terreinen doorkruist. Hoe regel je dat in een ambtelij-
ke organisatie?
Dorus Luyckx: “Het is echt een opgave om de uitvoering 
goed te krijgen. Toen ik begon als wethouder ‘deden we 
erfgoed erbij’. Inmiddels is de positie van erfgoed veel 
sterker. Om de kwaliteit van wonen, werken en recreëren 
te bevorderen voegden we erfgoed al toe aan de afdeling 
Ruimte. We hebben vervolgens een grote stap voorwaarts 
gezet met het integrale karakter van het nieuwe erfgoed-
beleid. Nu willen we de verbinding tussen de verschillen-
de afdelingen – Ruimte, Samenleving, Sport, Onderwijs 
– sterker maken. Het inzetten van erfgoed als vliegwiel 
voor al die afdelingen tezamen staat nog in de kinder-
schoenen.”

Enkhuizen werkt al in SED-verband – is het denkbaar 
dat jullie nog meer de regionale samenwerking gaan 
zoeken? 
Dorus Luyckx: “Erfgoed stopt niet bij de gemeente-
grenzen. Ik ben een pleitbezorger van Westfriese samen-
werking, alleen al vanwege het historische perspectief. 

Neem de Westfriese Omringdijk, die als steppingstone 
zou kunnen dienen om de regio te verkennen. De provin-
cie zou hiervoor de regie kunnen nemen – regionaal en 
gemeentelijk wordt hier namelijk te weinig naar gekeken.”
Eduard van Zuijlen: “We staan open voor veel ideeën.  
Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat we in stichtings-
vormen gaan samenwerken, waardoor het mogelijk  
wordt om externe middelen aan te trekken via fondsen. 
Wat daarin wijsheid is willen we samen met de regio  
nog uitvinden.”
Dorus Luyckx: “Je kunt beleid schrijven – en dat hebben 
we gedaan – maar dan dient zich meteen de vraag aan 
hoe je het gaat uitvoeren. Daar voorzie ik grote zorgen 
omdat het financieel een enorme opgave is. We redden 
het niet alleen. Daarom hebben we provincie Noord- 
Holland nadrukkelijk gevraagd om de regie in handen  
te nemen en te ondersteunen bij een integrale erfgoed-
benadering voor de hele regio West-Friesland. Gezamen-
lijk en integraal ontwikkelen kan de regio een enorme 
boost geven.”

Waar staat het erfgoed van Enkhuizen over vijf jaar? 
Zijn er grote veranderingen ten opzichte van nu?
Eduard van Zuijlen: “Het zou mij een lief ding waard  
zijn dat een aantal blikvangers als de Koepoort en de 
Betonningsfabriek een nieuwe bestemming hebben 
 gekregen. Het lichtende voorbeeld is de Drommedaris – 
zo moeten die andere gebouwen er over vijf jaar ook  
bij staan.”
Dorus Luyckx: “Vijf jaar is heel kort als je kijkt naar  
de gehele opgave. Denk aan het onderhoud van het 
 gemeentelijke vastgoed. Dan praat je eerder over  
twintig tot dertig jaar. Over vijf jaar heeft de gemeente 
zich s teviger gepositioneerd als erfgoedverantwoordelijke 
en de regierol op zich genomen. Ook is er een Westfriese 
erfgoedafdeling opgestart waarin we elkaar vinden in de 
integrale aanpak van ons erfgoed. Dat kan – zoals Eduard 
al aangaf – best een publiek-private samenwerking zijn.”

‘Erfgoed als vliegwiel  
inzetten krijgt  
langzaam vorm’

Dubbelinterview met burgemeester Eduard van Zuijlen  
en wethouder Dorus Luyckx van Enkhuizen

 Door Primo Reh

‘Erfgoed als vliegwiel’ is de titel van het nieuwe erfgoedbeleid van gemeente Enkhuizen. 
Daarmee wil de gemeente erfgoed inzetten als middelpunt en aanjager van bredere 
 ontwikkeling. In gesprek met burgemeester Eduard van Zuijlen (onder andere Toerisme, 
recreatie en havens) en wethouder Dorus Luyckx (onder andere Kunst en cultuur en 
Cultureel erfgoed en monumentenbeleid) over wat deze visie betekent voor de gemeente.

“Je kunt beleid schrijven, maar  
dan is meteen de vraag: hoe ga je  
het uitvoeren?” – Dorus Luyckx

“Ik voel me soms net een 
museumdirecteur”

– Eduard van Zuijlen
Volgens Eduard van Zuijlen kan erfgoed in 
 Enkhuizen meerdere beleidsvelden samen-
brengen. In het schootsveld zijn proeftuinen 
aangelegd en op de stadswallen worden 
 bijenlinten ingezaaid.
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Iedere ruimtelijke ontwikkeling is 
een nieuwe stap in de rijke, gelaagde 
geschiedenis van onze leefomgeving. 

Zorgvuldig omgaan met de lokale 
identiteit hoort daarbij
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