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VOORWOORD 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van het programma 

Erfgoed Deal, Samen werken aan een waardevolle 

leefomgeving.  Het programma, gestart in oktober 2019, 

is erop gericht om vanuit de kracht van erfgoed bij te 

dragen aan de grote transitieopgaven in onze 

leefomgeving. We zien een wereld die snel verandert, 

niemand kan zich voorstellen hoe ons landschap er over 

twintig jaar uitziet. We staan aan het begin van een 

aantal omvangrijke transities in de fysieke 

leefomgeving. Klimaatadaptatie, de energietransitie 

en een toenemende stedelijke groei, maar tegelijk ook  

krimp, zorgen voor grote ruimtelijke uitdagingen. 

Wijken moeten worden verduurzaamd, nieuwe 

energie moet worden opgewekt en getransporteerd. 

Onze leefomgeving moet zo worden ingericht dat het 

weerstand kan bieden aan wateroverlast, droogte én 

ons kan beschermen tegen hitte. Onze steden groeien 

verder terwijl andere gebieden worden 

geconfronteerd met bevolkingsdaling en leegstand. 

In deze turbulente tijden kan cultureel erfgoed 

houvast bieden. Natuurlijk: instandhouding en 

ontwikkeling van erfgoed zijn van belang. Maar 

erfgoed biedt meer: gebiedskenmerken en lessen uit 

het verleden kunnen inspiratie bieden voor de 

opgaven waar we voor staan. Door de kracht van 

ontwerp kunnen we oude waarden een plek geven in 

de leefomgeving van de toekomst. Uiteindelijk willen 

we een waardevolle leefomgeving die met zorg is 

vormgegeven, waarin ons verleden tastbaar is en 

waar we ons – ook in de toekomst – verbonden mee 

voelen. Om dit te bereiken is inzet van alle partijen – 

overheden en maatschappelijke organisaties – nodig. 

Daartoe is in 2019 de Erfgoed Deal gesloten.  

Het programmabureau houdt kantoor bij de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. 

Vanaf oktober 2019 is het programmabureau gaan 

werken aan de opzet voor het programma van de 

aankomende jaren. De eerste projecten en 

uitkeringen vonden snel plaats, al in december 2019 

sloot de eerste ronde, deze uitkeringen zijn in 2020 

overgemaakt. In korte tijd en lerende wijs heeft het 

programmabureau indienformulieren opgesteld en de 

website in de lucht gebracht. Tegelijk voerden we de 

eerste gesprekken met initiatiefnemers. Zeven 

projecten hebben in de eerste ronde van 2020 een 

uitkering van de Erfgoed Deal ontvangen.  

Het nieuwe jaar begon rustig. Tot in maart 2020 het 

Coronavirus ook in Nederland in alle hevigheid 

uitbrak. In korte tijd bleek alles digitaal te moeten. De 

verwachting was enigszins dat dat zou betekenen dat 

het rustiger zou worden, maar dat was niet het geval. 

Juist gemeenten en provincies gingen in de 

versnelling. In korte tijd is het programma 

gedigitaliseerd en zijn we gaan oefenen met online 

bijeenkomsten en webinars. Het is natuurlijk lastig 

een project te moeten beoordelen zonder fysiek 

bezoek, maar gelukkig werden de regels in de zomer 

wat losser en kon dat incidenteel plaatsvinden. De 

indieningstermijn voor de tweede ronde werd 

verlengd naar september en diezelfde maand 

afgerond. Zes projecten konden worden toegevoegd 

aan het portfolio van de Erfgoed Deal.  

Al met al kijken we terug op een bijzonder 2020  met 

geslaagde projecten en mooie resultaten. We hebben 

veel geleerd, online ontmoetingen werken ook goed, 

ons bereik is groot. We zullen nu en ook in de 

toekomst gaan werken met een vorm waar digitaal 

afgewisseld zal worden met overleggen op locatie. 

Wat dat betreft is qua werkvormen 2020 een echt 

transitiejaar.  Uiteraard missen we het fysieke contact 

en de gesprekken op locatie. We kunnen niet wachten 

tot het zover weer is dat we de projecten op locatie 

kunnen gaan bezoeken. Er is veel behoefte bij de 

partners aan excursies en ontmoetingen. We hopen 

dat ergens in het jaar 2021 te kunnen gaan oppakken. 

Voor nu, opgewekt voorwaarts en ondanks de huidige 

corona maatregelen maken we er met elkaar het 

beste van.  

Marjorie Verhoek 

Programmaleider Erfgoed Deal  

Maart 2021   

 

Ps: druk op de linkjes of foto’s  in het bestand voor 

extra informatie  
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STRUCTUUR ERFGOED DEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUURGROEP DATUM 
  

Startvergadering 10 september 2019 
Den Haag 

  
Stuurgroepvergadering eerste 

uitvoeringsprogramma 
7 februari 2020 

Zwolle 
  

Stuurgroepvergadering tweede 
uitvoeringsprogramma 

25 september 2020 
Amersfoort 

  

STUURGROEP 

MINISTERIES OCW, BZK, 

IenW, LNV 

INTERPROVINCIAAL 

OVERLEG (IPO) 

FEDERATIE GROTE 

MONUMENTENGEMEENTEN (FGM) 

VERENIGING NEDERLANDSE 

GEMEENTEN (VNG) 

FEDERATIE INSTANDHOUDING 

MONUMENTEN (FIM) 

NATUURMONUMENTEN STAATSBOSBEHEER LANDSCHAPPENNL RIJKSVASTGOEDBEDRIJF FEDERATIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 

Erfgoed Deal met addendum  

Opgenomen in de NOVI 

https://www.erfgoeddeal.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/samen-werken-aan-een-waardevolle-leefomgeving
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ONDERSTEUNINGSTEAM DATUM 
  

Startvergadering 21 november 2019 
Amersfoort 

  
Eerste uitvoeringsprogramma en 

leeromgeving 
18 mei 2020 

Online 
  

Tweede uitvoeringsprogramma 
en hoe verder leeromgeving 

9 november 2020 
Online 

  

ONDERSTEUNINGSTEAM 

Overleg ondersteuningsteam 9 

november 2020 met brainstorm  

in deelsessies hoe verder met de 

leeromgeving van de Erfgoed Deal 
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PRODUCTEN ORGANISATIE PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkplan met werkwijze programmabureau 

2019 

Eerste ronde met 

aanmeldformulier en 

indienformulier  

Het Afwegingskader van de 

Erfgoed Deal. Met dit kader 

in de hand worden de 

projecten beoordeeld.  

 

https://www.erfgoeddeal.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/erfgoed-deal-werkplan
https://www.erfgoeddeal.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/erfgoed-deal-afwegingskader
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2020 Deadline verplaatst voor 

meer ruimte ivm Corona, 

online contact 

initiatiefnemers en in plaats 

van twee formulieren één 

indienformulier.  

Vlog programmaleider 

nieuwe werkwijze corona 

(april 2020) 

Infographic programma  

Animatievideo 

https://www.youtube.com/watch?v=UFIlW9r86n8&feature=youtu.be
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/hoe-kan-ik-een-project-indienen
https://www.erfgoeddeal.nl/programma/over-de-erfgoed-deal
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EERSTE UITVOERINGSPROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 aanmeldingen op 1 december 2019 die 

hebben gepitcht van 11 december tot en met 

19 december 2019 in Amersfoort met een korte 

presentatie, ruimte voor vragen en 

aanbevelingen achteraf via mail.  

9 projecten ingediend op 24 januari 2020 

waarvan 7 projecten in het eerste 

uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. 

Eerste kick-off met project Een Nieuwe Tijd op 

9 maart 2020 in de Achterhoek, net voor 

corona.  Daarna online SMART afspraken 

gemaakt met de overige projecten uit het 

eerste uitvoeringsprogramma over onder 

andere bijdrage aan podcast en tijdschrift. 

https://www.erfgoeddeal.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/erfgoed-deal-uitvoeringsprogramma
https://www.erfgoeddeal.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/erfgoed-deal-uitvoeringsprogramma
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 HOORNWERK GREBBEDIJK 

€ 427.500 bijdrage 

 

ZITTERD CLIMATE 

PROOF  
€ 1.000.000 bijdrage 

AMSTERDAM 

WETLANDS 

€ 570.000 bijdrage 

Klik op de foto voor meer informatie op onze website 

https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/klimaatadaptatie/hoornwerk-grebbedijk
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/klimaatadaptatie/zitterd-climate-proof
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/energietransitie-en-duurzaamheid/amsterdam-wetlands
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EEN NIEUWE 

TIJD 
€ 230.000 bijdrage 

VONDST 
€ 500.000 bijdrage 

WIJKAANPAK  

DE PAS 

€ 475.000 bijdrage 

Klik op de foto voor meer informatie op onze website 

             STADSPARK WEERT 

 

€ 427.500 bijdrage 

 

 

https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/stedelijke-groei-en-krimp/stadspark-weert
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/kennis-en-dialoog/een-nieuwe-tijd
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/kennis-en-dialoog/wijkaanpak-de-pas
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/erfgoed-en-omgevingsvisie/vondst
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TWEEDE UITVOERINGSPROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

  

17 videopitches online via Webex voor het voltallige  programmabureau 

tussen 27 augustus en 2 september 2020. Korte presentatie project, 

daarna ruimte voor vragen van het programmabureau en specialisten 

van de RCE en aanbevelingen achteraf via mail.  

16 indieningen op 15 september 2020  waarvan 6 projecten in het 

tweede uitvoeringsprogramma zijn opgenomen.  

Informatiewebinar op 16 juni 

2020 voor initiatiefnemers 

nieuwe projecten met 70 

deelnemers 

https://www.erfgoeddeal.nl/publicaties/publicaties/2020/10/05/uitvoeringsprogramma-2e-ronde2020
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KUSTEN VAN HET 

IJSSELMEER 

€ 193.550 bijdrage  

KLIMAAT-BESTENDIGE 

KASTELEN, 

BUITENPLAATSEN EN 

LANDGOEDEREN 

€ 515.870 bijdrage 

MEESTER VAN DER 

HEIJDENGROEVE 

 

€ 271.000 bijdrage 

 

 

Klik op de foto voor meer informatie op onze website 

https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/erfgoed-en-omgevingsvisie/kusten-van-het-ijsselmeer
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/erfgoed-en-omgevingsvisie/kusten-van-het-ijsselmeer
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/erfgoed-en-omgevingsvisie/kusten-van-het-ijsselmeer
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/erfgoed-en-omgevingsvisie/kusten-van-het-ijsselmeer
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/energietransitie-en-duurzaamheid/zonnepanelendak-voor-meester-van-der-heijdengroeve
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/erfgoed-en-omgevingsvisie/kusten-van-het-ijsselmeer
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/erfgoed-en-omgevingsvisie/kusten-van-het-ijsselmeer
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/erfgoed-en-omgevingsvisie/kusten-van-het-ijsselmeer
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/klimaatadaptatie/klimaatbestendige-kastelen-buitenplaatsen-en-landgoederen
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/erfgoed-en-omgevingsvisie/kusten-van-het-ijsselmeer
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/erfgoed-en-omgevingsvisie/kusten-van-het-ijsselmeer
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/erfgoed-en-omgevingsvisie/kusten-van-het-ijsselmeer
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/erfgoed-en-omgevingsvisie/kusten-van-het-ijsselmeer
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WADDENKUST 

K(L)EIGOED 

€ 450.000 bijdrage 

WATERMOLENLANDSCHAP 
€ 610.000 bijdrage 

 

FORTEILAND 

PAMPUS 

€ 560.000 bijdrage  

Klik op de foto voor meer informatie op onze website 

https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/stedelijke-groei-en-krimp/project-waddenkust-kleigoed
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/energietransitie-en-duurzaamheid/forteiland-pampus
https://www.erfgoeddeal.nl/projecten/klimaatadaptatie/watermolenlandschappen-voor-klimaatadaptatie
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PORTFOLIO ERFGOED DEAL 2020  

 

 

 

  

KLIMAAT DUURZAAMHEID GROEI & KRIMP KENNIS & DIALOOG OMGEVINGSVISIES 
     

HOORNWERK GREBBEDIJK AMSTERDAM WETLANDS STADSPARK WEERT EEN NIEUWE TIJD VONDST 
     

ZITTERD CLIMATE PROOF FORTEILAND PAMPUS WADDENKUST K(L)EIGOED WIJK DE PAS KUSTEN VAN HET IJSSELMEER 
     

KLIMAATBESTANDIGE KBL MR VAN DER HEIJDENGROEVE  !    
     

WATERMOLENLANDSCHAP     
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REGIONALE 

SPREIDING 

Totale spreidingskaart 

van de projecten in het 

portfolio van de Erfgoed 

Deal. In zwart de eerste 

ronde projecten en in 

blauw projecten uit de 

tweede ronde.  
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LEEROMGEVING  
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PRODUCTEN LEEROMGEVING 

 

 

  
Intervisiewebinars voor de initiatiefnemers van de projecten uit het  eerste 

uitvoeringsprogramma:  

- 30 juni 2020 met in de hoofdrol VONDST en Wijkaanpak de Pas 

- 22 september 2020 met in de hoofdrol Stadspark Weert en Een Nieuwe Tijd. 

Beiden met als doel om ervaringen te delen, van elkaar te leren, elkaar te inspireren 

en elkaars expertise in te zetten. 
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Eerste tijdschrift DEAL! 

verscheen in oktober 2020 

Voor de partners en 

erfgoedprofessional.  

Website met beschrijving van projecten 

die in het portfolio van de Erfgoed Deal 

zijn opgenomen. 

Bedoeld voor ontwerpers, 

beleidsmakers, RO- en 

erfgoedprofessionals die werken aan  

de drie hoofdthema’s klimaatadaptatie, 

duurzaamheid en verstedelijking & 

krimp.  

Podcast met verhalen over 

vier projecten uit het eerste 

uitvoeringsprogramma. 

Toegankelijk voor het brede 

publiek. 

 

https://www.erfgoeddeal.nl/publicaties/magazines/tijdschrift-deal/10/23/tijdschrift-deal-nummer-1
http://www.erfgoeddeal.nl/
https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/nieuws/2020/09/persbericht-podcast-erfgoed-deal/podcast-neemt-je-mee-naar-verborgen-erfgoed-in-nederland
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Vierluik themawebinars in samenwerking met de ErfgoedAcademie onder de titel ‘De 

betekenis van erfgoed in een veranderend Nederland’.  

17 november 2020: Droogte: klimaatverandering of peilbeheer? 

15 december 2020: Verduurzaming cultuurhistorisch corporatiebezit: een last of een lust? 

 

Beide webinars zijn online terug te kijken. De doelgroep is: ontwerpers en beleidsmakers op de 

drie hoofdthema’s klimaat, duurzaamheid en verstedelijking & krimp, ruimtelijke ordening 

professionals en erfgoedprofessionals. In maart en april worden er nog twee inhoudelijke 

webinars georganiseerd over omgevingsvisies en duurzaamheid.  

https://www.erfgoedacademie.nl/actueel/detail/nieuwe-reeks-webinars-erfgoeddeal-ism-erfgoedacademie
https://www.erfgoeddeal.nl/leeromgeving/themawebinars/droogte-klimaatverandering-of-peilbeheer
https://www.erfgoeddeal.nl/leeromgeving/themawebinars/webinar-verduurzaming-cultuurhistorisch-corporatiebezit-een-last-of-een-lust
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WAT DEDEN ANDEREN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is ook een hoop georganiseerd door andere partijen 

in relatie tot het programma. Het programma heeft 

financieel bij kunnen dragen aan het boek Boer doet 

Leven en aan de glossy gemaakt door Een Nieuwe Tijd 

voor alle woningbouwcorporaties in Nederland. 

Amsterdam Wetlands organiseerde samen met Vitaal 

Platteland een Webinar over de rol van erfgoed in het 

landschap. We faciliteerden een kennismiddag in de 

Achterhoek en twee van onze projecten hadden een 

rol in de podcast van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma. De projecten 

Vondst en Grebbedijk maakten mooie lesprogramma’s 

voor zowel hoger als basisschool onderwijs.  

https://www.youtube.com/watch?v=W1KM1S4yUVk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W1KM1S4yUVk&feature=youtu.be
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LEEROMGEVING: VOORUITKIJKEN  

  

2021-2022 

Excursies op locatie? 

Community of practice op LinkedIn 

In het nieuwe jaar zetten we voor alle projecten een  

kernkaart op. Kernkaart per project met informatie 

over partners, financiën, leerpunten, opbrengsten, 

producten en meer.  

Bedoeld voor ontwerpers, beleidsmakers, RO- en 

erfgoedprofessionals die werken aan de thema’s van 

de Erfgoed Deal. Tevens een toegankelijke manier om 

informatie en opbrengsten per project te monitoren 

en verder te brengen.  
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FINANCIEEL OVERZICHT 

Beschikbare budgetten vanuit het Rijk voor projecten (exclusief matching gemeenten en provincies)  

Jaar 2020 2021 2022 Totaal  
Uitvoeringsprogramma  1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde 6e ronde  

Rijksbijdrage  € 4.018.000 € 2.862.000 € 3.382.000 € 3.382.000 € 2.441.000 € 2.441.000  
Totaal  € 6.880.000 € 6.764.000 € 4.882.000 € 20.476.105 

Beschikbare budgetten inclusief matching gemeenten en provincies (47,5%)  

Jaar 2020 2021 2022 Totaal 
Uitvoeringsprogramma 1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e ronde 5e ronde 6e ronde  

Totale investering incl. matching Zie uitvoeringsprogramma’s € 7.185.210 € 7.185.210 € 5.138.948 € 5.138.948  
Totaal minimaal € 14.353.790 € 14.370.420 € 10.277.895 € 39.002.105 

 

Uitgaven programmabureau 2020  

Onderwerp Kosten 

Nulmeting Ecorys € 58.000 

Foto-opdracht € 5.300 

Website, infograpics en huisstijl ontwikkeling € 52.000 

Tijdschrift DEAL! (uitgave 1) € 24.000 

Podcast Verborgen in het volle zicht € 14.300 

Inhoudelijke Webinars ism de Erfgoed Academie € 9.000 

Communicatie € 5.000 

Algemene kosten (declaraties, bijeenkomsten, lunch, 
zaalhuur) 

€ 12.000 

totaal € 179.600 
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MONITORING EN EVALUATIE 

 

 

 

Ecorys brengt met drie metingen (nulmeting, 

tussenmeting, eindmeting) in beeld welke rol 

erfgoed speelt bij de thema’s van de Erfgoed 

Deal en welk effect het programma hier op 

heeft. Het verslag van de nulmeting is van 18 

september 2020 en gepubliceerd op onze 

website. In het najaar van 2021 volgt een 

tussenmeting en in het voorjaar van 2023 een 

eindevaluatie.  

https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/nieuws/2021/01/25/aan-de-slag-met-een-brede-leeromgeving
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De werking van het programma wordt ook geëvalueerd. Op de thema’s organisatie, samenwerking, persoonlijk en de wereld hebben we het gesprek hierover 

gevoerd met elkaar en met vertegenwoordigers van de stuurgroep, het ondersteuningsteam, de beleidsdirectie van het ministerie van OCW en met onze 

gedelegeerd opdrachtgever en vertegenwoordiger van het Rijk. Op deze pagina een greep uit de belangrijkste evaluatiepunten.  
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Michiel Scheffer - voorzitter Stuurgroep  

STUURGROEP EN PROGRAMMABUREAU 

 

Stuurgroep 

De volgende personen hebben zitting in de Stuurgroep: 

Organisatie   Naam 

 

Voorzitter   Michiel Scheffer 

IPO    Roy de Witte 

VNG    Hein Kuiken 

FGM    Monique Schuttenbeld 

FIM    Leo Endedijk 

RCE    Arjan de Zeeuw 

 

 

Programmabureau 

Programmamedewerkers: 
 
Marjorie Verhoek  Programmaleider Erfgoed Deal 
Jephta Dullaart   Netwerker thema klimaatadaptatie 
Merel Godrie   Netwerker onderzoek en leren 
Marie-Hélène Houben-Manders Netwerker thema stedelijke groei en krimp 
Willemien van Langemheen Communicatie 
Patricia van Ling   Programmasecretaris 
Edwin Raap   Netwerker energietransitie en duurzaamheid 
Jacinta van der Pol-Bontan Programma ondersteuner  
Tirzah Schnater   Communicatie  
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PARTNERS 

 

 
De Erfgoed Deal is op 21 februari 2019 ondertekend door overheden en maatschappelijke organisaties in Madurodam in het bijzijn van de minister van OCW, 

Ingrid van Engelshoven. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. 

https://www.erfgoeddeal.nl/programma/partners

