VONDST

Verleden als onderlegger voor
duurzame systeemgericht toekomstplanning
Erfgoed in omgevingsvisies

“Nu voeren we
gewoon opdrachten
uit zonder naar
omgeving en
systeem te kijken”

“Natuurlijke systeem
en erfgoed geven
samen richting aan
integrale
gebiedsprocessen”

Leerpunten + opbrengsten
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geneses zorgt voor inzicht en eerbied voor de
bijzonderheden van een plek; het besef dat een
plek geen wit vel is.
Erfgoed en strategische planning zijn in
omgevingsvisies nog niet voldoende verbonden.
Hiervoor is ook draagvlak op bestuurlijk niveau
noodzakelijk.
Met geneses alleen ben je er niet. Het zet
erfgoed goed op de kaart maar er is
aanvullende sturing nodig, bijvoorbeeld met
ontwikkelprincipes en een wijkregieplan.
Geneses en het gesprek daarover helpt de
samenwerking te versterken, erfgoed verbindt.
De uitdaging is om opbrengsten van provinciale
deelprojecten van elkaar te laten leren.

Beschrijving
In het project VONDST beogen de provincies
Drenthe, Gelderland en Zuid-Holland een impuls
te geven aan het benutten van erfgoed voor de
duurzame ontwikkeling van de leefomgeving met
het natuurlijk systeem van bodem, water en
groen als primaire onderlegger.
VONDST bouwt voort op de pilot inzake het instrument
stadsgeneses. Bij dit instrument wordt via 3Dvisualisaties de historische ontwikkeling van getoond
in relatie tot het natuurlijke systeem. Zo wordt inzicht
wordt verkregen in de hechting en onthechting van de
landschappelijke inrichting met de ondergrond. Dit
biedt vervolgens in samenhang met uitdagingen ten
aanzien van klimaatadaptatie en energietransitie de
basis voor ruimtelijke planning en beleid. Onderzocht
wordt hoe geneses erfgoedinclusief gemaakt kunnen
worden en kunnen worden toegepast op verschillende
schaalniveaus (gebieden, wijken, dorpen). Dit kan
weer input leveren voor de omgevingsvisies.
Gebiedsgenese
Deelgebied Zuid
Midden-Drenthe

Financiering
€ 1.210.000 Totaal
€ 500.000 Erfgoed Deal
€ 710.000 Cofinanciering
Planning:
Oplevering eind 2022
Contactpersonen Provincies:
Henk Driessen – Gelderland
h.driessen@gelderland.nl

Klaas van der Veen – Drenthe
k.vanderveen@ruddrenthe.nl

Erik Kuik – Zuid-Holland
ej.kuik@pzh.nl

Contactpersoon leren:
Peter Groenhuijzen
peter.groenhuijzen@hvhl.nl

Partners
Diverse gemeenten, zoals
Nijmegen, Midden-Drenthe en
Oegstgeest

Wijkgenese
Hengstdal
Nijmegen

GrondRR
Erfgoedacademie
Hogeschool Van Hall Larenstein
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Website Stadsgenese
Publicatie Stadsgenese
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Projectpagina Erfgoed Deal

