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INLEIDING

De Erfgoed Deal is gestart met het derde en vooralsnog 

laatste jaar. Voor u ligt het vijfde uitvoeringsprogramma. 

Wederom een programma met een breed scala aan 

projecten rondom klimaatadaptatie, duurzaamheid en 

stedelijke groei en krimp. De interesse in het programma 

blijft hoog. Tijdens twee pitchdagen in januari 

presenteerden zestien projecten zich in online sessies. 

Initiatiefnemers toonden video’s van hun project en 

gaven presentaties waar de belangrijkste punten van de 

indiening bij de Erfgoed Deal naar voren kwamen. 

Projecten haalden alles uit de kast, mooie presentaties 

en speciaal gemaakte beelden werden getoond en gaven 

een goed beeld van de projecten.  

Op 19 januari 2022 hebben uiteindelijk veertien 

projecten ingediend. Op basis van die projectaanvragen 

is dit uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin vijf 

projecten aan het portfolio van de Erfgoed Deal worden 

toegevoegd. 

De stuurgroep hanteert een portfoliobenadering waarbij 

de bijdrage van het gehele uitvoeringsprogramma aan de 

doelen en ambities boven de individuele bijdrage van de 

projecten gaat. Ook is bij het opstellen van het 

uitvoeringsprogramma gekeken naar de gehele looptijd 

van de Erfgoed Deal, door bij elke ronde de vraag te 

stellen wat voor soort projecten nog ontbreken. Zo 

wordt maximaal bijgedragen aan de doelen en ambities 

van de Erfgoed Deal. Deze constateringen worden 

meegenomen in de volgende rondes. 

Met dit vijfde uitvoeringsprogramma komt het totaal aan 

projecten van de Erfgoed Deal op 16,1 miljoen van de 

beschikbare 19 miljoen. 

We merken dat de kwaliteit van de aanvragen elke ronde 

toeneemt. We denken dat dat komt door de intensieve 

begeleiding, door de voorbeeldwerking van andere 

projecten en de communicatie uitingen daaromheen.  

De stuurgroep constateert dat er voldoende animo is 

voor de Erfgoed Deal, dat het portfolio naar 

tevredenheid is aangevuld met vijf interessante 

projecten. Tegelijkertijd constateert de stuurgroep dat er 

deze ronde negen projecten geen middelen uit het 

programma ontvangen.  

Van deze negen worden vier projecten inhoudelijk goed 

beoordeeld, maar vanwege onvoldoende middelen niet 

meegenomen in deze ronde. Ook deze projecten zijn 

inhoudelijk sterke projecten en we bedanken ze voor het 

meedoen met dit programma. Projecten die vallen in de 

categorie onvoldoende middelen kunnen meedoen met 

de zesde ronde en worden daar wederom middels de 

portfoliobenadering beoordeeld. 

De stuurgroep wil benadrukken dat ze grote waardering 

heeft voor het harde werk van de initiatiefnemers  en de 

zorgvuldigheid van de aanvragen. Er is veel werk verzet 

en de projecten laten zien hoe nodig een dergelijk 

programma is en wat de meerwaarde is voor ons 

landschap om de transitie opgaven en erfgoed met 

elkaar te combineren. Ik sluit namens de stuurgroep 

graag af iedereen namens ons een voorspoedig vervolg 

en goede uitvoering te wensen.  

Michiel Scheffer 

Voorzitter stuurgroep Erfgoed Deal 
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TOELICHTING & LEESWIJZER 

Voor de vijfde ronde van de Erfgoed Deal hebben zestien 

projecten in januari 2022 een pitch gegeven. Veertien 

hiervan hebben een projectaanvraag ingediend. Om 

ervoor te zorgen dat alle projecten in het 

uitvoeringsprogramma passen binnen de Erfgoed Deal, is 

een beoordeling gemaakt per project op basis van het 

afwegingskader van de Erfgoed Deal. Na de beoordeling 

zijn de projecten ten opzichte van elkaar gerangschikt. 

Hoe beter de beoordeling, hoe hoger het project 

geplaatst is binnen de kolom van het betreffende thema. 

Vervolgens is gekeken naar de samenhang van de 

projecten, de verdeling over de thema’s, de geografische 

spreiding en de middelen. Ook is gekeken in hoeverre de 

projecten zich verhouden tot projecten uit eerdere 

rondes van de Erfgoed Deal, zodat een evenwichtig 

portfolio wordt opgebouwd. Deze keuzes zijn 

gemotiveerd en te vinden onder de argumentatie en 

motivatie.  

Aan de Erfgoed Deal zijn financiële middelen gekoppeld. 

Voor 2022 is vanuit het Rijk voor projecten € 4.882.000 

beschikbaar. Voor de vijfde en de zesde ronde is daarom 

elk € 2.441.000 te verdelen. Deze ronde is € 2.482.000 

toegekend. Dit betekent dat voor de 

zesde ronde een bedrag van  

€ 2.400.000 beschikbaar is.  

Rechts de tabel met de 

projectcategorieën en hieronder 

een tabel met de ingediende 

projecten deze ronde.  

CATEGORIE MOTIVERING 
  

POSITIEVE BEOORDELING 
TOEKENNING 

 

Deze projecten zijn door het 
programmabureau positief beoordeeld en 
ontvangen een bijdrage voor het project 

  

POSITIEVE BEOORDELING 
ONVOLDOENDE MIDDELEN 

 

Deze projecten zijn positief beoordeeld en 
dragen bij aan de doelen van de Erfgoed 
Deal. De projecten hebben matching. Ze 
vallen af omdat er onvoldoende middelen 
beschikbaar zijn. 

  
VOOR VERBETERING 

 
Deze projecten vallen deze ronde af voor de 
Erfgoed Deal omdat bijvoorbeeld de 
aanvraag niet compleet is, de matching niet 
gereed is of omdat er inhoudelijke 
verbetering nodig is. Deze projecten kunnen 
in de toekomst bijdragen aan onze doelen  en 
worden uitgenodigd om met het 
programmabureau verder in gesprek te gaan. 

  
AFGEWEZEN Deze projecten vallen af voor een bijdrage uit 

de Erfgoed Deal omdat ze onvoldoende 
bijdragen aan de gestelde ambities.  
 

KLIMAAT DUURZAAMHEID GROEI & KRIMP KENNIS & DIALOOG OMGEVINGSVISIES 
     

LINIELANDSCHAP WAALDIJK 
 

BELEVENISBOERDERIJ SCHIEVEEN BUURTBAKENS HAARLEM MIDDAG HUMSTERLAND 
 

 

POORT UTRECHTSE HEUVELRUG 
 

HERINRICHTING SCHOOTSVELD 
ZALTBOMMEL 

 
DE PEELKANALEN 

MOLENAARSERF HEMMES 
 
 

SLUISKWARTIER DEVENTER 
 

HOFBOGENPARK ROTTERDAM 
 

EGMOND AAN DEN HOEF 
 

  

 
AFGEWEZEN PROJECT  

 OOSTERHOUT AAN DE WAAL   

  AFGEWEZEN PROJECT   

https://www.erfgoeddeal.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/erfgoed-deal-afwegingskader
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 

 
BUURTBAKENS HAARLEM 

 
STEDELIJKE GROEI & KRIMP 

 
Totale kosten project: 

€ 1.072.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€ 1.072.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage: 

€ 509.000 
 

Matching (52,5%): 
€ 563.000 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente Haarlem 
 

Planning: 
2022 

De gemeente Haarlem en kerkeigenaren hebben de handen ineen geslagen 
om kerken een nieuwe betekenisvolle toekomst te geven. In het project 
‘Buurtbakens’ wordt een herbestemmingsmethodiek ingezet om kerken 
een nieuwe (neven)functie te geven én maatschappelijke organisaties 
krijgen daarbij een centrale plek in de wijken.  

 

Stedelijke groei en leegloop van kerken 
Bij het maken van een kerkenvisie ontstond het idee om kerken een 
betekenisvolle toekomst als ‘buurtbaken’ in de wijk te geven. In Haarlem is 
behoefte aan meer sociale voorzieningen. Tegelijk neemt het aantal 
kerkleden af, waardoor kerkbesturen zich gesteld zien voor 
exploitatietekorten. Kerken worden steeds minder gebruikt, terwijl deze 
vaak monumentale gebouwen de ruimtevraag voor sociaal-maatschappelijke 
organisaties juist oplossen. Kortom, er lijkt sprake van een win-winsituatie. 

Anker voor zorg en welzijn in de wijk 
Met dit project worden buurtbakens gecreëerd: plekken die een anker 
bieden voor zorg en welzijn in de wijk, voor ontmoetingen en voor stilte en 
contemplatie. Door hun omvang en torens zijn kerken ook een fysiek baken; 
ze liggen vaak op strategische plekken in de stad, langs wegen, rotondes of 
aan het water.   

Methodiek uitgelegd 
Concreet wordt in dit project onderzoek verricht naar zeven kerken, als 
vervolg en uitwerking op de kerkenvisie. Per kerk wordt een 
transformatiekader opgesteld voor een passende functie, en een 
ontwerprichting beschreven. Tegelijk bekijkt men welke bouwkundige en 
energiebesparende ingrepen nodig zijn: een voor de hand liggende 
koppelkans voor de verduurzamingsopgave binnen de gemeente. Vervolgens 
zullen vier kerken doorgaan voor ontwerpend onderzoek. Uiteindelijk zullen 
twee kerken daadwerkelijk worden ondersteund in de realisatie. 

Leeromgeving 
Om de kennis te delen over de methodiek zal een community voor 
professionals en belanghebbenden worden gebouwd. Daarbij wordt een 
tentoonstelling georganiseerd met een documentaire over ‘The making of 
Buurtbakens’. 

Kerkgebouwen die doordeweeks nauwelijks gebruikt worden krijgen in Buurtbakens 
een herbestemming voor sociale en maatschappelijke voorzieningen. Leegstand van 
vaak monumentale kerkgebouwen op prachtige locaties is een toenemend 
maatschappelijk probleem. Buurtbakens laat zien dat de exploitatie van dergelijke 
gebouwen haalbaar is door een verbinding te leggen met sociaal-maatschappelijke 
opgaven in de stad.  
 
Door gelijk met de herbestemming in en om het kerkgebouw op maat ontworpen 
duurzaamheidsmaatregelen te treffen, worden meerdere opgaven met elkaar in 
verband gebracht en ontstaan opnieuw betekenisvolle plekken in de stad. In het 
geval van Haarlem speelt nog mee dat de maatschappelijke voorzieningen geen extra 
claim op de toch al beperkte ruimte in de stad leggen. 
Deze concrete uitwerking van de in de kerkenvisie aangestipte kansen vormt de 
kracht van dit project en kan een voorbeeld zijn voor heel veel gemeenten in 
Nederland. Op een logische wijze worden het fysieke en het sociale domein aan 
elkaar gekoppeld en kunnen tal van nieuwe vormen van samenwerking ontstaan.  
Omdat kerkgebouwen verschillend zijn van elkaar, is een ‘one size fits all’-oplossing 
niet mogelijk. Daarom wordt voorafgaand aan de ingrepen onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden ter plekke, leidend tot een transformatiekader voor iedere 
afzonderlijke kerk. Deze aanpak is vervolgens wél opschaalbaar en kan op meerdere 
plekken worden toegepast. De uitkomst van de aanpak kan daarbij telkens anders 
zijn.  
 
In de leeromgeving zijn hiertoe duidelijke ideeën omschreven, ook en vooral binnen 
het sociale domein. Dit laatste vindt de stuurgroep van belang, omdat het aansluit bij 
de ambities van de Erfgoed Deal om buiten de erfgoedwereld aan te tonen hoe 
erfgoed bijdraagt aan de opgaven van morgen. De opgedane kennis en ervaring 
wordt gedeeld op het niveau van zowel ambtenaren als van bestuurders en 
directeuren binnen het erfgoedveld en sociale domein. Richting inwoners en het 
brede publiek kan het project bijdragen aan een positieve beeldvorming over hoe om 
te gaan met beeldbepalende gebouwen in het stedelijk weefsel. 
 

POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 509.000   
(waarvan €421.000 decentralisatie-uitkering en € 88.000 btw-compensatiefonds) 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

SLUISKWARTIER 
DEVENTER 

 
STEDELIJKE GROEI & KRIMP 

 
Totale kosten project: 

€ 2.639.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€ 464.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage: 

€ 230.000 
 

Matching (47,5%): 
€ 234.000 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente Deventer 
 

Planning: 
2022-2025 

 

De voormalige industriegebieden rondom de historische binnenstad van 
Deventer worden de komende jaren herontwikkeld met het oog op de 
verdichting- en vergroeningsopgave. Het Sluiskwartier is daarbij het eerste 
uitgewerkte project. De aanvraag bij de Erfgoed Deal heeft betrekking op 
de inrichting van de openbare ruimte van het Sluiskwartier, het realiseren 
van een kunstopdracht, het herstellen en zichtbaar maken van de 
historische Pothoofdsluis en het inrichten van een tweedelige 
leeromgeving. 

Gebiedsontwikkeling 
Het Sluiskwartier is een 19de-eeuws industriegebied dat in verval is geraakt. 
In een erfgoedinclusieve aanpak wordt het gebied nu getransformeerd tot 
een plek waar wonen, werken en recreatie samenkomen. Het erfgoed vormt 
een bepalende factor voor de kwaliteit en inrichting van de openbare 
ruimte.  

Inrichting 
Concreet wordt hiermee de nog altijd in de ondergrond aanwezige 
Pothoofdsluis deels zichtbaar gemaakt en bepalend voor de inrichting van 
het gebied. Door nieuwe verbindingsroutes en informatieborden voor 
fietsers en voetgangers te realiseren, wordt het Sluiskwartier toegankelijker 
gemaakt en een functioneel onderdeel van de stad. Met het herstel van de 
sluis wordt bovendien de historische zichtlijn richting de Lebuïnuskerk 
hersteld. 

Stedelijk erf 
Daarnaast wordt de voormalige sluiskom een stedelijk erf en ingericht als 
parkeerplaats. Dit biedt ook ruimte om in de toekomst de verbinding met de 
gracht te versterken door het terugbrengen van het water. Het zogenoemde 
‘stedelijk erf’ functioneert daarnaast als gemeenschappelijke tuin voor 
bewoners van het Sluiskwartier. De sluiskom wordt gevisualiseerd in de 
bestrating en de industriële sfeer van het Pothoofd wordt doorgezet. 

Klimaatadaptatie 
Ten derde wordt een wadi achter de sluis gerealiseerd en het groen op de 
oude vestingwerken opgeschoond en heringericht. Deze groene inrichting 
van een versteend gebied draagt bij aan klimaatadaptatie. 

Kunstopdracht 
Tot slot wordt een openbaar kunstwerk gemaakt, dat de relatie legt tussen 
het verhaal van de sluis en nieuwe opgaven, als markering van het nieuwe 
gebied.  

Leeromgeving 
De leeromgeving focust zich enerzijds op de professionals die betrokken zijn 
bij de toekomstige ontwikkelingen in de stad, en anderzijds op studenten 
van Saxion Hogeschool. 

Sluiskwartier Deventer is een mooi voorbeeld van een klein deelproject binnen een 
grotere binnenstedelijke herontwikkeling (Centrumring Deventer) waarbij erfgoed als 
identiteitsdrager wordt benut in de gebiedsinrichting. De kans op opschaalbaarheid 
van deze erfgoedinclusieve aanpak binnen Centrumring Deventer is een grote 
potentiële waarde voor de stad, die de komende jaren te maken krijgt met verdere 
groei en verdichting. 

Het opnieuw in functie brengen van de 19e eeuwse Pothoofdsluis is geen 
mogelijkheid gebleken. De stuurgroep is er toch van overtuigd dat het gedeeltelijk 
terugbrengen van de nog aanwezige sluis (naamgever van het gebied), echt kwaliteit 
toevoegt en richting geeft aan deze gebiedsontwikkeling.  

De voormalige sluiskom blijft vrij van bebouwing waardoor de oorspronkelijke 
opbouw van het gebied in stand blijft. Bovendien wordt het vrije zicht op de Lebuïnus 
hersteld en wordt met een kunstopdracht de verbinding tussen historie en 
hedendaagse opgaven verbeeld. Dit ziet de stuurgroep als een extra kwaliteit. 

Naast het terugbrengen van de sluis wordt met nieuwe fiets- en wandelpaden tussen 
de omringende buurten en de IJssel een belangrijke waarde toegevoegd. Het nu erg 
gesloten gebied wordt weer een toegankelijk onderdeel van de stad. 

Klimaatadaptatie is binnen de inrichting een ondergeschikt element. De stuurgroep 
waardeert echter dat door de herinrichting van de oude vestingwallen en het 
aanbrengen van een wadi achter de sluis de kans om klimaatadaptatie mee te nemen 
wél benut wordt. 

De aanvraag bij de Erfgoed Deal komt gezien het uitgewerkte ontwerp en snelle 
startdatum op het juiste moment. Er kan hier binnen afzienbare tijd resultaat 
verwacht worden. 

In de leeromgeving wordt enerzijds sterk ingezet op kennisdeling binnen 
toekomstige binnenstedelijke ontwikkelingen. Anderzijds wordt via Saxion 
Hogeschool verbinding met het hoger onderwijs gelegd. Studenten werken hierbij 
aan de koppeling van erfgoed met thema’s zoals klimaatadaptatie en recreatie. 

De stuurgroep ziet in Sluiskwartier Deventer een goed voorbeeld van 
binnenstedelijke gebiedsontwikkeling waarbij erfgoed benut en versterkt wordt. 
Gezien de koppeling met klimaatadaptatie, de reële kans op opschaalbaarheid en de 
snelle uitvoering kan gesproken worden van een complete aanvraag en mooie 
aanvulling op de portfolio van de Erfgoed Deal binnen het thema stedelijke groei & 
krimp. 

De bijdrage is met € 10.000 naar beneden bijgesteld om op een percentage van 
47,5%uit te komen.  
 

POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 220.000  
(waarvan € 182.000 decentralisatie-uitkering en € 38.000 btw-compensatiefonds) 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

HET LINIELANDSCHAP IN 
DIJKVERSTERKING 

GORINCHEM-
WAARDENBURG  

 
KLIMAAT 

 
Totale kosten project: 

€ 73.500.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€ 1.814.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage: 

€ 721.000 
 

Matching (60,3%): 
€ 1.093.000 

 
Overheden die matchen: 

Provincies Zuid-Holland en 
Gelderland  

Gemeenten Gorinchem 
 

Overige partners: 
Graaf Reinald Alliantie 

 
Planning: 

2021 
 

In het project ‘Het Linielandschap in dijkversterking Gorinchem-Waardenburg’ worden 
op vier locaties restanten van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie meegenomen 
in de opgave. Het Waterlinie-erfgoed wordt zo een aansprekend onderdeel van een 
integraal dijkontwerp, waarin naast waterveiligheid ook geïnvesteerd wordt in 
ruimtelijke kwaliteit en recreatieve belevingswaarden.  
 
Integrale dijkversterking 
In het dijkversterkingstraject zijn keuzes gemaakt om de  cultuurhistorie op de hieronder 
beschreven locaties niet aan te tasten. Door de integrale aanpak bestaat nu de kans om 
deze ‘erfgoedplekken’ te koppelen aan hedendaagse behoeften. Concreet gaat het om 
vier elementen die de verbinding leggen tussen dijk en erfgoed. 

Ravelijn van Gorinchem  
Bij het Ravelijn van Gorinchem is gekozen voor een diepwandconstructie zodat het 
Ravelijn kan worden gereconstrueerd. Hiermee ontstaat ruimte voor water in de 
vestinggracht, een herkenbare entree die recht doet aan de historie én onderdeel is van 
de waterkering. Het Ravelijn wordt ingericht als openbare buitenruimte en startpunt 
van wandelroutes. 

Dalemse Sluis 
Hier wordt middels een borstwering een uitkijkpunt gerealiseerd die verwijst naar de 
verdwenen batterijen. Een nieuwe trappartij zorgt voor de koppeling met de recreatieve 
routes door de Woelse Waard.  

Dijkpost Hercules 
Om de zichtbaarheid van de historische functie als overlaat van Dijkpost Hercules te 
behouden, is gekozen voor een wandconstructie in plaats van een brede 
grondversterking. Aan de binnenzijde komt een balkon en maquette waarmee een 
weids zicht over de inundatievelden wordt geboden. Buitendijks komt een tribune met 
uitzicht op Slot Loevestein, dat aansluit op wandelpaden door de uiterwaarden.  

Inundatiewerken Fort Vuren 
De Inundatiewerken Fort Vuren tot slot, worden opgeschoond en gerestaureerd. 
Doordat het dijktracé hier ‘overslagbestendig’ wordt gemaakt kan bij hoogwater 
golfafslag worden opgevangen in de fortgracht en via de sluis afgevoerd worden naar de 
inundatievelden. Hiermee krijgt de sluis opnieuw een functie in de 
waterveiligheidsopgave. Het voormalige gemaal wordt eigentijds zichtbaar gemaakt en 
ingericht als rustpunt voor recreanten.  

Voorbeeldwerking 
De lessen van deze integrale aanpak worden door de Graaf Reinald Alliantie als 
uitvoerder en opdrachtgever breed uitgedragen, onder andere in de 
dijkwerkerscommunity van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het Kenniscentrum 
Waterlinies en het programma Gastvrije Waaldijk. 

De aanvraag van de Graaf Reinald Alliantie voor de dijkversterkingsopgave van 
de Waaldijk is een inspirerend voorbeeld van hoe een klimaatopgave integraal 
opgepakt kan worden. Naast waterveiligheid is in het ontwerp van de 
versterkte Waaldijk veel aandacht voor cultuurhistorie, erfgoed, recreatie en 
verblijfswaarde. Hiermee ontstaat een project waarin met inzet van erfgoed 
de ruimtelijke kwaliteit binnen het project ‘van een zeven naar een negen’ 
wordt gebracht.  

De initiatiefnemers hebben ten opzichte van een eerder ingediend plan (‘Fort 
Vuren op Peil’) de opgave veel meer gebiedsgericht opgepakt met vier 
locaties. Bovendien worden de historische inundatiewerken van Fort Vuren 
weer ingezet voor de actuele en toekomstige waterveiligheid. Hierdoor wordt 
erfgoed echt ingezet als onderdeel van de oplossing, een belangrijk 
uitgangspunt van de Erfgoed Deal.  

Bij de locaties van de Dalemse Sluis en de Dijkpost Hercules wordt de 
klimaatopgave op een erfgoedinclusieve manier gekoppeld aan de versterking 
van de recreatiemogelijkheden langs de Waaldijk. Door moderne 
toevoegingen op historische logische punten te realiseren, worden recreanten 
uitgenodigd om het landschap van de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinies 
te ontdekken én te herkennen. 
Met het herstel van het Ravelijn van Gorinchem wordt niet alleen direct 
bijgedragen aan de waterbescherming, maar wordt ook de samenhang tussen 
de vesting en het historische linielandschap beleefbaar gemaakt. Gorinchem 
krijgt met het herstel van het ravelijn weer een entree die past bij de 
vestingstad. Ook wordt Gorinchem hiermee op een hoogwaardige manier 
verbonden met de Waaldijk en diverse recreatieve routes door het 
Linielandschap. Een voorbeeldige manier hoe een integrale aanpak vertaald 
kan worden naar een erfgoedinclusieve uitvoeringspraktijk.  

De stuurgroep vindt het project maatschappelijk relevant omdat in de 
aankomende jaren veel meer dijkversterkingen zullen worden uitgevoerd die 
veel van de aanpak van de Graaf Reinald Alliantie kunnen leren. Deze 
opschaalbaarheid maakt het project zeer interessant voor de leeromgeving 
van de Erfgoed Deal. De aanpak is dusdanig inspirerend en voorbeeldstellend 
dat de stuurgroep het graag opneemt in dit uitvoeringsprogramma. 

 
POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 721.000  
(waarvan € 656.000 decentralisatie-uitkering en € 65.000 btw-
compensatiefonds) 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

BELEVENISBOERDERIJ 
SCHIEVEEN 

 
DUURZAAMHEID 

 
Totale kosten project: 

€ 1.205.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€ 655.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage: 

€ 311.000 
 

Matching (52,5%): 
€ 344.000 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente Rotterdam 
 

Overige partners: 
Nationale Postcode Loterij 

 
Planning: 

2023 
 

Als onderdeel van het gemeentelijk natuur- en recreatieplan Schieveen is in 
2018 Belevenisboerderij Schieveen gerealiseerd door de gemeente 
Rotterdam, de agrariër Martin Oosthoek en Natuurmonumenten. Een 
voormalige koeienstal is verbouwd tot ontvangstplek voor publiek, met hulp 
van een groot team vrijwilligers. Op het erf is speelnatuur en een 
parkeerplaats aangelegd. De boerderij is een succes, met 90.000 bezoekers 
per jaar, ook vanwege de zeer gunstige ligging aan de stadsrand en aan het 
nieuwe Polder(fiets)pad. Het plan is nu de boerderij verder te ontwikkelen.  

 

Verder ontwikkelen tot voorbeeldproject 
Tot nu toe is Belevenisboerderij Schieveen een tijdelijk ‘low budget’ pop-up 
project zonder vast bestaansrecht. Natuurmonumenten heeft nu de ambitie 
de Belevenisboerderij te laten voortbestaan en verder te ontwikkelen tot een 
voorbeeldproject als ‘natuur- en erfgoedinclusieve publieksboerderij’. De 
betrokken agrariër Oosthoek zal daarbij zijn bedrijfsvoering verder 
verduurzamen en natuurinclusief maken. Uitgangspunt hierbij is dat dit 
gebeurt met respect voor het verleden, zodat het aansluit bij de 
natuurinclusieve en erfgoed- en landschapsinclusieve ambities van de 
gemeente en Natuurmonumenten in de noordrand van Rotterdam als geheel.  

Restauratie en herbestemming 
De historische boerderij wordt gerestaureerd en herbestemd, met functies en 
een programmering op het gebied van korte ketens en natuurinclusieve 
landbouw. Op het omliggende erf worden historische elementen en structuren 
teruggebracht, zoals het slotenpatroon, zichtlijnen, beplanting en het gebruik 
van het erf.  

Projectmanagement 
Het projectmanagement is in handen van Natuurmonumenten, dat samen met 
de gemeente Rotterdam een financiële bijdrage levert. Het 
Natuurmonumenten-projectteam bestaat uit specialisten op het gebied van 
natuur, erfgoed, voedseltransitie, vastgoed en marketing en communicatie. 
Verder wordt samengewerkt met tal van andere partijen binnen ‘Rotterdam 
de Boer op!’ 

Leeromgeving 
Schieveen is bedoeld als voorbeeldboerderij voor andere bestaande en nieuwe 
publieksboerderijen aan de rand van Rotterdam. Ook dient dit als landelijk 
voorbeeld. ‘Rotterdam de boer op!’ is inmiddels benaderd door diverse 
boeren rond de stad die zoiets willen starten of verder willen ontwikkelen. 

Met de uitbouw van de Belevenisboerderij Schieveen tonen de gemeente 
Rotterdam en Natuurmonumenten aan dat natuur, erfgoed en het leggen van 
nieuwe stads- en plattelandsverbindingen op een prima manier samen kunnen 
gaan. Uitgangspunt in de plannen is behoud en versterking van de aanwezige 
erfgoedwaarden: de vrijwel ongeschonden droogmakerij met een bijzondere 
lintstructuur van boerderijen en een schooltje, onder de rook van de stad. Door 
deze in samenhang aan te pakken krijgt het landschap een impuls en worden de 
bijzondere gebouwen opgeknapt en herbestemd als onderdeel van de beleving. 
 
De programmering van de boerderij sluit aan bij de wens van het overkoepelende 
programma ‘Rotterdam de Boer op!’ om stadsbewoners bewust te maken van 
duurzame en korte keten landbouw via bijvoorbeeld de verkoop van 
streekproducten. Verder zal de agrariër zijn bedrijfsvoering natuur- en 
landschapsinclusief inrichten en zijn producten via de Belevenisboerderij aan de 
man brengen. 
 
De ingrepen waarvoor financiering gevraagd wordt zijn noodzakelijk om de 
bestaande erfgoedwaarden goed uit te laten komen en met elkaar in verband te 
brengen. Met name het erf is verrommeld en de historische boerderij moet 
dringend worden opgeknapt. Daarnaast wordt het met geld van de Erfgoed Deal de 
programmering van de activiteiten op de boerderij beter afgestemd. Na uitvoering 
van deze maatregelen is er echt sprake van een ‘belevenisboerderij’.  
 
In de leeromgeving zet Natuurmonumenten zijn netwerk in om kennis over 
landschapsinclusieve landbouw met korte ketens te verspreiden. Dit gaat zowel 
richting het grote publiek via het verenigingsblad als naar de vakwereld via de 
bestaande samenwerkingsovereenkomst met de RCE. In de regio wordt nauw 
samengewerkt met de partners in ‘Rotterdam de Boer op!’ 
 
De gevraagde bijdrage van de Erfgoed Deal wordt gematcht door de gemeente 
Rotterdam. De aanvraag voldoet aan de ambities van de Erfgoed Deal en de wens 
vanuit de stuurgroep voor projecten die aansluiten bij landschapsinclusieve 
landbouw, waar erfgoed benut wordt als drager van de omgeving. 
 

POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 311.000 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

MOLENAARSERF HEMMES 
 

DUURZAAMHEID 
 

Totale kosten project: 
€ 9.371.000 

 
Kosten erfgoedinclusief maken: 

€ 1.515.000 
 

Gevraagde rijksbijdrage: 
€ 721.000 

 
Matching (55,9%): 

€ 755.000 
 

Overheden die matchen: 
Gemeente Zaanstad 

 
Overige partners:  

Novaton BV, Stichting Gebroeders 
Visser, Honig Laan Fonds, 

Woodward  
 

Planning: 
2022 

 

In het plan ‘Molenaarserf op de Hemmes’ wordt de historische molen De 
Zaadzaaijer op het schiereiland de Hemmes in de Zaan herbouwd met een 
moderne generator in de kap die windenergie opwekt voor de omgeving. 
Naast de molen komt een buurtschap van ruim dertig tiny houses.  

 

Urgente opgaven 
Anno 2022 zijn er belangrijke en urgente opgaven op het gebied van stedelijke 
groei, energietransitie en duurzaamheid in de Zaanstreek. Er is behoefte aan 
woningen in de metropoolregio Amsterdam. Zaanstad heeft de ambitie 
woningen toe te voegen binnen bestaand stedelijk gebied om zo het 
buitengebied te sparen. De Hemmes is zo’n woningbouwlocatie. De ambitie is 
om nieuwe woningen duurzaam te maken met lokale energiebronnen.  

Ooit tien molens 
De Hemmes is een braakliggend terrein aan de Zaan en het laatst overgebleven 
Hemland (buitendijks land) in de Zaanstreek, waarbij het oorspronkelijke 
landschap nog bewaard is gebleven. Ooit draaiden hier tien molens, maar na 
sloop van de laatste molen heeft de Hemmes zich niet verder ontwikkeld.  

Tijdelijke woonfunctie als vliegwiel 
De verontreinigde bodem, het versnipperde eigendom en de omringende 
bedrijven bemoeilijken woonfuncties. Er wordt daarom gekozen voor een 
tijdelijke woonfunctie die als vliegwiel dient voor de verdere ontwikkeling en die 
tijd geeft om de bemoeilijkende factoren op te lossen. Tiny houses zijn zeer 
gewild en bieden een alternatieve wooncarrière voor starters op de 
woningmarkt.  

Erfgoedinclusieve opzet 
Het plan is erfgoedinclusief opgezet, met de energievoorziening in een 
historische molen en de paden- en slootstructuren waar de huizen aan geplaatst 
worden in een historische structuur. De architectuur van de huizen heeft een 
sterke relatie met de houtbouwarchitectuur waar de Zaanstreek bekend om 
staat. Dit alles wordt circulair gebouwd.  

Wind- en zonne-energie 
De energie voor het buurtschap wordt gehaald uit de herbouwde molen - 
windenergie - en de tiny houses - zonne-energie. Overtollige energie wordt 
opgeslagen in accu’s van elektrische auto’s.  

Leeromgeving 
Het project is een samenwerking tussen drie partijen: de HemmesAlliantie, de 
Hemmes Groep en de gemeente Zaanstad. Het project biedt leerwerkkansen en 
geeft ruimte aan vakmensen (molenmakers en timmerlieden) om kennis en 
kunde door te geven aan nieuwe generaties. 

Het project Molenaarserf Hemmes Zaandam laat op een innovatieve manier zien 
hoe met inzet van geschiedenis en identiteit een duurzaam dorp gebouwd kan 
worden. Het plan is een voorbeeld vanwege het circulaire bouwen, de lokale 
energievoorzieningen zonder fossiele brandstoffen, het inzetten van tijdelijke 
woningen om een industriële locatie te transformeren tot een permanent 
woongebied, en vanwege de opschaalbaarheid naar andere locaties.   
 
In deze herziene aanvraag tonen de gemeente en de initiatiefnemers dat ze de 
aanbevelingen uit de derde ronde ter harte hebben genomen. De gemeente 
Zaanstad stelt een substantieel hoger bedrag als matching beschikbaar én geeft 
de bewoners van de tiny houses meer en betere garanties af. Voor de molen is 
het gehele bedrag van de bouw bij bewoners en fondsen opgehaald. Een 
maatschappelijk relevant project voor en door de bewoners van de Zaanstreek.  
 
Inhoudelijk is het plan verbeterd door toevoeging van de houten loods naast de 
molen. Tenslotte zijn de verwachte opbrengsten van de generator realistischer 
ingeschat. De overige onderdelen van de aanvraag zijn ongewijzigd gebleven 
(aantal tiny houses, stedenbouwkundige opzet, padenstructuur en inrichting). 
 
Dit project past in het thema energietransitie & duurzaamheid doordat het laat 
zien hoe door middel van inzet van een molen een energieneutraal dorpje 
gebouwd kan worden. Ook de opzet van het dorp is cultuurhistorisch goed 
verankerd. Wanneer iemand na afronding van dit project het dorp bezoekt, zal 
deze direct aan de opzet herkennen in welk gebied van Nederland hij of zij staat. 
Daarnaast is het project goed opschaalbaar: het duurzaam inrichten van dit soort 
gebieden is een urgente opgave, en in die zin draagt het naast aan duurzaamheid 
ook bij aan stedelijke ontwikkeling. Tot slot voorziet het project in het kader van 
de leeromgeving in een duidelijke behoefte door leerwerkplaatsen rondom de 
molenbouw en houtbouw  
 
De bijzondere samenwerking tussen gemeente Zaanstad, de HemmesAlliantie en 
de Hemmes Groep heeft geleid tot een goed plan waar cultuurhistorie en 
energietransitie hand in hand gaan, maatschappelijk relevant, dat kan dienen als 
proeftuin voor de Zaanstreek en daarbuiten.  
 
De aanvraag is uiteindelijk dermate verbeterd, dat dit voor de stuurgroep 
aanleiding is om de aanvraag dit keer wel te honoreren. 
 

POSITIEVE BEOORDELING – TOEKENNING € 721.000 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

HOFBOGENPARK 
ROTTERDAM 

 
STEDELIJKE GROEI & KRIMP 

 
Totale kosten project: 

€ 8.060.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€ 2.005.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage: 

€ 952.000 
 

Matching (52,5%): 
€ 1.053.000 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente Rotterdam 
 

Planning: 
2022 

 
 

Door de realisatie van het Hofbogenpark wordt het Hofbogenviaduct uit 1908 benut om 
Rotterdam-Noord te vergroenen en klimaatadaptief te maken.  

 

Geschiedenis 
Het Hofpleinlijnviaduct is een 1,9 kilometer lang buiten gebruik gesteld spoorwegviaduct 
dat tot 2010 in gebruik was. Het is een rijksmonument. In de 189 Hofbogen zitten al vanaf 
het begin bedrijfjes of ze worden gebruikt als opslagplaats 

Kwaliteitsslag Rotterdam-Noord 
Langs de Hofbogen zal de komende jaren een flinke verdichting plaatsvinden (+4000 
woningen). De noodzaak tot vergroening en klimaatadaptief maken van de Rotterdam-
Noord neemt daardoor verder toe, aangezien nu al ruim driekwart van de woningen geen 
substantiële buitenruimte heeft. Rotterdam kampt bovendien met hittestress als gevolg 
van verstening en gebrek aan groen/blauwe structuren. De realisatie van het 
Hofbogenpark is daarom belangrijk voor het vestigingsklimaat en geldt tevens als 
katalysator voor een grotere kwaliteitsslag voor Rotterdam-Noord.  

Nieuwe groene levensader 
De verbindende functie van het monument is verloren gegaan en een barrière in de stad 
geworden. Door van het spoorviaduct  een stadspark te maken, wordt het weer een plek 
van beweging, ontmoeting en verbinding tussen de aangrenzende stadsdelen, is de 
gedachte achter dit project. Het combineren van erfgoed met sociaal-maatschappelijke 
behoeften, stedelijke belevingswaarde én klimaatadaptatie, ontstaat er een nieuwe 
groene levensader voor de stad. 
De aanleg van het stadspark zal ook de verdere ontwikkeling van de onderliggende bogen 
op maaiveldniveau stimuleren. Elke buurt krijgt een nieuw ontworpen op- en afgang. 

Erfgoed Deal 
Aan de Erfgoed Deal wordt concreet een bijdrage gevraagd voor de zichtbare onderdelen 
van het klimaatadaptief maken van het Hofbogenpark. Het gaat om het aanbrengen van 
diverse beplantingssoorten, retentiekratten, het aanpassen van het watersysteem 
(gezuiverd hemelwater van elders wordt benut voor het speelwater op de bogen) en het 
aanpassen van een stuw, en deze te koppelen aan een slimme watermeter om de 
klimaatadaptatie inzichtelijk te maken. In de inrichting van het park zal nadrukkelijk 
worden verwezen naar het spoorwegverleden. Dit valt echter buiten de aanvraag. 

Leeromgeving 
De leeromgeving krijgt vorm in verschillende rondleidingen, een koppeling met 
Rotterdamse Dakendagen, publicatie over en monitoring van gezond bodemleven op 
daken, presentaties bij stadsmakerscongres en architectuurmaand Rotterdam en de 
publicatie van een boek. 

Het Hofbogenpark is een prachtige herbestemming van in onbruik 
geraakte infrastructuur midden in een grote stad en daarmee uniek in 
Nederland. Een oud spoorwegviaduct benutten als groen stadspark en 
ontsluiten vanuit iedere aangrenzende buurt betekent een enorme 
kwaliteitsimpuls voor de leefbaarheid in Rotterdam-Noord. Daarnaast 
wordt op slimme wijze een oplossing gevonden voor de toenemende 
hittestress, hemelwateropvang, gebrek aan biodiversiteit en behoefte 
aan kwalitatieve buitenruimte.  
 
De stuurgroep ziet dat door de herbestemming van de 
rijksmonumentale Hofbogen nieuwe verbindingen in de stad worden 
gelegd en dat erfgoed letterlijk als drager fungeert. Ook valt het te 
prijzen dat de gemeente geld reserveert voor locatie-initiatieven zoals 
het terugbrengen van een oude wagon als informatiepunt in het 
Hofbogenpark.  
 
Het ontwerp van het stadspark refereert zichtbaar aan het 
spoorwegverleden, waardoor het park ook in de inrichting een 
onderscheidende kwaliteit meekrijgt ten opzichte van andere 
stadsparken. 
 
De herbestemming wordt bovendien gekoppeld aan de noodzaak om 
Rotterdam klimaatadaptief te maken. Hemelwater wordt opgevangen 
en opgeslagen in een ondergrondse zoetwaterbel en benut voor het 
recreatieve water op de bogen. Klimaatadaptie wordt daarnaast 
zichtbaar onderdeel van de inrichting door slimme meters in te passen, 
standaard stuwen aan te passen aan het monument en in het 
beplantingsplan te refereren aan het voormalige landschap dat de 
Hofpleinlijn doorkruiste. Door op speciale punten zichtlijnen te creëren 
wordt bijzondere bebouwing in omgeving ook betrokken bij de 
inrichting van het park.  
 
De stuurgroep is overtuigd van de sociale en klimatologische 
meerwaarde van het plan voor Rotterdam-Noord. Het is een 
maatschappelijk relevant en in het oog springend project met landelijke 
of zelfs internationale uitstraling.  
In de leeromgeving wordt in het bijzonder ingezet op kennisdeling 
rondom gezond bodemleven op daken waarmee een nog weinig 
bekend maar actueel onderwerp verder belicht wordt. 
 

POSITIEVE BEOORDELING 
ONVOLDOENDE MIDDELEN 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

SLOTKWARTIER EGMOND 
AAN DEN HOEF 

 
STEDELIJKE GROEI & KRIMP 

 
Totale kosten project: 

€ 5.828.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€ 1.160.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage: 

€ 520.000 
 

Matching (55,2%): 
€ 640.000 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente Bergen 
 

Overige partners:  
Centrale organisatie, Huys Egmont, 

Stichting Slotkapel, Galerie de 
Kapberg en Hoeve Overslot. 

 
Planning: 

2022 
 

Het Slotkwartier is een parel in het hart van Egmond aan den Hoef. Het bruist hier 
echter niet, het ligt er verlaten bij. Het dorp wordt sinds enige jaren geconfronteerd 
met een afnemende bevolking, vergrijzing en een afnemend voorzieningenniveau. 
Doel is door herontwikkeling en ontsluiten van erfgoed, de vitaliteit van het dorp te 
stimuleren. Het gebied ligt in een regio met veel musea, en naast de badplaats 
Egmond aan Zee met 1.5 miljoen bezoekers per jaar.  

Aantrekkelijke plek 
In dit project wordt (deels rijksmonumentaal) erfgoed aangekocht en herbestemd 
waardoor het Slotkwartier een aantrekkelijke plek wordt waar mensen naartoe komen 
om iets te beleven van de geschiedenis. Nieuwe functies zijn een kleinkunstpodium, 
dagbesteding en horeca. De aanvraag richt zich niet op de stenen, maar vooral op de 
invulling, marketing en de programmering van het gebied.  

Samenwerkingen en cultuur  
Concreet wordt er een stichting opgericht die gaat coördineren, programmeren en 
aanjagen. De stichting organiseert samenwerkingen met musea in de regio, combitickets 
en arrangementen. Zo is er een samenwerking opgezet met het Stedelijk Museum 
Alkmaar. Dit museum adviseert over tentoonstellingen en stelt bruiklenen beschikbaar.  

Levendig Slotkwartier 
Daarnaast zet de stichting in op het ontsluiten van fiets- vaar- en wandelroutes en 
organiseren van evenementen. De bestaande galerie wordt vernieuwd, horeca gestart 
op een centrale plek, een educatief programma opgezet en een visie ontwikkeld om de 
fundamenten voor het kasteel meer beleefbaar te maken. In het reeds opgeleverde 
cultuurhuis is een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het gebied en 
het Slotkwartier te zien. Allerlei ingrepen om het Slotkwartier te promoten en te 
ontsluiten.  

Bezoekers en leren  
De ambitie is een jaarlijks bezoekersaantal van 30.000 bezoekers. In het plan is 
aangegeven waar de gemeente de doelgroepen vandaan denkt te halen. Er ligt een 
drukbezocht fiets- en wandelpad en Egmond aan Zee is een florerende badplaats. 
Inwoners worden meegenomen in het plan doordat zij nieuwe functies bestieren. Door 
het aanbieden van een programma op de locatie en samenwerkingen met andere 
bezoeklocaties op te zetten, wordt gepoogd de benoemde doelgroepen ook te 
motiveren het gebied te bezoeken.  

Leeromgeving 
In de leeromgeving is aandacht voor gemeenten en instanties die zich richten op 
gebiedsontwikkeling door middel van lezingen, nieuwsbrieven en een podcast. 

De opgave in Egmond aan den Hoef is duidelijk en de potentie van het 
Slotkwartier is groot. Egmond aan den Hoef heeft een parel in handen. 
Deze cultuurhistorisch bijzondere locatie benutten voor de revitalisering 
van het dorp is zowel voor de hand liggend als kansrijk. De stuurgroep 
waardeert de aanpak en ook dat de gemeente investeert in vastgoed, 
samenwerking, organisatie en programmering in het gebied. De aanvraag 
gaat niet over de stenen, maar echt over invulling en placemaking. 
 
Uit marktonderzoek blijkt dat er voldoende ruimte is voor deze ideeën en 
concepten op de particuliere markt. De voornaamste gebruikers zijn 
Egmonders, cultuurliefhebbers uit de omgeving en scholieren. De positie 
van het op zichzelf staande dorp kan dan ook versterkt worden door de 
ontwikkeling van het Slotkwartier en door de verbinding met bestaande 
toeristische routes te optimaliseren.  
 
Positief aan de aanvraag is de duidelijke structuur van de stichting als 
procesbewaker en programmeur van de plek. Een permanente 
organisatie is een voorwaarde voor het duurzaam ontwikkelen van het 
Slotkwartier. De contacten met de omringende musea kunnen zowel 
inhoudelijk als programmatisch een bijdrage leveren aan de revitalisering. 
Het is een project van maatschappelijk belang. Naast de behoefte aan 
dynamiek in het dorp worden immers de vele werkzaamheden binnen 
het Slotkwartier uitgevoerd door bewoners en vrijwilligers.  
 
Of de invulling van de galerie, de horeca en de beleving van de 
fundamenten van het slot voldoende aantrekkelijk zijn, moet natuurlijk 
blijken. Twee belangrijke punten uit het marktonderzoek zijn goed 
opgepakt: van Cultuurhuis Huys Egmont de spil van het gebied maken, en 
een coördinator aanstellen in de vorm van Stichting Slotkwartier voor 
samenwerking, programmering en marketing. Er liggen nog kansen om 
de uitstraling en aantrekkingskracht van de fundamenten van het 
Slotkwartier door middel van ontwerpkracht te verbeteren. 
 
De leeromgeving is goed uitgewerkt en richt zich met name op bewoners 
en ondernemers en vitaliteit van een kleine dorpskern. 
 

POSITIEVE BEOORDELING 
ONVOLDOENDE MIDDELEN 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

POORT UTRECHTSE 
HEUVELRUG  

 
KLIMAAT 

 
Totale kosten project: 

€ 2.584.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€ 1.685.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage: 

€ 685.000 
 

Matching (59,4%): 
€ 1.000.000 

 
Overheden die matchen: 

Provincie Utrecht 
 

Overige partners: 
MeyerBergman Erfgoed Made By 

Holland B.V. 
 

Planning: 
2022 

 

In dit project zet de eigenaar van landgoed Paleis Soestdijk zich in voor een 
klimaatadaptief systeem voor het eigen landgoed en haar omliggende 
terreineigenaren. Centraal in de opgave staat de verbetering van het 
watersysteem in de historische Praamgracht. Met inzet van de oude watermolen 
voor windenergie en de paleisvijver voor uitbalancering van Warmte Koude Opslag 
(WKO) wordt een integrale duurzaamheidsaanpak opgezet.  

 

Gebiedsproces stakeholders 
Watersystemen kennen geen eigendomsgrenzen: ingrijpen in het watersysteem op 
het ene perceel heeft gevolgen voor de buurman. Daarom worden middels een 
participatief proces met alle stakeholders (terreineigenaren, de waterschappen en 
mede-overheden) de uitdagingen om de gronden klimaatadaptief in te richten 
gezamenlijk opgepakt. Onderdeel van het project is om alle onderzoeken en 
adviezen samen te brengen tot een integrale aanpak, en een aantal belangrijke 
openstaande vragen ten aanzien van (eco)hydrologische kennis beantwoord te 
krijgen.  

Waterkraantje 
De in oorsprong middeleeuwse Praamgracht speelt een centrale rol in de 
waterhuishouding en kan gezien worden als het ‘waterkraantje’ voor vele 
landeigenaren. Daarom zal het peil worden verhoogd door het aanleggen, afstellen 
of verwijderen van (obstructieve) kunstwerken. Verder zal op het landgoed 
onderzocht worden of aanpassingen in de bos- en laanstructuur de biodiversiteit 
kunnen vergroten en tegelijk het landgoed klimaatrobuuster te maken (minder 
verdamping). 
In het omliggende gebied zal worden ingegrepen door het dempen van sloten, 
aanleggen van gronddammen en het toevoegen van waterbufferzones. Resultaat 
van de ingrepen: een klimaatbestendig landgoed waarop het oorspronkelijke 
landschapsontwerp van de Zochers veel beter tot zijn recht zal komen.   

Duurzaamheid 
Op het landgoed staat de oudste watertoren van Nederland waarop een windmolen 
stond die de fonteinen aandreef. De initiatiefnemers willen de watertoren opnieuw 
inzetten voorwateraandrijfsystemen die ook de waterkwaliteit verbeteren. Als 
innovatieve plus wil men de vijver gebruiken voor het uitbalanceren van warmte en 
koude voor de WKO. 

Soestdijk Academy 
Opgedane lessen en ervaringen zullen via de eigen ‘Soestdijk Academy’ worden 
gedeeld met landgoedeigenaren. Ook wordt aangehaakt op de bestaande 
leeromgeving van Erfgoed Deal-project ‘Klimaatbestendige Kastelen, Buitenplaatsen 
en Landgoederen’. 

Landgoed Paleis Soestdijk staat de aankomende jaren een ingrijpende 
transformatie te wachten. De nieuwe eigenaren hebben hoge ambities en 
willen er het meest duurzame paleis en landgoed van Nederland van maken. 
Dat daarbij ook goed wordt gekeken naar het klimaatadaptief (her)inrichten 
van het landgoed, is een verstandige keuze.  
 
Om de problemen met droogte aan te pakken, kijken de initiatiefnemers naar 
de historische waterhuishouding in het algemeen, en naar de Praamgracht in 
het bijzonder. Dit ontginningskanaal functioneert al decennialang niet goed 
meer en is mede de oorzaak van de droogteproblematiek. Niet alleen op het 
eigen landgoed, maar ook voor andere landgoederen en terreinen, geldt dat 
de Praamgracht van essentieel belang is.  
 
Daarom kan het probleem alleen in gezamenlijkheid worden aangepakt, en 
dat is precies wat de initiatiefnemers met dit project voor ogen staat. Het 
plan getuigt van een goede analyse van en visie op de opgave. En het is 
voorbeeldstellend dat een particuliere landgoedeigenaar het voortouw 
neemt om deze gebiedsopgave aan te pakken. Het is een niet geringe taak 
om dit complexe proces met alle stakeholders - van waterschappen, 
gemeenten en landschapsorganisaties tot aan landgoedeigenaren en 
agrariërs - op te starten en tot resultaat te komen.  
 
De voorgestelde klimaatmaatregelen en acties zijn helder geformuleerd en 
realistisch. Er wordt goed uitgelegd hoe deze maatregelen de 
erfgoedwaarden op het landgoed herstellen en/of versterken. De keuze om 
de constructies van de Zochers en Singer te herstellen ten koste van de ‘vrije 
natuur-visie’ onder Koningin Juliana wordt eveneens goed beargumenteerd.  
 
Hoewel het project niet wordt ingediend op het thema energietransitie & 
duurzaamheid, zal een sterkere uitwerking van de twee 
duurzaamheidsonderdelen (historische watermolen benutten voor 
windenergie en paleisvijver voor uitbalancering WKO) zeker bijdragen aan de 
ambitie om meerdere thema’s in één project te hebben en de aanvraag 
daarmee nog beter bij de doelen van de Erfgoed Deal te laten aansluiten 
 
Tot slot wil de stuurgroep haar complimenten overbrengen voor de hoge 
kwaliteit van de aanvraag. De ruime financiële ondersteuning vanuit de 
provincie Utrecht onderschrijft de kwaliteiten van het plan en de urgentie 
van de opgave 
 

POSITIEVE BEOORDELING 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

HERINRICHTING 
SCHOOTSVELD 
ZALTBOMMEL 

 
KLIMAAT 

 
Totale kosten project: 

€ 1.488.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€ 1.240.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage: 

€ 589.000 
 

Matching (60,1%): 
€ 886.000 

 
Overheden die matchen: 
Gemeente Zaltbommel 

 
Overige partners:  

Waterschap Rivierenland en Regio 
Rivierenland 

Nederland Israëlitisch 
Kerkgenootschap 

 
Planning: 

2022 
 

De gemeente Zaltbommel wil het regenwater in de net buiten het centrum 
gelegen woonwijk De Vergt afkoppelen van het riool. Om die reden wordt 
het aangrenzende schootsveld, dat pal buiten de historische vesting ligt, 
heringericht voor waterberging op basis van de historische en 
landschappelijke kenmerken van het gebied. 
 
Groen op de stadswallen 
De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd om het 19e-eeuwse landschapspark 
op de oude stadswallen van Zaltbommel op te knappen. In de zomer hebben 
de monumentale bomen te lijden onder de lage grondwaterstand. Door 
overtollig water uit woonwijk De Vergt via het schootsveld naar de 
buitengracht te leiden, kan een te grote schommeling in de waterstand 
worden voorkomen. Bovendien zullen inwoners van De Vergt minder 
wateroverlast ervaren bij piekbuien.  

Historisch verkavelingspatroon 
Uitgangspunt voor herinrichting van het schootsveld is het oude noord-zuid 
georiënteerde verkavelingspatroon. Voor waterberging wordt een aantal 
nieuwe watergangen gegraven en bestaande worden vergroot. Beplanting 
(onder andere fruitbomen) en paden volgen zo veel mogelijk het oude 
verkavelingspatroon.  

Hoogwaardig ingericht stadspark 
Eindresultaat is een hoogwaardig ingericht stadspark met speelvoorzieningen. 
De in het schootsveld gelegen Joodse Begraafplaats krijgt weer een waardige 
omheining en entree. Voorstel is om de groenstructuur van het schootsveld 
door te trekken naar de in woonwijk De Vergt gelegen buitenplaats 
Weltevreden.  

Delen van visie  
Al decennialang worden plannen worden gemaakt om het open schootsveld te 
bebouwen of als parkeerterrein te gebruiken. De gemeente ziet nu 
momentum om het schootsveld definitief te behouden en in te zetten voor 
klimaatadaptatie, versterking van erfgoedwaarden en groen voor de buurt. 
Deze visie wil men delen met andere vestingsteden, zowel in de regio als in 
het nationale netwerk van vestingsteden. De inzet van vrijwilligers, 
buurtbewoners en ‘Bolwerkers’ bij het groene onderhoud is een interessante 
vorm van participatie. Erfgoed en sociaal-maatschappelijke opgave gaan dan 
hand in hand.  

De afgelopen vijf jaar heeft de gemeente Zaltbommel geïnvesteerd in de renovatie 
van het verloederde stadspark op de voormalige stadswallen van deze goed 
bewaarde vestingstad. Aan de zuidkant van de vesting doet zich nu een kans voor 
om een restant van het schootsveld te herinrichten als een open en groene zone, 
om daarmee de historische samenhang tussen vesting en schootsveld beleefbaar 
te maken.  
 
Het versterken van deze erfgoedwaarden koppelt de gemeente Zaltbommel 
innovatief aan het streven om de stad klimaatadaptief te maken. Aan de ene kant 
heeft de vestinggracht in de droge zomermaanden te kampen met een (te) lage 
waterstand, waardoor de vele honderden monumentale bomen op de stadswallen 
last hebben van droogte. Aan de andere kant wil de gemeente het riool afkoppelen 
in de naoorlogse woonwijk De Vergt, gebouwd ten zuiden van het schootsveld. 
Beide opgaven komen op een mooie manier samen in de klimaatadaptieve 
herinrichting van het schootsveld.  
 
De plannen van de gemeente hebben nog een ander gunstig effect: mede door 
gebrek aan identiteit en rommelige uitstraling staat het schootsveld voortdurend 
bloot aan bedreigingen, zoals gebruik als parkeervoorziening of volbouwen met 
woningen. Met dit project wil de gemeente erfgoedwaarden terugbrengen door 
het schootsveld zichtbaar én functioneel te maken waardoor behoud voor de 
toekomst vanzelfsprekend is. Deze grondgedachte past prima bij de Erfgoed Deal, 
en de stuurgroep vindt het project in beginsel een goed voorbeeld van 
toekomstgerichte en gebiedsgerichte erfgoedzorg.  
 
De stuurgroep vindt ook dat er in het ingediende schetsontwerp nog ruimte voor 
verbetering zit om de historische kenmerken van het schootsveld te benadrukken. 
Nu zijn de meeste watergangen oost-west georiënteerd in plaats van noord-zuid 
zoals op basis van de oude verkavelingsstructuur valt te verwachten. Ook liggen er 
kansen de koppeling met de aangrenzende Post 65-wijk De Vergt (en buitenplaats 
Weltevreden) te versterken. Dit zou dit goede plan naar een hoger niveau kunnen 
tillen. 
 

POSITIEVE BEOORDELING 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

DE PEELKANALEN 
 

KLIMAAT 
 

Totale kosten project: 
€ 9.582.000 

 
Kosten erfgoedinclusief maken: 

€ 9.582.000 
 

Gevraagde rijksbijdrage: 
€ 775.000 

 
Matching (34,6%): 

€ 410.000 
 

Overheden die matchen: 
Gemeente Deurne 

 
Overige partners: 

Waterschap Aa en Maas en 
Waterschap Limburg 

 
Planning: 

2022 

NOVI-gebied de Peel staat aan de vooravond van een ingrijpende opgave om de 
disbalans tussen landbouw, natuur en omgevingskwaliteit op te heffen. 
Gemeente Deurne en Waterschap Aa en Maas hebben zes onderdelen benoemd 
rondom het Kanaal van Deurne en de Helenavaart, waarin erfgoed wordt ingezet 
voor klimaatadaptatie in combinatie met inzet op het gebied van recreatie en 
toerisme, leefbaarheid en brandveiligheid.  
 
Turf- en defensiekanalen 
Verdroging in het gebied dat ook tot de Natura 2000-gebieden behoort, wordt 
tegengegaan door het grondwaterpeil in het hoogveengebied te verhogen via 
extra watertoevoer door verdiepte en opnieuw uitgebaggerde turf- en 
defensiekanalen. 

Jaagpaden, bruggen, wiekaansluitingen 
De concrete aanvraag voor de Erfgoed Deal richt zich op enkele andere 
‘koppelkansen’ tegelijk verzilveren. Het herstellen van de historische jaagpaden 
aan het Kanaal van Deurne en de Helenavaart, inclusief aanleg van een tweetal 
bruggen over deze vaart. Daarnaast worden vier wiekaansluitingen (historische 
zijkanalen in drietandvorm) hersteld, wat bijdraagt aan preventie en bestrijding 
van natuurbranden in de kwetsbare Deurnsche Peel.  

Historische kadestructuur en zichtvensters 
Verder zal de historische kadestructuur worden gereconstrueerd bij de laad- en 
loskade van de oude turfstrooiselfabriek ‘De Halte’ en bij de draaikom in de 
dorpskern van Helenaveen. Tot slot zullen op zes plaatsen in het gebied 
zogenaamde zichtvensters met informatieborden gerealiseerd worden waar het 
ontginningslandschap goed te beleven is. 

Coördinerende rol gemeente 
De gemeente zal ten eerste zorgen voor langjarig onderhoud (40 jaar) aan alle te 
plaatsen voorzieningen, in het bijzonder de jaagpaden, bruggen en 
informatiepanelen. Daarnaast pakt de gemeente een coördinerende rol op als spil 
die de projectonderdelen verbindt aan elkaar en de omgeving, zoals in 
participatietrajecten, ontwikkeling van een communicatiestrategie en stimulering 
van nieuw gebruik en beleving van het Peel-erfgoed. Tenslotte ziet de gemeente 
er op toe dat de keuzes ten aanzien van bijvoorbeeld ontwerp en materialisatie 
gestoeld zullen worden op de juiste cultuurhistorische gronden. 

Regionale voorbeeldwerking  
De leeromgeving richt zich op de regionale voorbeeldwerking van dit project voor 
gebiedsprocessen zoals dat van NOVI-gebied De Peel. Daarnaast is er aandacht 
voor kennisoverdracht op lokaal, regionaal en zelfs landelijk niveau voor de 
verschillende bestuurslagen (waterschappen, provincies en gemeenten). Ook via 
het onderwijs wordt kennis verspreid. 

Het is de tweede keer dat project Peelkanalen een aanvraag indient. Ten 
opzichte van de vorige indiening zijn belangrijke stappen gezet door met name 
de gemeente Deurne. De betrokkenheid en regierol van de gemeente is beter 
uitgewerkt, waarmee een evenwichtiger verdeling tussen gemeente en 
waterschap bereikt wordt. De inzet van de IGC (Integrale Gebiedscommissie) 
als aanjager en adviseur is een goede zet en borgt dat de uitvoering op een 
adequate wijze plaatsvindt. 
 
Punt van aandacht blijft de inzet van het matchingsgeld door de gemeente. In 
plaats van eenmalig €10.000 kiest de gemeente er nu voor om langjarig 
onderhoud als matching op te voeren, waarmee een substantieel hoger bedrag 
als matching wordt bereikt. De stuurgroep waardeert het dat er oog is voor het 
beheer en dat de aandacht niet verslapt na de aanlegfase. Dit is echter niet 
zoals het programma bedoeld is. De stuurgroep vindt de matching onzeker 
vanuit de gemeente. Door €10.000 euro te reserveren voor de aankomende 40 
jaar wordt €400.000 euro matching gerekend. Dat is een kleine jaarlijkse 
structurele bijdrage terwijl matchingsgeld doorgaans in één keer naar de 
uitvoering gaat en direct beschikbaar geld is. Ook is onzeker of de gemeente 
(een raad stelt immers elk jaar de begroting vast) dit ook voor 40 jaar vastzet. 
Een hogere initiële bijdrage zou hieraan tegemoet hebben kunnen komen.  
 
Matching vanuit het waterschap wordt officieel niet meegerekend.  
 
Hoewel de aanvraag is verbeterd, is de manier van matching voor de 
stuurgroep aanleiding om prioriteit te geven aan aanvragen waarbij gemeenten 
en provincies de matching in een korte periode beschikbaar stellen. Het project 
Peelkanalen krijgt de status voor verbetering.  
 

VOOR VERBETERING 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

MIDDAG HUMSTERLAND, 
WIERDENLANDSCHAP 
VAN NU EN MORGEN 

 
KENNIS & DIALOOG 

 
Totale kosten project: 

€ 1.929.000 
 

Kosten erfgoedinclusief maken: 
€ 360.000 

 
Gevraagde rijksbijdrage: 

€ 171.000 
 

Matching (52,5%): 
€ 189.000 

 
Overheden die matchen: 

Gemeente Westerkwartier 
 

Overige partners: 
Gebiedsraad Middag Humsterland, 

Programma Westerkwartier, 
Waterschap Noorderzijlvest, 
Collectief West Toukomst – 

Nationaal Programma Groningen, 
Stichting Nationaal Landschap 

Middag Humsterland 
Gebiedscoöperatie Westerkwartier 

(GCWK) 
 

Planning: 
2022 

 

Het Nationaal Landschap Middag-Humsterland in de provincie Groningen is 
al lange tijd goed in beeld bij onderzoekers, erfgoedspecialisten en 
beleidsmakers. Alle kennis is recent gebundeld in de Landschapsbiografie 
(2021). Met de Erfgoed Deal aanvraag wil men de kennis uit de 
landschapsbiografie vertalen naar een uitvoeringsgerichte landschapsvisie. 
Deze wordt ‘van onderop’ met de bewoners en boeren vastgesteld. Doel is 
een ruimtelijk plan en twee uitvoeringsprojecten over graslandpercelen en 
historische wegen en boerenerven.   

Een landschap onder druk 
In het gebied holt de biodiversiteit achteruit en er speelt een flinke 
wateropgave, terwijl zeespiegelstijging zorgt voor verzilting.Verder is sprake 
van droogte en inklinking. En er speelt de aardbevingsproblematiek. Ook is er 
behoefte aan nieuwe vormen van duurzame energie en behoeft de 
leefbaarheid van de streek de nodige aandacht. 

Gedragen toekomstbeeld 
De manier waarop invulling aan deze opgaven wordt gegeven moet leiden tot 
een versterking van de kwaliteiten ervan. Daar is een gedragen toekomstbeeld 
voor nodig, waarbij erfgoed - in het bijzonder de bochtige sloten, de reliëfrijke 
percelen en de historische infrastructuur - als vertrekpunt en inspiratie wordt 
ingezet voor een duurzame ontwikkeling en versterking van de biodiversiteit. 

Samen met boeren 
Dat kan alleen in samenwerking met de boeren in het gebied. De - extra - 
inspanning die dit van boeren in het gebied vraagt, wordt niet vergoed en dat 
maakt het kwetsbaar. Verwaarding van de diensten die door grondeigenaren 
geleverd worden is essentieel voor een duurzame borging en staan centraal in 
de twee pilotprojecten: één gericht op slotenbeheer en kruidenrijk gras, de 
ander gericht op het historisch, wegenpatronen en erven. 

Groningse Kennisdeling 
Initiatiefnemer Gebiedsraad Middag-Humsterland (samenwerkingsverband 
van twaalf inwoners die zich vrijwillig inzetten) wil de resultaten van dit 
project delen binnen de provincie Groningen, onder meer via de netwerken 
van agrarische jongeren. Hierbij wordt zij ondersteund door de Gemeente 
Westerkwartier en het Toukomst-Nationaal Programma Groningen. Ook 
worden voor het landelijk netwerk van P10 (grote plattelandsgemeenten) 
kennisactiviteiten georganiseerd.  

De projectaanvragers, de Gebiedsraad Middag-Humsterland, geven blijk van kennis 
over de rijke hoeveelheid aan beleidsstukken die in de loop der jaren is opgesteld 
voor dit gebied. Daar wil men op voortbouwen en niet het zoveelste nieuwe 
onderzoek aan toevoegen. Tegelijk hebben zij oog voor het ontbreken van 
samenhang en de relatie met de transitieopgaven van nu in al die stukken. Door de 
landschapsbiografie als uitgangspunt te nemen voor de visie, worden (historisch) 
onderzoek, beleid en de toekomst op een slimme manier aan elkaar geknoopt. 
Door daar twee pilots aan te knopen wordt ook ingezet op uitvoering. 
 
De dringende noodzaak van een landschapsvisie wordt door alle betrokkenen 
gezien en met de Erfgoed Deal doet zich een concrete en realistische mogelijkheid 
voor. Naast de behoefte aan een gedeeld ruimtelijk toekomstbeeld, is er ook 
behoefte aan concrete, zichtbare projecten. Doen in plaats van denken, want er is 
al veel geschreven. 
 
Tot zover gaat de stuurgroep mee in de plannen en ambities. Maar waar de 
uitvoering van de aangekondigde pilots weliswaar wordt benoemd in de aanvraag, 
en er geld voor is gereserveerd in de begroting, wordt nergens duidelijk wat deze 
precies inhouden. Een nadere uitwerking is wenselijk, zodat duidelijk wordt hoe de 
(wel goed toegelichte) landschapsvisie de pilots precies voedt en hoe het op elkaar 
aansluit. De projectorganisatie van de pilots dient ook te worden uitgewerkt, zodat 
voor de stuurgroep duidelijk is wat de resultaten zouden kunnen zijn en hoe deze 
verspreid worden in de streek of via de leeromgeving. 
Dit is voor de stuurgroep aanleiding om dit project als beoordeling ‘voor 
verbetering’ te geven. 
 

VOOR VERBETERING 
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PROJECTNAAM EN FINANCIERING BESCHRIJVING BEOORDELING 
 

NIEUW DORPSHART 
OOSTERHOUT AAN DE 

WAAL 
 

STEDELIJKE GROEI & KRIMP 
 

Totale kosten project: 
€ 9.277.000 

 
Kosten erfgoedinclusief maken: 

€ 1.797.000 
 

Gevraagde rijksbijdrage: 
€ 801.000 

 
Matching (55,4%): 

€ 996.000 
 

Overheden die matchen: 
Gemeente Overbetuwe 

 
Planning: 

2022 
 

Met het project ‘Hart van Oosterhout’ investeert de gemeente Overbetuwe 
in de ontwikkeling van een nieuw dorpshart in en rondom de monumentale 
Leonarduskerk. De geschiedenis van dit dijk- en tuinbouwdorp vormt de 
inspiratiebron voor het ontwerp waarin de karakteristieken van het dorp 
behouden en weer duurzaam beleefbaar worden. 

 

Cultuurhistorie als inspiratiebron en leidraad  
‘Hart van Oosterhout’ komt voort uit een burgerinitiatief en omvat de 
verplaatsing van het dorpshuis naar de leegkomende Leonarduskerk, de 
realisatie van een nieuwe sportvoorziening bij de kerk, nieuwbouw van een 
school, woningbouw voor met name ouderen en jonge starters, en meer 
groen en meer ruimte voor ontmoeting en evenementen. Een uitvoerige 
cultuurhistorische analyse is inspiratiebron en leidraad geweest bij de 
ontwikkelvisie. 

Kerk als nieuwe huiskamer van het dorp 
De eerste fase omvat de transformatie en revitalisatie van het kerkelijke 
ensemble (kerk, bijgebouwen, tuin, begraafplaats) als de ‘nieuwe huiskamer’ 
van het dorp. Door de verhuizing en sloop van het oude dorpshuis ontstaat er 
ruimte voor de eerste fase woningbouw. De openbare ruimte wordt 
heringericht met veel groen en met de terugkeer van de oude stroomgeul die 
hier ooit liep, in de vorm van een wadi waardoor overtollig grond- en 
hemelwater kan worden opgevangen. 

‘Evenementenbrink’ en dorpspark 
In de tweede fase wordt het gebied tussen het kerkelijke ensemble en de dijk 
heringericht, inclusief woningbouw.  
Er wordt een groene ‘evenementenbrink’ aangelegd, een dorpspark 
gerealiseerd met historische elementen, zoals een boomgaard, oude 
waterloop en rabattenstructuur, waarmee kwelwater kan worden 
opgevangen. Ook wordt een nieuwe verbinding gelegd naar de Waaldijk met 
een uitkijkpunt naar de uiterwaarden, het verdronken dorp en de rivier.  

Leermodel  
De ervaringen van dit project worden gebruikt voor de ontwikkeling van een 
leermodel voor overheden met kleine kernen en soortgelijke problematiek en 
opgaven. Het model helpt om inzicht in de cultuurhistorie van een (dijk)dorp 
te krijgen en hoe de sporen uit het verleden te verbinden aan actuele 
opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van water, klimaat, natuur, wonen, 
(gezonde) economie en recreatie. 

De gemeente Overbetuwe sorteert slim voor op de (op handen zijnde) 
sluiting van de Sint-Leonarduskerk en ziet mogelijkheden om het dorpshuis 
te verplaatsen en te verbinden met de kerk. Hierdoor wordt het religieus 
ensemble de kern voor het nieuwe dorpshart waarbij sloop, nieuwbouw, 
herbestemming en herinrichting slim aan elkaar gekoppeld worden. 
Hiermee slaat de gemeente twee vliegen in één klap: leegstand van 
religieus erfgoed wordt voorkomen en de herbestemde kerk wordt direct 
een vliegwiel van de ontwikkeling van het nieuwe dorpshart. Zo wordt 
erfgoed benut voor het creëren van een toekomstbestendig dorp dat 
opgewassen is tegen de dynamiek en expansiedrift van Nijmegen.  
 
De basis voor de plannen was een uitvoerig onderzoek naar de 
geschiedenis en karakteristieke kenmerken van het dorp. De stuurgroep 
waardeert de aanpak die de gemeente gekozen heeft, waarbij verbetering 
van de leefomgeving gekoppeld wordt aan het versterken van de 
erfgoedwaarden van het dorp.  
 
Onverlet de ambitie en de visie van de gemeente, heeft de stuurgroep 
moeite om de plannen daadwerkelijk op hun kwaliteit én erfgoedinclusieve 
kosten te kunnen beoordelen. De plannen voor bijvoorbeeld 
herbestemming van het kerkelijk ensemble (slechts een ‘vlekkenplan’) en 
de nieuwe gymzaal zijn nog onvoldoende uitgewerkt. De gemeente is 
eigenaar van de gronden in het noordelijk gedeelte (fase 1) en zal daardoor 
goed kunnen sturen op kwaliteit en kosten. Voor het zuidelijk gedeelte 
(fase 2), waar een park als belangrijke verbinding tussen dorpskern en de 
Waaldijk moet worden gerealiseerd, is men afhankelijk van particulieren. 
Omdat het beeldkwaliteitsplan en andere planologische instrumenten om 
te kunnen sturen op de kwaliteit van de uitvoering nog niet af zijn, kan de 
stuurgroep moeilijk beoordelen of het plan degelijk genoeg is om tot de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit en samenhang te komen.  
 
Al met al onderkent de stuurgroep de potentie van het project, de 
uitgangspunten zijn zeker erfgoedinclusief, maar de plannen en ontwerpen 
zijn nog niet concreet genoeg om het project als zodanig op te nemen in de 
portfolio van de Erfgoed Deal. 
 

VOOR VERBETERING 
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ARGUMENTATIE EN MOTIVATIE – PORTFOLIOBENADERING 

Bij het opstellen van dit uitvoeringsprogramma wordt 

een portfoliobenadering gehanteerd waarbij de bijdrage 

van het gehele uitvoeringsprogramma aan de doelen en 

ambities van de Erfgoed Deal boven de individuele 

bijdrage van de projecten gaat. Ook is gekeken naar de 

gehele looptijd van de Erfgoed Deal, door net als bij elke 

ronde de vraag te stellen wat voor soort projecten nog 

ontbreken.  

Hieronder neemt de stuurgroep u mee in de argumenten 

en motivatie om te komen tot dit uitvoeringsprogramma. 

Hierbij wordt gelet op opschaalbaarheid, leeromgeving, 

erfgoedinclusiviteit, innovatie, matching, balans tussen 

stedelijke en landelijke projecten, geografische spreiding 

en de eerdere projecten uit het portfolio. Per thema 

wordt beschreven hoe de afweging is gemaakt.  

In de afgelopen uitvoeringsprogramma’s zijn er voor 

zowel de thema’s klimaatadaptatie als voor stedelijke 

groei & krimp zeven projecten gehonoreerd. Het thema 

energietransitie & duurzaamheid staat op vijf. Gezien die 

evenwichtige verdeling is er gekozen om de beschikbare 

middelen voor deze ronde evenwichtig te vedelen over 

de drie thema’s. 

Thema klimaatadaptatie 

Deze ronde zijn er vijf klimaatprojecten ingediend. Er lag 

een ambitie voor projecten met een klimaatopgave in 

een grootstedelijke context, zoals wateroverlast en 

bodemdaling. Dat is deze ronde nog niet gelukt. Van de 

vijf projecten zijn er vier inhoudelijk van goede kwaliteit 

om bij te dragen aan het portfolio van de Erfgoed Deal. 

Ze gaan over dijklandschappen, buitenplaatsen, 

hoogveengebieden en klimaatadaptatie in de stad, alle 

onderwerpen die naadloos passen binnen de ambities 

van het programma. Er is één project dat er echt uit 

springt en dat met voorkeur bovenaan is gekomen. 

Vanwege de beschikbare middelen is gekozen om 

‘Linielandschap Waaldijk’ te honoreren. Hieronder wordt 

per project de afweging besproken.  

Linielandschap Waaldijk 

De aanpak in de aanvraag Linielandschap Waaldijk is een 

inspirerend voorbeeld van het inzetten van erfgoed voor 

klimaatadaptatie bij een dijkversterkingsopgave. Want  

erfgoed is vanaf het begin in de planvorming 

meegenomen. Bij de oude inundatiewerken van Fort 

Vuren en het Ravelijn bij Gorinchem worden erfgoed en 

cultuurhistorie wezenlijk  ingezet als onderdeel van de 

waterveiligheidsopgave. Daarnaast wordt erfgoed benut 

en gekoppeld aan klimaatopgaven en recreatieve 

waarden van de nieuwe Waaldijk. Ondanks dat dit het 

derde Erfgoed Deal-project is waarin waterveiligheid 

centraal staat, is de opschaalbaarheid van dit project 

groot. De integrale aanpak levert een nieuw dijktracé op 

met daarin veel aandacht voor erfgoed, 

omgevingskwaliteit en recreatieve waarden. Het plan is 

het resultaat van een gebiedsgerichte samenwerking 

tussen meerdere gemeenten, provincies, waterschap, 

aannemers en ontwerpers. Gelet op de enorme 

dijkversterkingsopgave waar Nederland voor staat (en de 

vele miljarden die hier aan besteed zullen worden) is het 

van belang om een aantal goede projecten op dit thema 

in de portfolio van de Erfgoed Deal op te nemen.  

Poort Utrechtse Heuvelrug (Landgoed Paleis Soestdijk)  

In dit project zet de eigenaar van Landgoed Paleis 

Soestdijk zich in voor een klimaatadaptief systeem voor 

het eigen landgoed en de omliggende terreineigenaren. 

Dit project is inhoudelijk goed en sterk beargumenteerd. 

Droogte en waterberging is een actueel onderwerp en 

past zeker goed binnen het portfolio. Ook wordt er met 

een indrukwekkend aantal partners samengewerkt. Bij 

voldoende middelen had dit project in de portfolio 

opgenomen kunnen worden, maar deze middelen zijn er 

nu niet, dus het project komt in de categorie ‘positief 

beoordeeld, maar onvoldoende middelen’. De reden 

hiervoor is tweeledig: naast de klimaatopgave, speelt 

duurzaamheid ook een rol in dit project, maar juist dit 

onderdeel vinden we wat minder sterk uitgewerkt en ten 

tweede dient er vanuit de portfoliobenadering kritisch 

gekeken te worden naar het onderscheidende karakter 

van dit project ten opzichte van de provinciale proeftuin 

Zeisterbos uit het lopende Erfgoed Deal-project 

Klimaatbestendige kastelen, buitenplaatsen en 

landgoederen. Ook hier is sprake van een 

gebiedsgerichte droogte-aanpak met meerdere 

landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug met inzet van 

een oude waterstructuur (in dit geval een drooggevallen 

spreng). Omdat beide projecten zowel geografisch als 

inhoudelijk dicht tegen elkaar aan liggen, wordt een 

hogere prioritering gegeven aan het project 

Linielandschap Waaldijk dat net iets sterker is in de 

landelijke opschaalbaarheid.  Projecten die vallen in de 

categorie onvoldoende middelen kunnen meedoen met 

de zesde ronde en worden daar wederom middels de 

portfoliobenadering beoordeeld.  
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Schootsveld Zaltbommel  

Het projectvoorstel Schootsveld komt voort uit de 

ambitie van de gemeente Zaltbommel om een nog 

bestaand schootsveld in te richten als stadspark met 

waterberging. Een goed projectvoorstel, waar groen ook 

ingezet wordt als klimaatoplossing en een historische 

herinrichting van het landschap wordt voorgesteld in een 

nogal stenig gebied. Qua portfoliobenadering lijkt dit 

project op de eerdere projecten in Zwolle, Sittard en 

Weert. In alle drie de projecten wordt een historisch of 

archeologisch terrein op basis van geschiedenis 

gerevitaliseerd tot een stadspark. Ook kunnen er in het 

ontwerp van Zaltbommel nog stappen gezet worden om 

het project van een 7 naar een 9 te krijgen. Daarom 

wordt het project in de categorie positief beoordeeld, 

maar onvoldoende middelen geplaatst.  Projecten die 

vallen in de categorie onvoldoende middelen kunnen 

meedoen met de zesde ronde en worden daar wederom 

middels de portfoliobenadering beoordeeld. 

De Peelkanalen 

De Peelkanalen is voor de tweede keer ingediend en 

inhoudelijk verbeterd. De ingrepen zijn sterker 

onderbouwd en uitgewerkt. Uitvoering van het project 

draagt structureel bij aan de vernatting van de 

Peelvenen en brandpreventie in het natuurgebied. Het is 

daarmee zeer actueel. Daarnaast heeft de gemeente 

gezocht naar een andere vorm van matching door 

verspreid over 40 jaar een onderhoudspost in de 

gemeentebegroting op te nemen. Hier zijn echter 

vraagtekens bij te zetten, met name over de zekerheid 

van deze onderhoudspost. Ook het waterschap draagt bij 

aan matching in het huidige voorstel. Hoewel dit vaker is 

voorgekomen in projecten, willen we benadrukken dat 

de Unie van Waterschappen de Erfgoed Deal niet 

ondertekend heeft en de opgevoerde matching officieel 

niet meetelt. Matching is niet verplicht, maar projecten 

met zekere matching worden wel bovenaan geplaatst. 

Het project wordt geplaatst in de categorie ter 

verbetering.  

Er is een project binnen het thema klimaatadaptatie 

afgewezen. Deze wordt niet gepubliceerd.  

Thema energietransitie & duurzaamheid  

Binnen het thema energietransitie en duurzaamheid zijn 

twee projecten ingediend. Er is hard gewerkt om een 

natuurinclusief project aan het portfolio toe te voegen. 

Dat is gelukt met de Belevenisboerderij Schieveen als 

onderdeel van Rotterdam de Boer op! Het project 

Molenaarserf Hemmes Zaandam  is vorig jaar 

aangehouden en sterk verbeterd teruggekomen. Er is 

deze ronde ruimte voor twee duurzaamheidsprojecten. 

Beiden worden daarom aan het portfolio toegevoegd.  

Belevenisboerderij Schieveen 

Bij de projectaanvraag Belevenisboerderij Schieveen 

wordt een bijzondere pop-up boerderij definitief 

gemaakt. Met dit initiatief boert de boer op een natuur- 

én landschapsinclusieve manier en promoot de 

gemeente Rotterdam beleving van natuur en landschap 

bij de stedelijke inwoners. In het project wordt een 

bestaand charmant erfgoedensemble opgeknapt en 

verder ontwikkeld, waarmee het past bij de 

doelstellingen van de Erfgoed Deal. Het is een bijzondere 

samenwerking tussen Natuurmonumenten, de 

gemeente Rotterdam en een lokale boer. De 

opschaalbaarheid is groot, omdat de thematiek van 

korte ketens in combinatie met consumenten bewust 

maken van waar ons eten vandaan komt actuele thema’s 

zijn, waar op verschillende plekken behoefte aan is.  

Molenaarserf Hemmes Zaandam 

Deze projectaanvraag is door de stuurgroep 

aangehouden in de derde ronde. Met name de 

financiering was een punt. Het project is het afgelopen 

jaar verder van de grond gekomen en het is gelukt de 

financiering rond te krijgen met veel geld uit de 

samenleving. Het project is grotendeels opgezet door 

vrijwilligers, en is een voorbeeld van een zelfvoorzienend 

en volledig duurzame stedelijke ontwikkeling waar 

erfgoed de basis vormt, zowel voor de herbouwde molen 

als voor de stedenbouwkundige opzet. Het toont aan dat 

voor gebieden waar woningnood hoog is, er toch met 

kwaliteit een plan opgezet kan worden.  

 

Thema stedelijke groei & krimp  

De afgelopen periode is extra inzet geweest op het thema 

stedelijke groei & krimp, met name door voor één dag in 

de week een netwerker stedelijk aan het 

programmabureau toe te voegen. Vanuit de 

portfoliogedachte was er met name behoefte aan 

grootstedelijke projecten en projecten rondom 

corporatiebezit. Het blijkt toch lastig om binnen dat soort 

projecten het verschil te maken (zie ook de 

tussenevaluatie van Ecorys. Deze ronde zijn voor dit 

thema zes projecten ingediend. Daarvan springt er één 

project echt uit vanwege de maatschappelijke relevantie: 

Buurtbakens Haarlem. Het actuele onderwerp van 

Buurtbakens, namelijk de maatschappelijke 

herbestemming van leegstaande kerken, is een goede 

aanvulling voor het portfolio van het thema stedelijke 

https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/nieuws/2022/1/27/de-erfgoed-deal-is-goed-op-weg
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groei & krimp. De drie projecten Sluiskwartier Deventer, 

Slotkwartier Egmond aan den Hoef en Hofbogenpark 

Rotterdam komen op gelijke hoogte: vanwege de snelle 

uitvoerbaarheid van Deventer en de geografische 

spreiding van Erfgoed Deal-projecten is uiteindelijk 

gekozen om Sluiskwartier Deventer op te nemen in het 

Uitvoeringsprogramma.  

Buurtbakens Haarlem  

De afgelopen jaren is er vanuit de overheid ingezet op 

het opstellen van Kerkenvisies door gemeenten. Door 

veel gemeenten is dat gedaan, zo ook in Haarlem. De 

kracht van het project Buurtbakens zit in het realiseren 

van een uitvoerbare en concrete vervolgstap: van visie 

naar uitvoering. De opschaalbaarheid van dit project is 

daarbij groot: De (toenemende) leegstand van kerken is 

landelijk heel actueel. Tegelijk vraagt stedelijke groei om 

nieuwe maatschappelijke voorzieningen en is de ruimte 

daarvoor beperkt. Het lijkt makkelijk, leegstaande kerken 

combineren met maatschappelijke functies, maar het 

gebeurt nog te weinig, laat staan dat er regie vanuit een 

gemeente op gevoerd wordt. Dit project laat zien dat het 

wél kan, vanuit een overkoepelende visie voor meerdere 

kerken, wat resulteert in twee maatschappelijk 

herbestemde en verduurzaamde kerken. Vanwege de 

opschaalbaarheid, de samenwerking met 

maatschappelijke partijen en de urgente landelijke 

opgave is gekozen dit project op te nemen in het 

portfolio. 

Sluiskwartier Deventer 

De aanvraag Sluiskwartier Deventer richt zich op de 

gebiedstransformatie (verdichting en vergroening) van 

een verwaarloosd gebied op de voormalige 

vestingwerken. Het Sluiskwartier ontleent zijn naam aan 

de 19e-eeuwse Pothoofdsluis die recent is 

teruggevonden. Hoewel het terug in functie brengen van 

de sluis niet mogelijk is, wordt de sluis wel hersteld, 

zichtbaar gemaakt en onderdeel van de nieuwe 

inrichting van het gebied. Door herstel van de oude 

vestingwallen en het aanleggen van een wadi achter de 

sluis wordt klimaatadaptatie gekoppeld aan het 

herstellen van erfgoed. Dit project is een voorbeeld voor 

het benutten van erfgoed binnen een kleine stedelijke 

gebiedsopgave en is lokaal opschaalbaar vanwege de 

duidelijke koppeling met toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen in de Centrumring Deventer. 

Kennisdeling is geborgd in de leeromgeving die zich richt 

op regionaal onderwijs. Omwille van de beperkte 

aanvraag, snelle uitvoering en de regionale spreiding 

krijgt dit project de voorkeur boven Slotkwartier Egmond 

aan den Hoef en Hofbogenpark Rotterdam. Het project 

wordt derhalve toegevoegd aan het portfolio.  

Slotkwartier Egmond aan den Hoef 

Met deze projectaanvraag wordt beoogd levendigheid te 

realiseren in een krimpdorp door betere ontsluiting van 

het erfgoed. Niet alleen een herbestemming, maar een 

gebiedsgerichte aanpak met focus op marketing en 

samenwerking. Geen makkelijke opgave, maar met 

vrijwilligers, bestaande musea en publiekstrekkers uit de 

regio is een plan ontwikkeld om bezoekers naar dit 

gebied te trekken en gebouwen van een goede 

bestemming te voorzien. Het project is een voorbeeld 

van een aanpak gericht op placemaking aan de hand van 

erfgoed. Tegelijkertijd zitten er al meerdere 

krimpprojecten in het portfolio. Het project lijkt deels op 

de aanpak in Nagele en op Waddenkust K(l)eigoed. 

Daarnaast zijn er in deze ronde twee projecten in de 

provincie Noord-Holland toegewezen: Buurtbakens 

Haarlem en Molenaarserf Hemmes in Zaandam. 

Vanwege de ambitie regionaal te spreiden en vanwege 

de krimpaanpak is dit project onder Buurtbakens 

Haarlem en Sluiskwartier Deventer geplaatst en komt 

het in de categorie positief beoordeeld onvoldoende 

middelen. Projecten die vallen in de categorie 

onvoldoende middelen kunnen meedoen met de zesde 

ronde en worden daar wederom middels de 

portfoliobenadering beoordeeld. 

Hofbogenpark Rotterdam 

Deze projectaanvraag verbindt verschillende stedelijke 

opgaven met elkaar. Door een spectaculaire 

herbestemming van een in onbruik geraakt 

spoorwegviaduct tot stadspark, wordt een 

kwaliteitsimpuls gegeven aan verschillende woonwijken. 

Er wordt een antwoord gevonden op de vraag naar 

groene buitenruimte en nieuwe verbindingen in 

Rotterdam-Noord. Het is een herbestemming waarvan 

we verwachten dat het Rotterdam nog meer op de kaart 

zet. De concrete aanvraag bij de Erfgoed Deal behelst 

met name het zichtbaar maken van de klimaatadaptatie 

in het park. Tegelijkertijd constateren we dat dit project 

al in een vergevorderd stadium is en dat de bijdrage 

vanuit het programma niet de doorslaggevende factor is, 

wat het wel is bij de drie bovenstaande projecten. De 

verwachting is dat de opschaalbaarheid richting andere 

gemeenten van het project Buurtbakens Haarlem groter 

is dan bij het Hofbogenpark. Kortom, een inhoudelijk 

sterke aanvraag die goed past bij de ambities van het 

programma en is ondergebracht in de categorie positief 

beoordeeld onvoldoende middelen. Projecten die vallen 

in de categorie onvoldoende middelen kunnen meedoen 

met de zesde ronde en worden daar wederom middels de 

portfoliobenadering beoordeeld. 
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Oosterhout aan de Waal 

Oosterhout staat aan de lat van een bijzondere 

gebiedsopgave. Vanuit de inwoners is het initiatief 

genomen de Sint-Leonarduskerk een nieuwe functie te 

geven en een sportzaal toe te voegen. Ook het gebied 

zelf wordt aangepakt. Heldere ambitie, goed 

uitgangspunt. De plannen zijn alleen nog niet voldoende 

uitgewerkt: hoe de nieuwe sportzaal precies aansluit op 

de rijksmonumentale kerk is nog niet uitgewerkt en van 

de toe te voegen gymzaal zijn slechts referentiebeelden 

beschikbaar. Het project is onder de categorie ter 

verbetering geplaatst om ruimte te geven om dit 

onderdeel te verbeteren, maar ook de ontwerpen van de 

herinrichting van de openbare ruimte omdat op dit 

moment onvoldoende beoordeeld kan worden  alle  

onderdelen erfgoedinclusief worden ontworpen met 

voldoende ruimtelijke kwaliteit.  

Er is een project op het thema stedelijke groei en krimp 

afgewezen, deze is niet in het uitvoeringsprogramma 

opgenomen. Het project is op de hoogte gesteld.   

 

 

 

Thema’s kennis & dialoog en 

omgevingsvisie 

Binnen dit thema is één project ingediend, 

Landschapsvisie Middag Humsterland. Het 

programmabureau onderschrijft de noodzaak tot een 

integrale gebiedsvisie, alleen het ontbreekt nog aan een 

specifieke uitwerking van de pilotprojecten. Het initiatief 

kan daarop verder worden uitgewerkt en wordt in de 

categorie ter verbetering geplaatst.  
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CONCLUSIE & HOE VERDER? 

 Algemeen 

Veel sneller dan verwacht zijn we aanbeland in het 

vooralsnog laatste jaar van het programma. Met dit 

uitvoeringsprogramma wordt een vijftal goede projecten 

toegevoegd aan het programma. Deze ronde was voor 

de stuurgroep een zware ronde om te beoordelen, de 

kwaliteit van de ingediende projecten wordt steeds 

hoger waardoor een goede afweging maken lastiger is. 

De aandacht voor erfgoed in combinatie met de 

transitieopgaven is landelijk zichtbaar en gemeten 

toegenomen. Er is veel animo voor het indienen van 

projecten en het programma heeft te maken met een 

flinke overvraag. De stuurgroep constateert dat het 

programma voorziet in een behoefte.  

Daarnaast heeft de stuurgroep aan het 

programmabureau de opdracht gegeven om een 

scherpere prioritering aan de voorkant te maken voor de 

zesde ronde om zo een volle en drukke zesde ronde te 

voorkomen. Het programmabureau stelt dit op en 

communiceert dat breed.  

Inhoudelijke aanbevelingen per thema 

(voor het vervolg)   

Klimaatadaptatie 

Het portfolio van de Erfgoed Deal bestaat uit goede 

klimaatprojecten. Tegelijkertijd zoekt het 

programmabureau nog aanvullingen op dit portfolio. Er 

wordt met name gezocht naar projecten waarbij erfgoed 

wordt ingezet voor klimaatadaptatie in grote steden. We 

noemen ter inspiratie projecten die hittestress en 

wateroverlast tegengaan met inzet van erfgoed in 

(versteende) centra of oude wijken van steden. Of het 

klimaatbestendig maken van Wederopbouwwijken op 

basis van oorspronkelijke groenstructuren. Andere 

voorbeelden zijn klimaatoplossingen en bodemdaling in 

kwetsbare historische binnensteden waarbij oude 

structuren (water, groen of gebouwd) ingezet worden 

voor de opgave. De overstromingen in Limburg gaven 

aanleiding tot gesprekken met het waterschap Limburg 

over goede Erfgoed Deal-projecten in Zuid-Limburg. Deze 

gesprekken worden momenteel gevoerd.  

Energietransitie en duurzaamheid 

Binnen dit thema ontbraken projecten op het gebied van 

natuurinclusieve landbouw en op het gebied van 

energietransitie. Met de toevoeging van de projecten 

Belevenisboerderij Schieveen en de Hemmes zijn deze 

gaten gedicht. Op dit moment zijn nog onderbelicht in 

het portfolio de onderwerpen RES (Regionale 

Energiestrategie), gasloze wijken en de aanleg en 

inpassing van zonneparken. De komende periode voert 

het programmabureau hier gesprekken over met onder 

andere het Platform Aardgasvrije Wijken, een gemeente 

en een provincie en verwachten we de laatste ronde 

alsnog een mooi project aan het portfolio toe te voegen.  

Stedelijk  

Grote binnenstedelijke gebiedsopgaven zijn complex, 

duren vaak lang en  gaat gemoeid met enorme 

bedragen. Het blijkt voor het programmabureau lastig 

om binnen deze grootstedelijke ontwikkelingen echt 

impact te hebben door erfgoed te verbinden aan de 

opgave. De ambitie de komende ronde blijft projecten in 

de binnenstedelijke context waar met name stedelijke 

groei een belangrijke opgave is. Vooral op het gebied van 

het renoveren en verduurzamen van corporatiebezit en 

sociale wijkverbetering heeft het programmabureau de 

ambitie om projecten toe te voegen aan het portfolio. 

Daartoe worden met verschillende partijen gesprekken 

gevoerd. 

Vervolg na toekenning  

Alle projecten in dit uitvoeringsprogramma worden 

telefonisch op de hoogte gesteld van de uitkomst van 

hun aanvraag. Daarna ontvangen de projecten een brief 

met de reden voor de toekenning of afwijzing. De 

bedragen worden via het departement BZK uiteindelijk 

omgezet in decentralisatie uitkering. De decentralisatie 

uitkeringen worden in de meicirculaire 2022 van het Rijk 

overgemaakt. 

Uitgangspunten van het programma zijn samenwerking 

en leren. Alle projecten met een positieve beoordeling 

ontvangen daarom een uitnodiging voor een kick-off 

bijeenkomst. In deze bijeenkomsten worden de 

voorstellen voor de leeromgeving verder afgerond en 

uitgewerkt. De kick-off bijeenkomst vindt digitaal plaats. 

Het programmabureau heeft wel de ambitie alle 

projecten op locatie te gaan bezoeken. 

De projecten die in het uitvoeringsprogramma van de 

vierde ronde zijn geplaatst komen met elkaar in een 

intervisieprogramma. Hier is ‘leren van elkaar’ het 

uitgangspunt. Dit is allemaal uitgewerkt in het werkplan 
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van het programmabureau en is te vinden op 

www.erfgoeddeal.nl 

Op de website zijn ook goede voorbeelden te vinden van 

intervisiebijeenkomsten met de direct betrokkenen van 

projecten uit eerdere rondes van de Erfgoed Deal. Van 

alle projecten heeft het programmabureau in 

samenwerking met de projectleiders zogenoemde 

Kernkaarten opgesteld. Per project is daar te vinden wat 

de doelstellingen zijn, wat de producten die worden 

opgeleverd, en wie de contactpersonen zijn.  

Het programmabureau werkt verder aan een publicatie 

over deze projecten. Dat gebeurt in het tijdschrift DEAL! 

Erfgoed als vaste waarde voor de toekomst. Hiervan zijn 

reeds twee exemplaren verschenen en de derde is in de 

maak. Projecten schrijven hier een eigen artikel. 

Daarnaast zal de reeks van de podcast ‘Verborgen in het 

volle zicht’ doorgezet worden, aangezien deze goed 

beluisterd wordt (ca. 7000 x in januari 2022). Daarnaast 

werkt het programmabureau samen met de toegekende 

projecten aan het versterken en verder invullen van de 

leeromgeving. Het bureau ziet de projecten hier grote 

stappen in maken. De stuurgroep juicht dat van harte 

toe en daagt toekomstige projecten uit hier goed en 

structureel over na te denken.  

Met de projecten die zijn aangehouden worden 

aanvullende gesprekken gevoerd om te onderzoeken of 

een volgende indiening mogelijk is. De projecten die zijn 

afgewezen hebben nog de mogelijkheid voor een 

gesprek met extra uitleg voor deze afwijzing waarna 

vervolgens de gesprekkenreeks wordt afgerond.  

Doorkijk naar de rest van 2022 

Op 15 december is het regeerakkoord Rutte IV 

gepresenteerd. Ondanks de extra middelen voor cultuur, 

de ambitie Nederland klimaatrobuuster en duurzamer te 

maken en kansen te creëren voor stedelijke groei 

(woningen) is de Erfgoed Deal in dit akkoord niet 

specifiek genoemd. Dat betekent dat ondanks de 

positieve uitkomsten van de eerder genoemde evaluatie 

de toekomst van het programma na 2022 nog onzeker is. 

Verlenging na 2022 zal afhangen van wat past aan 

ambities binnen de extra middelen die beschikbaar zijn 

voor Cultuur (en erfgoed) of eventuele nader op te 

zetten samenwerkingen. 

In september staat de zesde en laatste ronde van het 

programma gepland. Daarin verwachten we dat er 

wederom ruimte is voor ongeveer vijf projecten. In 

principe zal vooralsnog 2022 het laatste jaar worden 

voor de Erfgoed Deal. Het programmabureau zal daarom 

ook het nodige gaan doen om borging van opgedane 

kennis en praktijkervaring te bundelen en (online) te 

ontsluiten. De podcastreeks wordt afgemaakt, video’s 

komen rond de zomer online, tijdschriften zullen op de 

mat ploffen en er wordt met de projecten gewerkt aan 

een digitale eindpublicatie op basis van de kernkaarten.  

  

http://www.erfgoeddeal.nl/
http://www.erfgoeddeal.nl/
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FINANCIEEL OVERZICHT RANKING EN SPREIDING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIE MOTIVERING PROJECTNAAM BEDRAGEN (EXCL. MATCHING) 
    

POSITIEVE BEOORDELING 
TOEKENNING 

Deze projecten zijn positief beoordeeld en 
ontvangen een bijdrage voor het project 

BUURTBAKENS HAARLEM € 509.000 
SLUISKWARTIER DEVENTER € 220.000 

 HET LINIELANDSCHAP IN DIJKVERSTERKING 
GORINCHEM-WAARDENBURG € 721.000 

 BELEVENISBOERDERIJ SCHIEVEEN € 311.000 
 MOLENAARSERF HEMMES € 721.000 
   

POSITIEVE BEOORDELING 
ONVOLDOENDE MIDDELEN 

Deze projecten zijn positief beoordeeld en 
dragen bij aan de doelen van de Erfgoed 
Deal. De projecten hebben matching. Ze 

vallen af omdat er onvoldoende middelen 
beschikbaar zijn. 

HOFBOGENPARK ROTTERDAM € 952.000 
SLOTKWARTIER EGMOND AAN DEN HOEF € 520.000 

 POORT UTRECHTSE HEUVELRUG € 685.000 
 HERINRICHTING SCHOOTSVELD 

ZALTBOMMEL € 589.000 
   
   

VOOR VERBETERING Deze projecten vallen deze ronde af voor de 
Erfgoed Deal omdat bijvoorbeeld de 

aanvraag niet compleet is, de matching niet 
gereed is of omdat er nog meer gesprek 

nodig is. Deze projecten kunnen in de 
toekomst een positieve bijdrage hebben en 

worden uitgenodigd om met het 
programmabureau verder in gesprek te gaan. 

MIDDAG HUMSTERLAND                                  € 171.000 
 NIEUW DORPSHART OOSTERHOUT                                  € 801.000 

   
 

     DE PEELKANALEN 
 

 

€ 775.000 

 

   
   
    

AFGEWEZEN Deze projecten vallen af voor de Erfgoed Deal 
omdat ze onvoldoende bijdragen aan de 

gestelde ambities. 

PROJECT  € 992.000 
 PROJECT  € 100.000 
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De tabel geeft de regionale spreiding van het portfolio 

van de Erfgoed Deal weer en behelst alle projecten uit 

de vijf ronden van het programma.  

 

 

  

THEMA PROJECTNAAM PROVINCIE 
   

KLIMAAT HOORNWERK GREBBEDIJK UTRECHT 
 ZITTERD CLIMATE PROOF LIMBURG 
 LANDGOEDEREN KBL UTRECHT/ZUID-HOLLAND/GELDERLAND 
 WATERMOLENLANDSCHAP NOORD-BRABANT 
 NIEUWE WATERWERKEN ZOUTKAMP GRONINGEN 
 BEKEN EN BLEKEN VAN LOSSER 

NIEUW DRASSIG LAND 
OVERIJSSEL 

GELDERLAND 
 HET LINIELANDSCHAP IN DIJKVERSTERKING 

GORINCHEM-WAARDENBURG 
ZUID-HOLLAND/GELDERLAND 

   
DUURZAAMHEID AMSTERDAM WETLANDS NOORD-HOLLAND 

 FORTEILAND PAMPUS NOORD-HOLLAND 
 MEESTER VAN DER HEIJDENGROEVE ZEELAND 
 KADEMUREN AMSTERDAM NOORD-HOLLAND 
 DU MOMENT DES MONUMENTS UTRECHT 
 BELEVENISBOERDERIJ SCHIEVEEN ZUID-HOLLAND 
 MOLENAARSERF HEMMES NOORD-HOLLAND 
   

STEDELIJKE GROEI & KRIMP STADSPARK WEERT LIMBURG 
 WADDENKUST K(L)EIGOED FRIESLAND 
 SCHOLEN NIEWEGEIN UTRECHT 
 STINSPARK ZWOLLE 

VELPERWEG ARNHEM 
STADSHAVEN MAASSLUIS 

STIJLICOON NAGELE 

OVERIJSSEL 
GELDERLAND 

ZUID-HOLLAND 
FLEVOLAND 

 BUURTBAKENS HAARLEM NOORD-HOLLAND 
 SLUISKWARTIER DEVENTER OVERIJSSEL 
   

KENNIS & DIALOOG EEN NIEUWE TIJD GELDERLAND 
 WIJKAANPAK DE PAS GELDERLAND 
 BUITENGEWONE LEERSTOEL GELDERLAND 
 ERFGOED STERREN OVERIJSSEL 
   

OMGEVINGSVISIES KUSTEN VAN HET IJSSELMEER FLEVOLAND/OVERIJSSEL/NOORD-
HOLLAND/FRIESLAND 

 VONDST GELDERLAND/ZUID-HOLLAND/DRENTHE 
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PORTFOLIOBENADERING 

 

 

 

THEMA AMBITIES  GEREALISEERD  

KLIMAAT HITTESTRESS  
DIJKVERSTERKING 
BEEKDALEN 

Stadspark Weert 
Grebbedijk, Zoutkamp, Linielandschap Waaldijk  
Losser, Sittard 

  VERDROGING SKBL, Watermolenlandschap, Nieuw Drassig Land  
  BODEMDALING STEDELIJK - 
  BODEMDALING LANDELIJK 

GROEN IN DE STAD  
Amsterdam Wetlands, Watermolenlandschap  
Stadspark Weert, Stinspark Zwolle, Sittard  

DUURZAAMHEID RES 
NATUURINCUSIEVE LANDSCHAPPEN 

 
Belevenisboerderij Schieveen  

  NATUURBEHEER 
AARDGASVRIJ & ENERGIENEUTRAAL 
ZONNEPANELEN & WINDMOLEN 

Amsterdam Wetlands 
Pampus, DuMoments,  Hemmes Zaandam 
Mr. Van der Heijdengroeve, Pampus, Hemmes Zaandam 

  COLLECTIEVE OPWEKKING Kademuren Amsterdam 
  DUURZAME WIJKEN xx  

STEDELIJK UITBREIDING VAN STEDEN 
IDENTITEIT WOONGEBIEDEN 
RECREATIE EN TOERISME 
LEEGSTANDSTRATEGIE  
FLEXIBELE HERBESTEMMING  
LEEFBAARHEID  
DORPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ 

Velperweg Arnhem 
Stinspark Zwolle, Deventer  
Linielandschap, Nagele,  Maassluis 
Nagele, Buurtbakens Haarlem 
K(l)eigoed, Belevenisboerderij Schieveen  
Scholen Nieuwegein, Stinspark Zwolle,  K(l)eigoed, Stadspark Weert  
K(l)eigoed  
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Spreidingskaart van de projecten van 

het uitvoeringsprogramma in de 5e 

ronde. Niet voor publicatie.  

REGIONALE 

SPREIDING 
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FINANCIEEL OVERZICHT DECENTRALISATIE-UITKERINGEN (DU) 

Uitvoeringsprogramma 5e ronde  

PROJECTNAAM ONTVANGER DECENTRALISATIE-UITKERING 
BUURTBAKENS HAARLEM Gemeente Haarlem € 421.000 

SLUISKWARTIER DEVENTER Gemeente Deventer € 182.000 
HET LINIELANDSCHAP IN 

DIJKVERSTERKING GORINCHEM-
WAARDENBURG 

Provincie Zuid-Holland € 63.000 

 Provincie Gelderland € 533.000 
 Gemeente Gorinchem € 60.000 

BELEVENISBOERDERIJ SCHIEVEEN Gemeente Rotterdam € 311.000 
MOLENAARSERF HEMMES Gemeente Zaanstad € 721.000 

   
 Storting btw-compensatiefonds 

gemeente en provincie 
€ 191.000 

   
TOTAAL € 2.482.000 
BUDGET € 2.441.000 

VERSCHIL – € 41.000 

In het uitvoeringsprogramma worden de bedragen genoemd inclusief matching en de voorgestelde decentralisatie-uitkering (DU). Het totaal is de investering die bijdraagt aan het 

erfgoedinclusief maken van de opgave. In de bovenstaande tabel vindt u de bedragen die door het Rijk aan de gemeente of provincie worden uitgekeerd. 

Totaal bijdrage vanuit het Rijk Erfgoed Deal  

UITVOERINGSPROGRAMMA RIJKSBIJDRAGE 
Uitvoeringsprogramma 1e ronde € 4.018.000 
Uitvoeringsprogramma 2e ronde € 2.862.000 
Uitvoeringsprogramma 3e ronde € 3.692.000 
Uitvoeringsprogramma 4e ronde € 3.072.000 
Uitvoeringsprogramma 5e ronde € 2.482.000 

TOTAAL € 16.126.000 
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BIJLAGE OVERZICHT INDIENINGEN 5E RONDE  

   

PROJECTNAAM GEVRAAGDE RIJKSBIJDRAGE MATCHING TOTAAL INDIENING 
BUURTBAKENS HAARLEM € 509.000 € 563.000 € 1.072.000 

SLUISKWARTIER DEVENTER € 230.000 € 234.000 € 464.000 
HET LINIELANDSCHAP IN DIJKVERSTERKING € 721.000 € 1.093.000 € 1.814.000 

BELEVENISBOERDERIJ SCHIEVEEN € 311.000 € 344.000 € 655.000 
MOLENAARSERF HEMMES € 721.000 € 755.000 € 1.476.000 

HOFBOGENPARK ROTTERDAM € 952.000 € 1.053.000 € 2.005.000 
SLOTKWARTIER EGMOND AAN DEN HOEF € 520.000 € 640.000 € 1.160.000 

POORT UTRECHTSE HEUVELRUG € 685.000 € 1.000.000 € 1.685.000 
HERINRICHTING SCHOOTSVELD ZALTBOMMEL € 589.000 € 886.000 € 1.475.000 

DE PEELKANALEN € 775.000 € 410.000 € 1.185.000 
MIDDAG HUMSTERLAND WIERDENLANDSCHAP € 171.000 € 189.000 € 360.000 

NIEUW DORPSHART OOSTERHOUT  € 801.000 € 996.000 € 1.797.000 
PROJECT AFGEVALLEN  € 992.000 € 1.358.000 € 2.350.000 
PROJECT AFGEVALLEN  € 100.000 € 135.000 € 235.000 

TOTAAL € 8.077.000 € 9.656.000 € 17.733.000 

 

 


