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Afbeelding  1: Kan of moet er een knop om? Schakelaars in Landhuis Reuversweerd (Hielkje Zijlstra, 21 april 2016)  
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KaDEr is een samenwerking tussen de provincie Gelderland, de TU Delft en de Gelderse 
Erfgoedalliantiepartners. Het doel is om door het bijeen brengen van wetenschap en praktijk 
werkenderwijs een nieuw handelingsperspectief voor erfgoed te ontwikkelen, dat past bij doelen 
van het Gelderse programma voor Cultuur & Erfgoed, de interprovinciale inzet voor 
toekomstbestendig erfgoed en het Rijkstraject Erfgoed Telt. Het streven naar een grotere rol 
voor duurzaamheid daarbij is uitgangspunt, niet alleen voor de energiebalans maar ook vanuit 
materiaalgebruik, functioneel gebruik en financieel perspectief. De opgedane kennis wordt 
geborgd en gedeeld met het erfgoedveld.  
 
Via KaDEr wordt er naar verschillende schaalniveaus en problematieken gekeken. Voor het 
schaalniveau van de erfgoedrijke stad is er medio 2017 een Living Lab XL Stad in Zutphen 
gestart via het onderwijs en eind 2017 met het project. De gemeente vraagt zich met ons af wat 
erfgoed kan betekenen bij het bestrijden van de geringe economische vitaliteit van een deel van 
de binnenstad en het bereiken van grotere duurzaamheid. En: hoe werken 
monumenteigenaren, bedrijfsleven, beroepsopleiding en burgers samen om hun ambities te 
realiseren. Voor andere schaalniveaus / urgente erfgoedopgaven zijn of worden 
onderzoekslijnen, onderwijsprojecten middels Living Labs op diverse schaalniveaus 
georganiseerd. De rol van de KaDEr | rEDaK-tie raad is om op enkele momenten tijdens het 
programma KaDEr te reflecteren op de voortgang van het programma. Op 23 maart doen we 
dat aan de hand van twee thema’s: Kenmerken van provinciaal beleid en Living labs als 
instrument. De raad komt in 2018 twee keer bij elkaar, te beginnen op vrijdag 23 maart van 15 
tot 17 uur in het Huis der Provincie te Arnhem. In 2019 - 2020 zijn er nog 2 bijeenkomsten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 2: Beleef het mee! Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017 - 2020 ( Provincie Gelderland, 19 september 2016) 
https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/Bestuur-en-organisatie/beleidsplannen/Beleid_Cultuur_Erfgoed.pdf  
 
Afbeelding 3: Rapport als resultaat van een reflectie op provinciaal beleid in Geldeland. Het onderschrijft de economische betekenis van 
buitenplaatsen voor drie provincies in Nederland (Witteveen en Bos, juli 2012) https://www.wur.nl/upload_mm/b/a/7/2a8091a7-49f7-4c7c-
bb52-7ae716d6148b_Rapport_economische_betekenis_buitenplaatsen.pdf 

Aanleiding 

https://www.gelderland.nl/bestanden/Documenten/Gelderland/Bestuur-en-organisatie/beleidsplannen/Beleid_Cultuur_Erfgoed.pdf
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14:30  Inloop 
 
15:00  Welkom        Paul Thissen  
 
15:05  Introductie op het KaDEr project Algemeen   Hielkje Zijlstra 
 
 
15:10  Provinciaal beleid: in standhouden van erfgoed  Tom Pegels 
 
15:20  KaDEr: Living Labs als instrument voor onderzoek  Hielkje Zijlstra 
   Living Lab XL       Hielkje Zijlstra 
   Living Lab L       Gerdy Verschuure 
   Living Lab M       Sara Stroux 
   Living Lab S       Wido Quist 
 
15:30  In 4 groepen (zie pag. 20) in gesprek (vragen zie pag. 12 en 14)  
   A in:    olv Wido Quist & Job Roos 
   B in:    olv Hielkje Zijlstra & Tom Pegels 
   C in:    olv Sara Stroux & Vincent Vleeshouwers 
   D  in:    olv Gerdy Verschuure & Paul Thissen 
 
 
16:15  Pauze (conclusies formuleren door gespreksleiders) 
 
 
16:30  Korte presentatie van de conclusies per groep door de gespreksleiders 
 
17:00  Afsluiting        Paul Thissen 
 
17:10  Napraten bij een hapje en een drankje 
 
 
Voorzitter: Paul Stein, Provincie Gelderland 
 
 
 
  

Programma KaDEr | rEDaK-tie raad 23 maart 2018 
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Afbeelding  4: De trias van het erfgoed. Presentatie Jos van der Zande (Provincie Gelderland, 21 april 2016) 

 

 
 
Afbeelding 5: KaDEr organogram (Hielkje Zijlstra TUD, 20 september 2017) 
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Bij aanvang van het KaDEr project in mei 2017 werd het doel ervan als volgt omschreven:  
‘Het doel van de samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft en de Provincie 
Gelderland is om op basis van de wijze waarop de provincie Gelderland tot op dit moment 
handelt, ten aanzien van het in stand houden van gebouwd monumentaal erfgoed, een 
bijgesteld kader te definiëren om tot vernieuwend beleid te komen waarbij er wetenschappelijk 
onderzoek moet worden gedaan of en hoe er in de toekomst sprake zal zijn van een paradigma 
shift (afbeelding 1). Alleen door verandering kan een duurzame bestendiging van erfgoed 
plaatsvinden. Samen onderzoeken we welke verandering dit moet zijn. Hierbij zal de klassieke, 
objectgerichte, restauratie-opdracht plaats moeten gaan maken voor DUURZAAM en dus 
toekomstbestendig beheer, waarbij de volgende DUURZAAMHEIDSthema’s leidend zullen zijn:  
1. energetische duurzaamheid 
2. financieel gezond perspectief  
3. functioneel gebruik 
4. het borgen van kennis op lange termijn  
 
Hierbij wordt alles in balans gebracht met de monumentale waarden en wordt 
DUURZAAMHEID in een zo breed mogelijk denkraam geplaatst. Vandaar dat we DUURZAAM 
in hoofdletters noteren om het meer impact te geven. Daarnaast dient de financiering en de 
exploitatie per object, in samenhang met de omgeving, op basis van functioneel gebruik een 
gezond toekomstperspectief te bieden voor de eigenaren en gebruikers, waarbij investeringen 
en resultaten in evenwicht zijn. Tevens zal het borgen van vakmanschap en de 
kennisoverdracht door middel van Educatie-momenten onder direct betrokkenen maar ook door 
het betrekken van bijvoorbeeld studenten van de TU Delft en leerlingen vanuit de 
vakopleidingen bij de projecten zelf, worden gestimuleerd’. 
 
Om dit doel te bereiken is een stappenplan voorgesteld: 1. Analyse, 2. Monitoring, 3. 
Kaderstellingen per schaalgebied, 4. Opstellen van het KaDEr Gelderland, 5. KaDEr in KAART 
brengen en 6. Organiseren van het KaDEr MANIFEST. Op basis van ervaringen in de praktijk 
wordt lering getrokken voor het beleid van de toekomst.  
Eveneens wordt er aandacht gevraagd voor kennisoverdracht en kennisborging. Door het 
agenderen van leermomenten intern en extern worden mensen bij het project betrokken. Met 
name de organisaties binnen de Erfgoedalliantie van de provincie Gelderland spelen hierbij een 
belangrijke rol: Monumentenwacht Gelderland, Gelders Restauratie centrum, Stichting Oude 
Gelders Kerken, Geldersch Landschap & Kasteelen en het Gelders Genootschap.  
Het streven is dat KaDEr ook landelijk bij meerdere provincies, via het Interprovinciaal Overleg 
(IPO)  kan leiden tot de noodzakelijke paradigma-shift. Alle provincies zullen beleid moeten 
ontwikkelen om op een duurzame wijze (in de breedste zin van het woord) om te gaan met hun 
monumentale erfgoed op de lange termijn. 
 
De genoemde uitgangspunten gelden voor het gehele project van medio 2017 tot en met medio 
2021. Op dit moment loopt het project op diverse fronten. Het organogram geeft een beeld van 
de hoofdstructuur en de samenwerkingsverbanden (afbeelding 2).  
  

Inleiding op het KaDEr Gelderland project 
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Het KaDEr-project bestaat in principe uit vier onderdelen: Kaderstelling, Living Labs, Onderwijs 
en Kennisborging. Er wordt hieronder kort ingegaan op de doelstelling van de onderdelen en de 
relatie tot het geheel. Per onderdeel wordt de stand van zaken en worden de volgende stappen 
die gezet gaan worden binnen het KaDEr project omschreven.  
 
Kaderstelling 
Via de kaderstelling wordt het huidige beleid en bijbehorend instrumentarium, om in de 
provincie Gelderland karakteristiek erfgoed in stand te houden, geïnventariseerd en 
geanalyseerd. Hierbij staat DUURZAAMHEID voorop als randvoorwaarde voor beleid, toetsing 
en subsidieverlening. Er zijn vier perioden te definiëren ten aanzien van het beleid van 2000 tot 
nu toe. De analyse hiervan en een wetenschappelijk onderbouwing van aanbevelingen voor 
nieuw beleid vormen de kern van een bijgesteld KaDEr voor de provincie. Er wordt op 
methodische wijze een vernieuwd kader met aanbevelingen voor instrumenten ontwikkeld.  
 
Living Labs 
Een belangrijk middel om tot de afweging te komen welk effect het provinciale beleid en het 
verstrekken van provinciale subsidies heeft gehad op gebouwd erfgoed is het evalueren van 
praktijksituaties. Om dit effect te meten en te beoordelen is analyse nodig. Er zal er een keuze 
gemaakt worden (op voordracht van de provincie) welke projecten hiervoor in aanmerking 
komen in overeenstemming met onderzoeksthema’s en Living Labs. In de Living Labs zelf 
wordt, afhankelijk van het schaalgebied (XL-L-M-S), eveneens een praktijksituatie in uitvoering 
gevolgd (monitoren). Hier is levend aan de hand wat in de reeds uitgevoerde projecten werd 
gerealiseerd. Omdat achteraf het proces moeilijk is te doorgronden is het meelopen met een 
lopende (levende) praktijksituatie essentieel, want naast inhoud speelt het proces een grote rol.     
 
Onderwijs 
Naast bovengenoemde onderzoeksonderdelen is onderwijs gekoppeld aan het KaDEr-project. 
Dit gebeurt op basis van het koppelen van een concreet ontwerpproject in het MSc onderwijs 
van sectie Heritage & Architecture (HA) van de TU Delft aan een Living Lab. De thema’s van 
het KaDEr onderzoek zijn ook leidend in het onderwijs. Zo ontstaat een synergie tussen 
onderzoek en onderwijs. Vele mensen genereren ideeën die nieuwe inzichten opleveren. In 
september 2017 ging de afstudeerstudio HA Zutphen Sustainable City van start met 20 
studenten. In april 2018 start de MSc2 Building Assessment oefening bij HA en een 
ontwerpproject landgoederen bij MSc2 electives Landscape Architecture. In september 2018 
start de 2e afstudeerstudio HA Retreat Estates / Reuversweerd (+ Hammenboerderij TU Delft).   
  
Kennisborging 
Tijdens het project worden leermomenten georganiseerd: per jaar is er een studiedag voor 
externen en de KaDEr | reDaK-tie raad voor deskundigen. Met name tijdens de studiedagen 
worden nieuwe inzichten getoetst en ideeën en inspiratie gezocht. Om ook een langdurige 
borging van kennis gerelateerd aan de uitvoerende praktijk te koppelen wordt er intensief 
samengewerkt met de partners binnen de erfgoedalliantie van de provincie Gelderland: 
Monumentenwacht Gelderland (MWG), het Gelders restauratie Centrum (GRC) en het Gelders 
Genootschap (GG). De Living Labs vormen ook aanleiding voor erfgoedwerkplaatsen op locatie 
van de GRC en MWG. 
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Afbeelding 6: Landgoed Bingerden, waar al veel maatregelen zijn getroffen om te verduurzamen.(Hielkje Zijlstra TUD, 19 september 
2016) 

 
 
 

 
Afbeelding 7: De jachthaven en nieuw ingerichte camperplaats aan de haven van Doesburg (Hielkje Zijlstra TUD, 8 juli 2017) 
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Het Gelders verleden is nog op vele plaatsen terug te lezen in de oude steden en dorpen, de 
vele kastelen en het landschap. Al geruime tijd spant de provincie Gelderland zich samen met 
de verschillende partijen en eigenaren in om de Gelderse cultuurhistorische identiteit te 
behouden en te ontwikkelen. Op structurele basis doet zij dat met door haar gefinancierde 
ondersteuningsinstellingen, de Erfgoedalliantie. Dit alles gebeurt in een context die steeds aan 
veranderingen onderhevig is. Door goed gebruik te maken van veranderingen kan worden 
ingespeeld op mogelijkheden en kansen om de cultuurhistorische identiteit van Gelderland te 
versterken, zoals in de afgelopen periode van recessie maar ook door inzet van planadvisering 
bij ruimtelijke ontwikkelingen.  
Hieronder een korte beschrijving van de verschillende beleidsperiodes vanaf 2001.  
 
Belvoir 2001 - 2012 
In de periode 2001 tot en met 2012 was het provinciaal erfgoedbeleid onder de naam Belvoir 
van kracht. In die periode is de omslag gemaakt van objectgericht naar gebiedsgericht beleid. In 
het Belvoirbeleid zijn 10 gebieden onderkend met elk een eigen identiteit op grond van het 
cultuurhistorisch DNA. 
Op basis van de Verordening Cultuurhistorie Gelderland (VCG) werden met subsidies de 
uitvoering van projecten gestimuleerd die het cultuurhistorisch DNA versterkten. De maximale 
subsidie bedroeg €100.000,-. Subsidies werden een maal per jaar verleend via een besluit van 
Gedeputeerde Staten over het jaarprogramma Belvoir. In de periode 2009 tot en met 2012 zijn 
in verband met de recessie extra middelen voor erfgoed beschikbaar gesteld via het Actieplan 
recessie (2009 – 2011) en de Investeringsimpuls (2012). Tevens is in deze periode, vooral 
vanaf 2005, steeds meer de samenwerking gezocht met andere beleidsvelden/programma’s, 
zoals stad- en regio-contracten, ILG, Stedelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling, POP en 
EU-subsidies.  
 
Gelderland Cultuurprovincie 2013 - 2016 
In de periode 2013 tot en met 2016 was het provinciaal cultuur en erfgoed beleid “Gelderland 
Cultuurprovincie” van kracht. In die beleidsperiode is voor erfgoed ingezet op 3 thema’s, te 
weten: “Kwaliteit in de uitvoering” (bevorderen proces-innovatie, toepassen van 
energiebesparende maatregelen en realiseren goede uitvoeringskwaliteit), “Herbestemming van 
industrieel en religieus erfgoed” en “Landgoederen en ander groen erfgoed”. Tevens is in deze 
beleidsperiode de start gemaakt om de Limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor te 
dragen voor de Werelderfgoedlijst. Door de thematische aanpak is de focus minder komen te 
liggen op de gebiedsgerichte aanpak. 
Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen moesten partijen eerst partner worden van 
de provincie. Alleen rechtspersonen konden partner worden. 
Op basis van de Subsidieregeling meerjarenprogramma’s Gelderland (SmpG) kon aan partners 
subsidie worden verleend voor programma’s/projecten die binnen de thema’s pasten. 
Subsidies zijn verleend via twee tenders (de eerste eind 2013 en de tweede begin 2014). De 
maximale subsidie bedroeg € 500.000,- . Aanvragen om subsidie voor programma’s/projecten 
zijn getoetst aan de in de SmpG gestelde criteria op grond waarvan een score werd gegeven 

Thema 1: Kenmerken van Provinciaal beleid in Gelderland 
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aan ieder project/programma. Op basis van die score kreeg een project/programma een plek in 
de rangorde voor het subsidie-plafond. 
Ook in deze periode zijn er in het kader van de recessie door Provinciale Staten extra middelen 
beschikbaar gesteld, de zogenaamde Robuuste Investerings Impuls. 
 
Beleef het mee 2017 - 2020 
In de periode 2017 tot en met 2020 geldt het provinciaal cultuur en erfgoed beleid “Beleef het 
mee”. In dit beleid wordt ingezet op “Functioneel erfgoed”, erfgoed dat goed 
gebruikt wordt en daardoor optimaal tot zijn recht komt. Daarmee wil provincie projecten 
stimuleren die bijdragen aan het behoud van de intrinsieke waarden en een positieve impuls 
geven aan de economische- en maatschappelijke waarden van erfgoed.  
Op basis van de Regels Ruimte voor Gelderland, paragraaf 7.4.1, Functioneel erfgoed wordt de 
uitvoering van projecten gestimuleerd die bijdragen aan het behoud dan wel het versterken van 
de voornoemde waarden. Het accent ligt daarbij vooral op de intrinsieke waarden, de 
restauratie van objecten in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen en het verbeteren van 
de toegankelijkheid. Het is een open regeling wat inhoudt dat aanvragen om subsidie jaarlijks 
kunnen worden ingediend van 1 januari tot 1 oktober 2017. 
De maximale subsidie bedroeg in 2017 € 500.000,- . In 2018 is dat verhoogd naar  
€ 1.000.000,-. 
 

In de KaDEr | rEDaK-tie raad stellen we in de werkgroepen we deze vragen aan de orde: 
 
− (inclusief duurzaamheid) Bij het instant houden van monumenten wordt duurzaamheid op dit 

moment voor een klein deel gesubsidieerd (max 25% van het bedrag), moet dat hoger? 
− (lange / korte termijn) Dient een beleid waar een subsidieregeling aan gekoppeld is voor een 

periode van 4 jaar projecten over een termijn van 4 jaren te subsidiëren, of voor 1 jaar. Lange 
termijn of korte termijn? 

− (punt of gebiedsgericht) Dienen projecten gebouw specifiek gekozen te worden of meer 
gebiedsomvattend of themagestuurd? 

− (provinciaal beleid!) Wat is voor de provincie van belang en specifiek om zich op te richten? 
− (maak het verschil in NL) Waarin onderscheidt de Provincie Gelderland zich ten opzicht van 

andere provincies?  
 
 

   
Afbeeldingen 8 en 9: De Broederenkerk in Zutphen wordt nu gebruikt als bibliotheek. (Hielkje Zijlstra TUD, 11 september 2017) 
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Afbeelding 10: Studenten van de TU in gesprek met Annemieke Vermeulen de burgemeester van Zutphen (Hielkje Zijlstra TUD, 15 
september 2017) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeeldingen 11 en 12: Van huis uit duurzaam, de op hout gestookte verwarmingsketel van landgoed De Wiersse. (Hielkje Zijlstra TUD, 
6 november 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeeldingen 13: De Wiersse, het waterbeheer rond landgoederen vraagt gecontroleerd ingrijpen om een duurzame toekomst tegemoet 
te kunnen gaan. (Hielkje Zijlstra TUD, 6 november 2017) 
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Aan de hand van vier concrete Living Labs (LLabs), die ieder op zich model staan voor een 
representatief schaalgebied, worden instrumenten ontwikkeld om een vernieuwend 
beleidskader voor de provincie Gelderland te kunnen onderbouwen, te testen en te 
implementeren in de praktijk. De keuze welke projecten hiervoor in aanmerking komen wordt 
afgestemd op de vier onderzoeksthema’s en vragen en initiatieven vanuit de provincie. In de 
LLabs zelf worden, afhankelijk van het schaalgebied (XL-L-M-S-XS), één of meerdere 
praktijksituaties die in ontwikkeling en uitvoering zijn, gevolgd (monitoren). Hier is ‘levend’ aan 
de hand wat in de reeds uitgevoerde projecten aan de orde was. Omdat achteraf het proces 
moeilijk te doorgronden is, is het meelopen met een lopende (levende) praktijksituatie 
essentieel, want naast inhoud speelt het proces van ontwikkeling en realisatie een grote rol.   
Bij de Living Labs wordt er teruggekoppeld naar de algemene kaderstelling. Vergelijkbare 
projecten die door de provincie subsidiabel werden geacht in de afgelopen beleidsperiodes 
kunnen geselecteerd worden als spiegel-projecten voor de LLabs. Een LLab volgt idealiter een 
project in de praktijk dat in uitvoering is van begin tot eind. Inhoudelijk moet het voldoende 
aanknopingspunten bieden voor KaDEr om te volgen gedurende die tijd. Dit kan de volle vier 
jaar zijn of korter. Het is mogelijk dat enkele kleinere of overkoepelende projecten gelijktijdig 
binnen één LLab worden geagendeerd omdat het proces van planvorming en uitvoerig een 
belangrijke rol spelen is het nodig dit te kunnen vergelijken. 
 
Op provinciaal niveau is acteren op alle schaalniveaus van belang. Vanuit de 
subsidieverstrekking is in de vorige periodes tussen objectgericht en gebiedsgericht en tussen 
materiaal gebonden en proces sturend gelaveerd. Om al deze aspecten in ogenschouw te 
nemen wordt bij voorbaat niets uitgesloten. Per LLab worden gaande weg de lijnen vanuit de 
kaderstelling scherper en de meetlatten gedefinieerd.  
In de loop van 2018 zijn de mogelijke locaties voor de LLabs verkend. Er is met betrokkenen 
gesproken en er zijn excursies georganiseerd met deze personen om de achterliggende vragen 
bovenwater te krijgen. Vervolgens zijn er van de TU en de PG projectleiders aangewezen.: 
Living Lab XL – Stad – Zutphen: Hielkje Zijlstra & Tom Pegels. 
Living Lab L – Landgoederen – Bronckhorst/Baakse Beek: Gerdy Verschuure & Monique van 
Rooij. 
Living Lab M – Typologie – Kerken: Sara Stroux & Vincent Vleeshouwers 
Living Lab S – Gebouw – Reuversweerd: Wido Quist & Joop Heijdra.  
De teams hebben een projectopzet gemaakt per LLab waarin doel, resultaat, aanpak, reflectie, 
educatie, communicatie en planning aan de orde komen. Ieder LLab wordt kort omschreven.  
 
In de KaDEr | rEDaK-tie raad stellen we in de werkgroepen o.a. deze vragen aan de orde: 
 

− Is een Living Lab een middel om tot resultaat te komen met betrekking tot te voeren beleid? 
− Welke ervaringen heeft u met actief sturen van processen / activiteiten ‘aan tafel’? 
− In welke mate kan de TU betrokken zijn bij het proces van een lopend project?  
− Heeft u ideeën voor locaties / projecten?  
− Wat mogen we niet vergeten? 
 

Thema 2: Living Labs als onderzoeksinstrument 
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Het Living Lab XL Stad genereert op het schaalgebied van de stad informatie voor het 
onderzoeksproject KaDEr. De vraagstelling die daaraan gekoppeld is:  
1. Op welke wijze is (provinciaal) beleid voor het op duurzame wijze in stand houden van 

gebouwd erfgoed van invloed op de keuzes die tijdens de ontwikkeling van een monumentaal 
deel van een stad worden genomen? 

2. Wat zijn de gevolgen van deze keuzes voor de stad en het brede Gelderland-perspectief met 
betrekking tot de vier thema’s van het KaDEr project en hoe stel je dat vast? 

3. Hoe verhouden de bevindingen zich tot de eerste 2 vragen zich tot de andere drie 
schaalniveaus (L / M / S) binnen het onderzoek? 

 
We toetsen dit aan situaties in de praktijk op het schaalgebied van de stad. Dit gebeurt door het 
actief volgen van een project: Klein Vaticaan in de Nieuwstad van Zutphen. Het wordt 
gespiegeld aan andere projecten in dezelfde stad en aan projecten in andere steden.   
We ontwikkelen een meetlat voor de vier DUURZAAM-heidsniveaus: economisch / functioneel / 
energetisch / kennisborgend. De werkzaamheden omvatten vijf onderdelen: locatie(s) in de stad 
verkennen, actoren in beeld krijgen, documenten verzamelen, doornemen en ordenen, 
beleidsinstrumenten van gemeente tot landelijk inventariseren en de geldstromen op een rij 
krijgen. Daarbij zijn drie tijdslagen belangrijk: vooraf, tijdens en achteraf. Met name de evaluatie 
achteraf is een onderschatte bron van kennis die ingezet gaat worden om kennis voor het 
KaDEr project te genereren. In Zutphen zijn spiegelprojecten: Museum Hof van Heeckeren en 
de Poort van Zuid aan de ’s Gravenhof. Andere Gelderse steden met een monumentale 
binnenstad, vestingwerken en beschermde stadsgezichten kunnen Zutphen opvolgen in het 
LLab XL – Stad. 

 
Afbeelding 13: Zutphen locatie Living Lab XL: Klein Vaticaan met de St. Janskerk. (Hielkje Zijlstra TUD, 10 maart 2017) 

Living Lab XL – Stad – Zutphen 
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Van het begin af aan is in het project KaDEr het belang van het Landgoed als drager van 
cultureel erfgoed in de Provincie Gelderland onderkend. Het is zo kenmerkend voor de 
provincie dat zij daaraan op een structurele manier samen werkt met verschillende partijen in 
het bijzonder de eigenaren. Gelders Arcadië is een voorbeeld van een gebiedsgerichte en 
intergemeentelijke aanpak Verduurzaming vindt plaats op veel schaalniveaus: gebouwen, tuin 
en landerijen, landschap en beheer van water en groen. Er zijn diverse landgoederen bezocht: 
Bingerden, Sevenaer, De Wiersse en Rosendael, waarbij reeds in ontwikkeling zijnde 
landgoederen spiegelprojecten kunnen vormen voor de landgoederen die ook de 
verduurzaming op de agenda zetten. Een landgoed is een maatschappij op zich. Er spelen 
eigendomsgrens-overschrijdende kwesties. Op provinciaal niveau is dit urgent. Met name 
landschap (groen) en water (blauw) komen in dit Living Lab – L – Landgoederen aan de orde. 
Er wordt dus niet gekozen voor één landgoed, maar voor een reeks die in de gemeente 
Bronckhorst / het stroomgebied van de Baakse beek liggen. Er zal nauw samengewerkt worden 
met de gemeente, het Bronckherster Kroonjuwelenberaad en het waterschap. Gelders Arcadië 
kan dienen als spiegelprogramma. Er wordt in vier fasen gewerkt: kennis verzamelen vanuit 
documenten, kennis verzamelen vanuit betrokkenen en experts, een beperkt aantal 
landgoederen die in ontwikkeling zijn volgen in het proces en tenslotte de analyse en evaluatie. 
Hoofdvragen die spelen zijn:  
− Wat is het belang van de Gelderse landgoederen voor provincie Gelderland?  
− Wat zijn de specifieke problemen van verschillende landgoederenclusters/ landschappen en 

hoe kan er aan duurzame ontwikkeling worden gewerkt? 
− Wat zijn de landschappelijke problemen met betrekking tot duurzaamheid? 
− Waar moet op gelet worden bij landgoederen op lange termijn met betrekking tot 

duurzaamheid bij instandhouden, gebruik en beheer? 
− Wat leer je hiervan, hoe doe je dat (evaluatie gesprekken / monitoring / meten) en hoe deel je 

deze kennis? 
Onderwijs gaat van start in april 2018 met een groep studenten MSc2, ontwerpproject. 
 

 
  
Afbeelding 14: Landgoed De Wiersse. Een hoofdgebouw in een zee van groen.  (Hielkje Zijlstra TUD, 15 september 2017) 

Living Lab L – Landgoederen – Bronckhorst / Baakse beek   
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Er is gekozen om naast de stedelijke schaal en de gebouwschaal een specifieke groep 
gebouwen van één typologie als LLab te agenderen. Voor kerken is de nood hoog. In 
Nederland sluiten veel kerken en kloosters hun deuren. Gelderland heeft zeer veel kerken. In  
2010 werden 2400 religieus erfgoedobjecten genoemd, waaronder 752 kerken (Religieus 
Erfgoedwijzer Gelderland 2010). Er zijn geloofsgemeenschappen die nog goed floreren, maar 
er wordt ook samengevoegd, gesloten en er dreigt leegstand op grote schaal. Op nationaal 
niveau wordt er bij dit LLab  samengewerkt met de RCE (programma Religieus Erfgoed). Op 
provinciaal niveau wordt o.a. met de Stichting Oude Gelderse Kerken, Stichting Behoud 
Kerkelijke Gebouwen Gelderland, PKN, bisdom, Gelders Genootschap, Monumentenwacht en 
het GRC samengewerkt. Tevens wordt een verbinding gemaakt met het praktijkprogramma 
“Data on the job / casus Religieus Erfgoed” van de provincie. Het ontsluiten van data zal een 
belangrijke rol spelen in de nieuwe wetgeving (Omgevingswet). Een drietal kerken die 
(recentelijk) subsidie van de provincie heeft ontvangen wordt nader bekeken: St. Jan 
(Nieuwstad) in Zutphen, Lutherse kerk in Arnhem en een nog te bepalen (naoorlogse) kerk in 
een dorp of buitenwijk. De eerste wordt parochie-centrum en moet meer functies faciliteren 
(uitbreiden?), de tweede wordt herbestemd als activiteitenmarkt en bij de derde speelt 
leegstand of burgerparticipatie een belangrijke rol.  
Diverse vragen dienen zich aan:  
In hoeverre is het opstellen van gemeentelijke kerkenvisies succesvol en wat kan de rol van de 
provincie zijn ten aanzien van kerkenvisies? Er zijn veel energiescans gemaakt van kerken 
maar welke maatregelen zijn uitgevoerd en welke resultaten heeft dit gehad?  Hoe vind je 
geschikte functies en kan (moet) er bij kerken sprake van een business case zijn? Met de keuze 
van de St. Jan wordt ook de verbinding gemaakt met het LLab – XL – Stad: Zutphen.  
 
 

 
Afbeeldingen 15: De St. Janskerk in Zutphen. (Hielkje Zijlstra TUD, 11 september 2017) 

Living Lab M – Typologie – Kerken   
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Het hoofdgebouw van landgoed Reuversweerd te Brummen, dat al 72 jaar leegstaat, is als 
vertrekpunt gekozen voor het LLab – S – gebouw. Het landgoed is recentelijk van eigenaar 
veranderd en er zijn ambitieuze plannen voor ontwikkeling (waaronder restauratie, 
herbestemming, verduurzaming, etc.). Dit maakt het uitermate geschikt om het 
(her)ontwikkelproces te volgen en te vergelijken met (her)ontwikkelingen elders in Gelderland 
en om het te vergelijken met (her)ontwikkelingen die de afgelopen 15 jaar zijn uitgevoerd. Het 
doel van Living Lab S Gebouw, nader ingevuld met het hoofdgebouw van landgoed 
Reuversweerd, is het genereren van kennis en ervaringen voor onderbouwing van de 
antwoorden op de algemene probleemstelling van het KaDEr project als geheel. De structuur 
van dit LLab is vergelijkbaar met die van het Lab XL: De twee basisvragen die binnen het 
onderzoek naar de gebouw-schaal (S) beantwoord dienen te worden zijn: 
1. Op welke wijze is (provinciaal) beleid van invloed op keuzes die tijdens de ontwikkeling van 

een monumentaal object worden genomen? 
2. Wat zijn de gevolgen van deze keuzes voor het monumentale object en het bredere 

Gelderland-perspectief met het oog op de 4 thema’s van het onderzoek en hoe stel je dat 
vast? Hieruit vloeit de volgende vraag voort: 

3. Hoe verhouden de bevindingen bij de eerste 2 vragen zich tot de andere schaalniveaus? 
Ook hier wordt een meetlat voor de vier DUURZAAMheidsniveaus ontwikkeld: economisch / 
functioneel / energetisch / kennisborging. De werkzaamheden omvatten de vijf onderdelen: 
locatie verkennen, actoren in beeld krijgen, documenten verzamelen, doornemen en ordenen, 
beleidsinstrumenten van gemeente tot landelijk inventariseren en de geldstromen op een rij 
krijgen. Daarbij zijn drie tijdslagen belangrijk: vooraf, tijdens en achteraf. Op gebouwniveau is er 
ook de mogelijkheid om met behulp van sensoren te meten welke gevolgen ingrepen hebben 
op de constructies op lange termijn. Het schaalniveau XS – materiaal komt dan in zicht.  
 
 

 
 
Afbeeldingen 16: Landhuis Reuversweerd, interieur.  (Hielkje Zijlstra TUD, 6 november 2017) 

Living Lab S – Gebouw – Reuversweerd    
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A Wido Quist   TUD, Heritage & Technology / LLAB S 
Job Roos    TUD, Heritage & Design     
Jan van ‘t Hof    RCE       
Marjolein Sanderman  gemeente Rheden        
Ernst van der Kleij  IPO (provincie Noord-Holland)   
Jeroen Westerman  Gelders Genootschap    
Stephanie Weser   TAK architecten     
Han van der Zande  OOM advies   
Jan Gersen   Graafschap College     
 
B Hielkje Zijlstra  TUD, Heritage & Design, Projectleider KaDEr / LLAB XL 
Tom Pegels   Provincie Gelderland / LLAB XL 
Barbara Lubelli    TUD, Heritage & Technology    
Marc Stappers    RCE       
Laura van der Poel  Gemeente Zutphen     
Jelmer Prins   IPO (provincie Utrecht)    
Ernst van der Grijp  Monumentenwacht     
Simon van de Berg  Gelders Genootschap    
Tom Haartsen    Climatic Design    
 
C Sara Stroux   TUD, Heritage & Cultural Value / LLAB M 
Vincent Vleeshouwers Provincie Gelderland / LLAB M 
Andy van den Dobbelsteen  TUD, Climate Design and Sustainability  
Wim Haarman   Erfgoed fabriek / Provincie Noord Brabant      
Joyce Ras   gemeente Winterswijk     
Dré van Dinther   ERM (Vakgroep restauratie)   
Nico Peek   Stichting Oude Gelderse Kerken   
Ben Verfürden   Hylkema / Gemeente Oosterhout   
Vera Franken    TAK architecten 
 
D Gerdy Verschuure-Stuip TUD, Urbanism / Landscape / LLAB L 
Paul Thissen   Provincie Gelderland, KaDEr Provincie Gelderland 
Marie-Thérèse van Thoor  TUD, Heritage & Cultural Value  
Huub van de Ven  RCE    
Willem van Oorschot  Gemeente Voorst, Landschap     
Joop van Burk    Gelders Restauratie Centrum   
Menno Tillema Geldersch Landschap en Kasteelen   
Rik Swieringa    Cleantech Stedendriehoek, Zutphen   
Silvia Heijl   Wijnhuisfonds Zutphen 

Indeling werkgroepen rEDaK-tie raad 23 maart 2018    
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Afbeeldingen 17: Landgoed Reuversweerd.  (Hielkje Zijlstra TUD, 10 maart 2017) 

 

 

 

 
Afbeeldingen 18: KaDEr werkoverleg op locatie: Rosendael.  (Hielkje Zijlstra TUD, 6 november 2017) 
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