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KaDEr

Hierbij het verslag van de KaDEr-rEDaK-tie raad van 23 maart 2018. 

Het was voor het team van betrokkenen een hele zinnige bijeenkomst. Er werd in de groepen goed 

gediscussieerd over thema’s die in de presentaties aan de orde waren gesteld. De presentatie is 

als bijlage bij dit verslag gevoegd, waarbij eveneens het verslag is opgenomen per groep. 

Met name wat betreft de opzet en het doel van de Living labs (LLabs) zullen wij ons de komende 

tijd nog eens buigen.  

 

Een aantal hoofdpunten uit de gesprekken die wij noteerden zijn: 

− De bedoeling Living Labs wordt herkend en omarmd, maar definieer scherper wat het is en 

niet is. 

− Bepaal de rol van de provincie t.o.v. andere betrokken partijen bij Llabs. Communiceer! 

− Wat doe je met de dorpen en het agrarisch erfgoed, dat onderdeel van het Gelders erfgoed 

ontbreekt als onderwerp van Llab. 

− Gebiedsgericht werken is essentieel om als erfgoed de doelen te bereiken. 

− Monitoring en evaluatie is bij erfgoed een zwak punt, doe daarmee ervaring op in LLab.  

− Deel de ervaringen van LLabs op niet zichzelf, maar in vergelijking met wat elders is 

gebeurt of is gebeurd. 

− Kijk zowel naar de inhoud inclusief effecten als naar het proces. 

 

Het is goed op deze wijze, gaandeweg, de doelstellingen en beoogde resultaten scherper te 

krijgen. Onze dank daarvoor. 

 

Bijlage: Presentatie KaDEr-rEDaK-tie raad van 23 maart 2018 (incl. vraagstelling en verslag). 

 

Met hartelijke groeten, 

Paul Thissen 

Tom Pegels 

Vincent Vleeshouwers 

Joop Heijdra 

Monique de Rooij 

Hielkje Zijlstra 

Wido Quist 

Sara Stroux 

Gerdy Verschuure 
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Hoofdvraagstelling KaDEr | rEDaK-tie raad 23 maart met betrekking tot het Provinciaal beleid: 

 

1. (inclusief duurzaamheid) Bij het instand- houden van monumenten wordt duurzaamheid op 

dit moment voor een klein deel gesubsidieerd (max 60% maatregelen in de schil en 30% 

van het bedrag bij installaties),  moet dat hoger? 

2. (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? 

3. (punt of gebiedsgericht) Dienen projecten gebouw specifiek gekozen te worden of meer 

gebiedsomvattend of themagestuurd? 

4. (provinciaal beleid!) Wat is voor de provincie van belang en specifiek om zich op te richten? 

5. (maak het verschil in NL) Waarin onderscheidt de Provincie Gelderland zich ten opzicht van 

andere provincies?  

 

 

Hoofdvraagstelling KaDEr | rEDaK-tie raad 23 maart met betrekking tot de Living Labs: 

 

1. Is een Living Lab een middel om tot resultaat te komen met betrekking tot te voeren beleid? 

2. Welke ervaringen heeft u met actief sturen van processen / activiteiten ‘aan tafel’? 

3. In welke mate kan de TU betrokken zijn bij het proces van een lopend project?  

4. Heeft u ideeën voor locaties / projecten? 

5. Wat mogen we niet vergeten? 
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Groep A 
Wido Quist TUD, Job Roos TUD, Jan van ’t Hof RCE, Marjolein Sanderman Gem Rheden, Jeroen 

Westerman, Stephanie Weser Tak architecten, Han van der Zande OOM advies 

 

In de groep is vooral over de ‘tweede set’ vragen gesproken m.b.t. de Living Labs. Er is niet 

specifiek ingegaan op een schaalniveau. 

• Wat is een Living lab? (Komt uit de presentatie nog niet voor iedereen duidelijk naar voren) 

• Toegelicht aan de hand van de werkzaamheden in Zutphen en de start in Reuversweerd. In het 

algemeen wordt dit als een positieve en bruikbare manier van werken gezien, met name richting 

onderwijs. Hoe onderwijs en onderzoek met elkaar verweven zijn en hoe ze elkaar beïnvloeden is 

lastiger te zien. 

• Expliciet is aan de orde gesteld het risico van ‘meerdere petten’ wanneer onderzoekers 

meedraaien in een ‘Living Lab’ (enerzijds meedraaien in ontwikkelingen en anderzijds beoordelend 

en reflecterend). Unaniem werd dit anno 2018 niet als een probleem gezien, zolang je als 

onderzoeker altijd integer blijft handelen en duidelijk aangeeft wanneer je van ‘pet’ wisselt. 

• Voor wat betreft relevante onderwerpen die binnen KaDEr tot op heden niet zijn benoemd werd 

de specifieke problematiek van ‘dorpen’ en ‘agrarisch erfgoed’ aangegeven. 

• Bij herhaling werd in de discussie teruggegrepen op de ‘maatschappelijke vraag’. Waarom wordt 

er gerestaureerd, wat is het doel hiervan en op welke ‘vraag’ geeft het een antwoord. Onderzoek 

en onderwijs moet zich ook bezighouden met de ‘maatschappelijke vraag’ en niet alleen met een 

academisch vraagstuk. 

• Het belang van ‘het verhaal’ in de restauratie/herbestemming werd aangegeven. 

• Als mogelijk interessante casussen voor onderzoek/monitoring werden genoemd de Noorderkerk 

te Ede (meervoudig gebruik), het museum te Arnhem en diverse ontwikkelingen te Rheden/Velp in 

samenwerking met woningbouwvereniging VIVARE. 

 

TO DO: 

• De kader-interpretatie van Living Lab helder en kort formuleren (als we dat al niet gedaan 

hebben) 

• Aangeven wat te doen met ‘dorpen’ en ‘agrarisch erfgoed’ 

• Contact opnemen met gemeente Rheden 
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Groep B 
Hielkje Zijlstra TUD, Tom Pegels Prov Gld, Barbara Lubelli TUD, Laura van der Poel Gem 

Zutphen, Jelmer Prins IPO (provincie Utrecht), Ernst van der Grijp Monumentenwacht Gld,  

Simon van de Berg Gelders Genootschap    

 

N.a.v. de vraag Beleid 2 (Lange of korte termijn en thema / gebiedsgericht beleid?). 

• Beleid gebiedsgericht maken is essentieel. Belvoir was een goed voorbeeld, dat ook haar impact 

had op andere provincies (Utrecht). 

• Zorg voor laagdrempeligheid. Waar ligt de 1e actie? In Utrecht via gebiedsmakelaar. Mensen in 

het veld signaleren. Dan een toets in de erfgoedmonitor. Dan een haalbaarheidsadvies + 

energiescan vanuit de provincie (Utrecht). 

• Recreatie en toegankelijkheid spelen een belangrijke rol. Dit koppelen aan beleid dat 

gebiedsgestuurd is. 

• Ook onderzoek op gebied van materialen vraagt om voorbereidings- /onderzoekstijd voordat de 

definitieve beslissing genomen kan worden. 

• Thema’s kunnen voor de politiek een sturende werking hebben, of specifiek voor de provincie 

belangrijke vraagstukken agenderen (Landgoederen). 

 

NAV de vraag LLAB 1 (Is een Living Lab een middel om tot resultaat te komen met betrekking tot 

te voeren beleid?) 

• Er komt heel veel samen in een LLAB. Het levert reuring op en er worden initiatieven ontplooid 

die anders zijn dan normaal (Zutphen). 

Zoals projectgroep Klein Vaticaan, studenten in de stad, erfgoedwerkplaats met clinics door de 

Monumentenwacht Gelderland. Deze worden goed bezocht, succes dat navolging verdient. 

• Onderwijsprogramma rond de St. Jan is een succes. Bewustwording op meerdere niveaus. 

• Ervaringen delen binnen de provincie. Niet voor 1 locatie maar meerdere locaties vergelijken. 

• Meer samenwerking binnen programma’s in de provincie. Erfgoed loopt soms mee, maar kan ook 

leidend zijn. Het gaat niet om objecten maar om de onderliggende structuren. 
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Groep C 
Sara Stroux (TUD), Vincent Vleeshouwers (Prov Gld), Andy van den Dobbelsteen (TUD) Wim 

Haarman (Prov Noord Brabant), Joyce Ras (Gem Winterswijk), Tom Haartsen (Climatic Design), 

Nico Peek (St. Oude Gelderse Kerken), Ben Verfürden (Hylkema / Gem. Oosterhout),Vera 

Franken (TAK architecten). 

 

Living labs als instrument 

• Wees duidelijk over wat ‘Living lab’ als instrument voor jullie onderzoek betekent. Gaan jullie ook 

bepaalde ideeën, toepassingen, etc. 

• In de praktijk testen of gaat het om monitoren van processen en evalueren van projecten (en is 

dit dan nog een ‘living lab’)? 

• Deelnemer aan de discussie hadden zelf positieve ervaringen met een soortgelijke benadering 

(monitoren van lopende projecten) gemaakt: het werkte juist goed om de vragen vanuit de praktijk 

op te halen en niet vooraf vanuit kennisinstellingen te bedenken. In simpele gesprekken kom je 

vaak structurele problemen tegen. Daarvoor is het noodzakelijk om meerdere projecten te 

vergelijken – welke problemen zijn structureel, welke specifiek voor een bepaalde casuïstiek? 

• Het proces is belangrijk: kijk naar wie een belang heeft. 

 

Duurzaamheid en kerken 

Ecologisch/energetisch: 

• Een eigenaar van kerkgebouwen uit zijn zorgen over kwaliteitsborging van advisering rondom 

energetisch verduurzamen: welke standaarden zijn er? Wie vraag je om advies? Hoe kies je de 

beste oplossing(en)? 

• Een ander punt van aandacht betreft het meten van effecten. Het is essentieel om de effecten 

van maatregelen op de lange termijn te evalueren. Wat zijn de invloeden van een veranderd 

binnenklimaat op historische interieurs (voorbeeld 4 orgels in de Stevenskerk) en bouwdelen? Dit 

kun je niet in een onderzoek van 4 jaar evalueren maar pas naar een periode van ca. 15 jaar. 

Terwijl hier echte een taak voor bv. de TU ligt. 

• Algemeen wordt het belang van evalueren van ingrepen en de proceskant bij verduurzamen 

gezien. En als je evalueert kijk dan naar de hele bouwketen: waar worden fouten gemaakt? 

 

Algemeen wordt het belang van evalueren van ingrepen en het proceskant bij verduurzamen 

gezien. En als je evalueert kijk dan naar de hele bouwketen: waar worden fouten gemaakt? 
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Financieel 

• Naast subsidiestromen zou het ook interessant kunnen zijn om ook andere partijen voor 

financiering te benaderen: denk aan pensioenfonds, banken en investeerders met affiniteit voor 

maatschappelijk vastgoed en duurzaamheid. 

 

Integrale benadering van duurzaamheid (ecologisch – economisch – functioneel – sociaal) 

• Hoe bevorder/meet je een integrale aanpak?  

Bij de provincie Noord Brabant hebben ze bij verschillende pilots met kerken (heilige huisjes 

project) een zogenaamde PPP-scan ontwikkelt en toegepast; een interessante benadering om 

verder te bestuderen en wellicht ook binnen het LLab M-kerken te testen. 

 

Rol van de provincie/subsidieaanvragen  

Vanuit de praktijk komt de vraag een keer de werkbaarheid van bepaalde subsidieformats te 

evalueren (heel praktisch hoe vul je de formulieren in). 

Samenwerking binnen de provincie rond subsidieaanvragen kan beter. 

 

Ideeën voor casuïstiek en best practices 
- Gemeente Winterswijk (mogelijk een interessante casus) 

- De Boecop in De Steeg 

- Vlaamse initiatieven, ook vanuit VL rijksbouwmeester 
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Groep D 
Gerdy Verschuure (TUD), Paul Thissen (Prov Gld), Marie-Thérèse van Thoor (TUD), Huub van de 

Ven (RCE), Willem van Oorschot (Gem Voorst, Landschap), Jos Nij Bijvank (Gelders Restauratie 

Centrum), Menno Tillema (Geldersch Landschap en Kasteelen), Silvia Heijl (Wijnhuisfonds 

Zutphen). 

 

Living labs als instrument 

• Rol van de provincie: maak duidelijk te maken wat je rol/ toegevoegde waarde is ten opzichte van 

andere partijen in het proces. Welke rollen: financiële partner, gebiedsregisseur/ gebiedsmakelaar, 

degene die de verschillende partijen met elkaar in contact brengt en de verspreider van kennis en 

kwaliteit. Het is belangrijk om de meerwaarde van de provincie en ook van de living labs te 

bepalen. 

Belangrijk is een goede communicatie naar alle partijen toe en naar de buitenwereld over de 

uitkomsten. 

• Waar men aan de tafel vooral enthousiast over was, is de rol van monitor van een proces. Het is 

erg interessant om grote transformatieprocessen te beschrijven en evalueren. Vaak hebben 

betrokken adviseurs alleen maar inzicht in een bepaald deel van het proces, maar overzicht over 

het gehele proces wordt niet verkregen. Via een living lab zou dit eens opgeschreven kunnen 

worden, zodat dit voor anderen inzichtelijk wordt gemaakt. Communicatie naar buiten erg 

belangrijk. 

Verduurzamen 

• Duurzaam maken van landgoederen gaat over vele verschillende schalen en dit moet veel 

duidelijker worden gesteld. Gelderland heeft geïnventariseerd wat de ‘duurzaamheidsproblemen’ 

waren. Vanuit de eigenaren kwam de waterproblematiek als een belangrijk probleem naar voren. 

Dit geldt zowel in en om het huis, maar ook voor het landschap. Omdat het verduurzamen van 

landgoederen zo’n omvangrijke opgave is, is het noodzakelijk om de opgave goed af te bakenen 

en vraag gestuurd te werk te gaan. 

Landgoederen: 

• Kansen voor landgoederen verduurzamen ligt in een integrale aanpak (economisch, intrinsiek, 

maatschappelijk. Kijk naar de exploitatiekansen. Andere (gebieds)projecten die interessant zijn om 

te leren van een integrale aanpak zijn: Polder Nijbroek, Gelders Arcadië.  

 

NB: niet vergeten moet worden: Agrarisch erfgoed en de relatie met het platteland. 

 


