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inleiding
Aanleiding

Programma werksessie

Op 30 januari jl. vond in Middelharnis een werksessie plaats van de Erfgoedlijn Goeree- Overflakkee.
De werksessie stond in het teken van de doorontwikkeling en kwaliteitsimpuls zoals die voor de erfgoedlijn worden nagestreefd.

Het programma zag er als volgt uit:

Onlangs hebben Gedeptuurde Staten van de provincie Zuid-Holland een positief besluit genomen over
het behandelvoorstel ‘Doorontwikkeling Erfgoedlijnen’ (motie 814). Uitgangspunt hierbij is continuering van de erfgoedlijnen waarbij specifiek aandacht
wordt gevraagd voor een verdere kwaliteitsslag.
De adviezen van de provinciaal adviseur ruimtelijke
kwaliteit (PARK) worden daarbij als richtinggevend
gezien. Hierbij gaat het om zaken als kwaliteitsborging in projecten, context (verbindingen leggen),
het ontwikkelen van boegbeelden en ‘kwaliteit als
werkwoord’ (regelmatig actualiseren ambities).
De Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee gaat de komende periode aan de slag met het opstellen van de
agenda voor 2020-2023. Als aftrap hiervoor is deze
werksessie belegd, om samen met elkaar koers te
bepalen.
Abe Veenstra (zelfstandig landschapsarchitect en
voormalig PARK Zuid-Holland) is gevraagd deze sessie te begeleiden en heeft op basis van de resultaten
dit verslag vervaardigd.

10.00–10.10

Welkom en aftrap (Daan Markwat)

10.10–10.40

Reflectie: waar zijn we trots op en
wat kan beter? (plenair)

10.40–11.00

Omhoog & vooruit; een opfrisser
(Abe Veenstra)

11.00–11.45

Werksessie: koers op kwaliteit
(in groepen)

11.45–12.25

Terugkoppeling & oogst van de dag
(pitches & discussie)

12.25–12.30

Afsluiting

Opbouw verslag
In dit verslag worden de onderdelen uit bovenstaand programma achtereenvolgens behandeld:
reflectie, omhoog & vooruit en resultaten van de
werksessie. Besloten wordt met enkele conclusies en
aanbevelingen.
In de bijlage is een handout van de presentatie van
Abe Veenstra opgenomen.
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Deelnemers werksessie
De volgende personen hebben deelgenomen aan de werksessie:
Akker, Sjaak van den
Baks, Jan
Bosdijk, Wim
Bruggeman, Hans
Buijs, Joris
Dam, Rinus van
Exter, Bram den
Fijen, Ingrid
Haan, Sam de
Kalle, Hans
Kleij, Patty van der
Leenders, Jan
Loosjes, Thijs
Markwat, Daan (voorz.)
Masselink, Evelien
Mast, Jépé
Musters, Ben
Nieuwendijk, Rita van den
Nieuwenhuijzen, Jaap van
Overwater, Ada
Overweel, Jan
Rixoort, Kees van
Steginga-Jansen, Yvette
Teune, Bert
Tieleman, Adrie
Veenstra, Abe
Verweij, Hugo
Witte, Mathijs
Zeelenberg, Leen
Zwanenburg, Henk
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Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis
NLGO
Molenstichting Goeree-Overflakkee
Sociëteit Rethorica
Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland
Streekmuseum Goeree-Overflakkee
Dorpsraad Ooltgensplaat
Kunstgebouw
RTM Museum Ouddorp
Streekmuseum Goeree-Overflakkee
Provincie Zuid-Holland, projectleider Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee
Dorpsraad Dirksland
Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht
weth. Ruimte, Wonen, Milieu & Monumenten, gemeente Goeree-Overflakkee
Erfgoedhuis Zuid-Holland
Stichting Behoud Beugsloep MD10
Dorpsraad Oude-Tonge
Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht
LTO
Gemeente Goeree-Overflakkee
Waterschap Hollandse Delta
Journalist Eilanden-Nieuws
KunstPlus (en deze sessie tevens vervanger voor Stichting Podium)
NLGO
Dorpsraad Stellendam
Abe Veenstra Landschapsarchitect
Cultuurwerker, gemeente Goeree-Overflakkee
Gemeente Goeree-Overflakkee
Stichting Goereese Gemeenschap
Dorpsraad Dirksland

reflectie
Tijdens de werksessie is gereflecteerd op de successen en mogelijke verbeterpunten van de Erfgoedlijn.
Hiertoe is aan de deelnemers gevraagd om - ieder
voor zich - te noteren waar men trots op is en welke
punten er beter kunnen. De post-its zijn op grote
vellen samen gebracht en kort aan elkaar toegelicht.
Op de volgende pagina’s zijn de genoemde punten
weergeven en gerubriceerd. Hieronder wordt kort
de hoofdlijnen van de oogst weergeven.

trots op:
Projecten
Men is trots op de gerealiseerde projecten van de
Erfgoedlijn, waardoor het erfgoed op het eiland
beter beleefbaar is geworden. Projecten die daarbij
meerdere malen worden genoemd zijn de havenkanalen, het Fort, Ceres en de aandacht voor de
watersnoodramp. “Trots op wat we tot nu toe hebben
bereikt”.
Samenwerking
Positief is men ook over de onderlinge samenwerking. De wijze waarop gemeente, provincie, dorpsraden en andere betrokken partijen in een goede onderlinge verstandhouding samenwerken aan verbetering van het erfgoed op Goeree-Overflakee wordt
gewaardeerd. De betrokkenheid van de mensen en
in het bijzonder van de vele vrijwiilligers wordt daarbij onderstreept.
Provinciale steun
Zeer positief is men ook over de rol van de provincie.
Met name de financiële middelen die beschikbaar
worden gesteld voor het realiseren van projecten
kan op veel waardering rekenen. “ Mooi dat er geld
en inzet komt van de provincie”.

kan beter:
Projectaanpak
Veel van de verbeterpunten die worden genoemd
hebben betrekking op de projectaanpak. Hierbij
spelen verschillende zaken die beter kunnen. Genoemd worden bijvoorbeeld zaken als planning,
budgettering en kosten, de inzet van vrijwilligers,
verantwoordelijkheid en projectleiding.
Ook wordt aandacht gevraagd voor het evalueren
van projecten.
Inhoudelijk
Aangegeven wordt dat er ook qua inhoud van de
projecten verbetermogelijkheden liggen. Hierbij
wordt meerdere malen aandacht gevraagd voor het
hogere schaalniveau: de omgeving (context) van
historische objecten nadrukkelijk betrekken bij de
projecten en meer aandacht voor landschappelijke
structuren (dijken, polders, zandwallen etc.)
Samenwerking
Hoewel de samenwerking positief wordt gewaardeerd ziet men toch ook verbetermogelijkheden.
Op onderdelen zou de communicatie met en ondersteuning vanuit gemeente en waterschap beter
kunnen.
Communicatie
Aangegeven wordt dat op onderdelen de communicatie en PR nog beter kan. Met name de promotie
naar buiten het eiland zou beter kunnen. Ook bewegwijzering / aanduiding op het eiland zelf wordt
genoemd.
Onderwijs / jeugd
Tot slot wordt opgeroepen de jeugd en het onderwijs meer te betrekken bij het erfgoed. “In de scholen
zitten de erfgoedtafeldeelnemers van morgen. Neem ze
mee!”
5

waar zijn we trots op ?
Samenwerking
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Samenwerking gemeente –provincie
Onderlinge samenwerking & activiteiten combineren. Kennis van elkaars mogelijkheden
Samenwerking gemeente (erfgoed hoog op de
agenda) (en stelt ook financiering beschikbaar)
Contact met gemeente en provincie (erfgoedlijn)
Betrokkenheid van organisaties en mensen
Harmonie in projectaanvraag: men vecht elkaar
niet de tent uit
Samenwerking partijen
Samenwerking partijen: provincie, erfgoed, gemeente, dorpsraden, media
Communicatie
Samenwerken / participatie met de dorpen / dorpsraden en andere deelnemers bv kunstenaars
Informeren dorpsbewoners positief; betrekken bij
de plannen
Energie betrokkenheid erfgoedtafel (vrijwilligers)
Trekkersrol provincie / gemeente en samenwerking
Samenwerking van alle verschillende groepen van
het eiland doordat er een erfgoedtafel is
Betrokkenheid vanuit de projectleiding (meedenken)

Rol provincie / financiële middelen
·
·
·
·
·
·
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Steun vanuit PZH
Beschikbare subsidies provincie ZH
Dat er zoveel geld beschikbaar is gesteld door provincie
Mooi dat er geld en inzet komt van de provincie
€€ vanuit de provincie beschikbaar
De mogelijkheid e.e.a. te realiseren met geld van de
provincie; ma.w. de aandacht van de provincie voor
dit gebied

Projecten
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Goede invulling voor het nageslacht
Monumenten met een verhaal zijn veel beter beschikbaar gekomen door restauraties, infopanelen,
info digitaal
Er is veel meer aandacht gekomen voor de ramp uit
’53 door verschillende projecten
Ontwikkeling projecten
De projecten die er tot nog toe zijn gerealiseerd;
trots op wat we tot nu toe hebben bereikt
Fort en Ceres
Alle projecten zijn goed geslaagd. Super de aandacht voor het Fort. Aandacht voor de ramp
Diversiteit
Vliegwiel voor veel projecten
Projecten typisch Flakkee: havenkanalen
60 jaar herdenking watersnoodramp
Informatie borden watersnoodramp, Polderskamer
Oude Tonge
Havenkanaal Ooltgensplaat
Weeghuisje
Beleefbaar erfgoed waar we trots op zijn !
Uitvoering steiger goed verlopen
Verdrinkend land
VR-beleving Streekmuseum
Meer digitaal beschikbaar
Landschaptentoonstelling Battenoord
Aanpak + start restauratie Fort
Aanpak ‘krekenproject’
Op cultureel gebied hebben de ontwikkelingen ons
eiland meer gezicht gegeven: Fort, ramp, panelen
Alle onderdelen krijgen aandacht, het ene meer dan
de andere; zeer goed bv de Watersnoodramp / rapportage dmv magazines

wat moet er beter ?
Projectaanpak
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Te late indiening aanvragen (voortraject)
Te weinig financiële middelen tov de wens (daardoor uitvoering in geding)
Kennis van zaken om projecten te leiden
Enorme budgetten maar weinig beschikbaar
Vrijwilligers onzekerheid
Projectlijn: aanvraag – uitvoering – oplevering; dekt
de oplevering de originele vraag ?
Verantwoordelijkheid project: wie is aanvrager; wie
is opleveraar?
Doorpakken van projecten dmv meer druk op uitvoerende bedrijven
Snelheid
Expertise
Afwijkingen projectvoorstel eerder /sneller signaleren bij Patty
Meer inzicht vooraf in de werkelijke kosten vh project onderdeel
Contact / communicatie met de beheerder gebouw
(traag !)
Lastig de vergunningen bij het Waterschap
Overschrijding van de kosten
Planning
Voorbereiding
Schatting kosten
Dat de besteding van het subsidiegeld aan tijdsloten vastzit zou wellicht anders kunnen
Wie heeft de eindverantwoording van de projecten
communicatie ?

Inhoudelijk
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Onderwijs / jeugd
·

·
·
·

Evaluatie project ‘beleef de dijken’
Toetsing ontwikkeling en voortgang kreek-project
Een succesvol onderwijsproject heeft het na 2 jaar
niet gered door diverse factoren, Als we dat eerder
hadden zien aankomen zou het er nog zijn.

Samenwerking
·
·
·
·
·
·
·
·
·

De link naar het onderwijs is nog weinig gemaakt.
Er is gelukkig wel een begin. In de scholen zitten de
erfgoedtafeldeelnemers van morgen. Neem ze mee
!
Een succesvol onderwijsproject heeft het na 2 jaar
niet gered door diverse factoren, Als we dat eerder
hadden zien aankomen zou het er nog zijn.
Jeugd er beter bij betrekken
Erfgoedwijsheid: Wat vindt de jonge generatie erfgoed ?

Communicatie
·
·

Project evaluatie
·
·
·

Aandacht voor ons cultureel landschappelijk landschap – polders & dijken.
Aandacht voor landschap van zandwallen en de
dijken
Te weinig aandacht voor omgeving
Oude havens op Flakkee
Oude kunstwerken Waterschap
Relatie cultureel vs natuurlijk erfgoed kan veel beter
Materieel én immaterieel erfgoed
Te veel aandacht voor beleving en te weinig aandacht voor behoud van wat er is
Erfgoedwijsheid: vindt iedereen dezelfde dingen
erfgoed ?

·
·
·
·

Te weinig PR buiten het eiland
Ondanks magazines, krantjes, sites FB-groep etc
lijkt het toch lastig om al het moois mee te geven
aan inwoners en toeristen
Promotie erfgoed buiten het eiland
Aanduiding bewegwijzering erfgoed op het eiland
Sommige onderdelen kunnen nog wat extra aandacht krijgen: onderwijsproject; bewegwijzering
projecten op GO
Betrekken burgers in voorbereiding projecten

Samenwerking onderling
Weinig ondersteuning
Hulp?
Communicatie met ambtelijk apparaat (lastig)
Vergunningverlening Waterschap
Bureaucratie
Overleg en kortsluiting met gemeente
Het enthousiasme en wenselijkheid voor de projecten wordt onvoldoende gecommuniceerd met de
ambtelijke organisatie binnen de gemeente
Een paar jaar terug was er technische ambtelijke
aanwezigheid van de gemeente. Nu niet meer met
zeer negatieve gevolgen
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omhoog & vooruit !
Onder de titel “Omhoog & vooruit !” heeft Abe
Veenstra in januari 2018 een lezing gegeven voor
de Erfgoedtafel. Als aftrap en ter inspiratie voor de
werksessie is de hoofdlijn van deze lezing als opfrisser nog een keer gepresenteerd. De beelden van de
presentatie staan op de volgende pagina’s weergegeven. De hoofdlijn van het verhaal wordt hieronder
kort samengevat.
Kwaliteit
Ruimtelijke kwaliteit gaat over meer dan ‘mooi’. Het
is een ‘multidimensionaal’ begrip. Met de romeinse
bouwheer Vitruvius zou je kunnen zeggen dat het
gaat om samenhang tussen de gebruikswaarde
(doelmatig, praktisch, nuttig), belevingswaarde
(oogstrelend, fraai, passend) en toekomstwaarde
(houdbaar, duurzaam, robuust). Wanneer we het
hebben over gebieden en landschappen speelt
daarbij ook de samenhang tussen de verschillende
schaalniveaus een belangrijke rol (gebouw/architectuur-dorps/stedebouw-omgeving/landschap). Daarbij is onze maatschappij en daarmee onze omgeving
ook continu aan verandering onderhevig. Een
balans tussen statische kwaliteit (conserverend, traditie, herinnering) en dynamische kwaliteit (vernieuwing, vooruitgang, vrijheid) is daarbij van belang.
Een kwaliteitsimpuls voor de Erfgoedlijn kan gevonden worden in twee bewegingen: omhoog en
vooruit.
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Omhoog !
Omhoog heeft daarbij betrekking op een weider
perspectief; een focus op het hogere schaalniveau
en samenhang. Juist voor Goeree-Overflakkee is dit
relevant omdat dit eerder een erfgoedlandschap
dan erfgoedlijn is. Juist hier is dus de samenhang
tussen het architectonische schaalniveau (de gebouwen, objecten), het stedebouwkundige (de dorpen)
en het landschappelijke schaalniveau (polders en
dijken) van belang.
De richting ‘omhoog ‘ gaat daarbij dus over het verschuiven van de focus op de objecten naar de samenhangende structuren en gebieden; de context.
Hierbij kan gedacht worden aan de dijkenstructuren,
de waterstructuren (o.a. kreken) en de dorpsstructuren.
Vooruit !
De richting ‘vooruit’ gaat over de blik op de toekomst. Tal van ontwikkelingen leiden tot veranderingen in dorp en landschap. Denk aan uitbreiding van
woon- en werkgebieden, infrastructuur, recreatie,
windturbines en zonneparken. Het is niet vanzelfsprekend dat dergelijke ontwikkelingen bijdragen
aan verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
De richting ’vooruit’ is een zoektocht naar een mogelijke verzoening met deze ontwikkelingen door ze
op een positieve manier aan te wenden voor het creeren van nieuwe kwaliteiten, geënt op de historische
identiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwbouw
(wonen of recreatie) in een eigentijdse streekeigen
stijl, de energieopgave inzetten voor versterken van
de landschappelijke karakteristieken en de opgave
rond waterveiligheid benutten voor het beleefbaar
maken van de oevers van het eiland en de aanleg
van nieuwe multifunctionele dijken als erfgoed voor
de toekomst.

resultaten werksessie
De deelnemers aan de erfgoedtafel zijn in 4 groepen
aan de slag gegaan rond de thema’s Beter, Vooruit
en Omhoog.
De groep “Beter” richtte zich daarbij op de volgende
vragen:
• Hoe kunnen we komen tot een verbetering van
de aanpak? Hoe kunnen we dat wat we doen
beter doen?
• Wat is er nodig om te komen tot goede, haalbare
projectvoorstellen, welke stappen zijn daarbij
nodig, welke expertise ?
• Welke vormen van kwaliteitsborging kunnen we
hierbij inzetten?
De twee groepen “Omhoog” kregen de volgende
opdracht mee:
• Wat zijn de belangrijkste structuren en samenhangen voor de erfgoedlijn ?
• Hoe kunnen deze structuren worden verbeterd ?
• Wat is daar voor nodig ?
De groep “Vooruit” ging hiermee aan de slag:
• Wat zijn de belangrijkste (ruimtelijke) ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee die relevant kunnen zijn voor het erfgoed ?
• Hoe kunnen deze nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan de versterking van de erfgoedlijn ?
• Wat is daar voor nodig ?
De resultaten van de groepen worden hieronder
puntsgewijs benoemd.

Groepssamenstelling:
GROEP ‘BETER’
Wim Bosdijk (Molenstichting Goeree-Overflakkee)
Joris Buijs (Stichting Cultuur en Recreatie Zuid-Holland)
Rinus van Dam (Streekmuseum Goeree-Overflakkee)
Jan Leenders (Dorpsraad Dirksland)
Jépé Mast (Stichting Behoud Beugsloep MD10)
Rita van den Nieuwendijk (St. tot Bescherming v/h Dorpsgezicht)
GROEP ‘OMHOOG 1’
Jan Baks (NLGO)
Sam de Haan (RTM Museum Ouddorp)
Yvette Steginga-Jansen (KunstPlus / Stichting Podium)
Adrie Tieleman (Dorpsraad Stellendam)
Leen Zeelenberg (Stichting Goereese Gemeenschap)
Henk Zwanenburg (Dorpsraad Dirksland)
GROEP ‘OMHOOG 2’
Sjaak van den Akker (St. Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis)
Hans Bruggeman (Sociëteit Rethorica)
Bram den Exter (Dorpsraad Ooltgensplaat)
Hans Kalle (Streekmuseum Goeree-Overflakkee)
Ben Musters (Dorpsraad Oude-Tonge)
Mathijs Witte (Gemeente Goeree-Overflakkee)
GROEP ‘VOORUIT’
Ingrid Fijen (Kunstgebouw)
Thijs Loosjes (St. tot Bescherming van het Dorpsgezicht)
Jaap van Nieuwenhuijzen (LTO)
Ada Overwater (Gemeente Goeree-Overflakkee)
Jan Overweel (Waterschap Hollandse Delta)
Bert Teune (NLGO)
Hugo Verweij (Cultuurwerker, gemeente Goeree-Overflakkee)
FLEXIBELE GROEP
Patty van der Kleij (projectleider Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee,
Provincie Zuid-Holland)
Daan Markwat (wethouder Ruimte, Wonen, Milieu en Monumenten, gemeente Goeree-Overflakkee)
Evelien Masselink (Erfgoedhuis Zuid-Holland)
Kees van Rixoort (Journalist Eilanden-Nieuws)
Abe Veenstra (zelfstandig landschapsarchitect)
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BETER

OMHOOG (1)

De groep Beter heeft zich gericht op mogelijke
verbeterpunten t.a.v. het proces en de
projectaanpak. De groep komt daarbij tot de
volgende punten:

De groep Omhoog (1) richtte zich op de structuren
en samenhangen binnen de erfgoedlijn, met
name v.w.b. het noordwestelijke deel van GoereeOverflakkee.

•

•
•
•
•
•
•
•
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Plan van aanpak. Zorg voor een goede
projectbeschrijving, formulering, planning en
duidelijkheid over verantwoordelijkheden.
Van te voren goed weten wat je gaat doen.
Beter doorpraten om plan vanaf begin beter te
omschrijven. Wie moet erbij worden betrokken?
Wat moet het eindresultaat zijn? Wie is
verantwoordelijk?
Doorrekenen. Laat het plan vooraf doorrekenen
door een extern deskundige.
Opdrachtgeverschap. Geef duidelijk aan wie
er verantwoordelijk is. Wie geeft opdracht aan
aannemers?
Communicatie. Zorg er voor dat alle
betrokkenen op tijd geinformeerd worden.
Projectleider. Wijs een projectleider aan binnen
de groep; die communiceert met ambtenaar
gemeente / provincie.
Ondersteuning. Organiseer goede technische
en ambtelijke ondersteuning.
Kwaliteitscriteria: Stel van te voren heldere
kwaliteitscriteria op.
Kwaliteiteitsborging. Organiseer
kwaliteitsborging door periodieke toetsing
tijdens het project.

•

•

•

•
•

Relatie met landschap leggen. De relatie
tussen landschap en erfgoed sterker leggen.
De omgeving (context) er nadrukkelijker bij
betrekken.
Landschap en erfgoed van de toekomst.
Wat vinden we belangrijk in de toekomst – als
erfgoed? Er moet meer gesproken worden over
toekomstig landschap in relatie tot erfgoed
Planologie. Bij het maken van ruimtelijke
plannen zou er meer rekening gehouden
moeten worden met erfgoed; ook op de
grote schaal door bv rekening te houden met
waardevolle zichtlijnen.
Boerderijen. Aandacht gevraagd voor behoud
van (waardevolle) historische boerderijen.
Dijken. Meer aandacht en zorg voor de dijken
op het eiland.

OMHOOG (2)

VOORUIT

De groep Omhoog (2) richtte zich ook op de
structuren en samenhangen binnen de erfgoedlijn,
maar dan met een focus op het zuidoostelijke deel
van het eiland.

De groep Vooruit richtte zich op nieuwe
ontwikkelingen met kansen voor erfgoed.

•

•
•

•
•
•

Dorp en omgeving. Meer aandacht nodig
voor de relatie tussen dorp en omgeving; het
omliggende landschap met de polders en
dijken. Aantrekkelijke wandelroutes.
Fort en dorp. De verbinding tussen Fort Prins
Frederik en het dorp Ooltgensplaat verbeteren
en versterken.
Recreatief aantrekkelijker maken. De zuidoost hoek van het eiland is niet rijk bedeeld
met recreatieve voorzieningen. Kijk hoe hier in
combinatie met erfgoed nieuwe voorzieningen
gerealiseerd kunnen worden (horeca,
oplaadpunten elektrische fietsen, combinatie
met watersport, fluisterboten)
Kreken. Versterken van de krekenstructuur in de
polders en het combineren met nieuwe functies.
Hierbij de kreken beter beleefbaar maken.
Havens. Ook de havens bij de dorpen betrekken
bij de erfgoedlijn
Agrarisch landschap. Meer aandacht voor het
agrarisch landschap. Onderzoek naar wat er al is
(kwaliteiten, voorzieningen).

•

•

•

•

Krekenproject. Een mooi voorbeeld is al het
reeds lopende krekenproject, waarbij opgaven
op het gebied van waterhuishouding, natuur,
recreatie en erfgoed in samenhang met elkaar
worden ontwikkeld.
Waterveiligheid. Bij opgaven op het gebied van
waterveiligheid (dijkverhoging) zijn er kansen
om erfgoed nadrukkelijker te betrekken. Vraagt
om samenwerking met waterschap.
Landbouw. Klimaatverandering kan gevolgen
hebben voor de landbouw op het eiland, bv
door verzilting. Alternatieve (zilte) teelten
kunnen mogelijk op plekken bijdragen aan
versterken van het landschap / eilandkarakter.
Recreatie & toerisme. Recreatie is belangrijke
economische factor en motor achter
ontwikkelingen. Stel een handreiking of
inspiratiedocument voor ontwikkelaars op
waarmee sturing gegeven kan worden aan
versterken van de (ruimtelijke) kwaliteit.
Opbrengsten uit toerisme zouden ook
aangewend kunnen worden voor versterking
erfgoedkwaliteit (kostendrager).
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conclusies & aanbevelingen
Met de werksessie is een waardevolle eerste stap gezet om met de deelnemers aan de Erfgoedtafel gezamenlijk koers te bepalen voor de komende jaren.
De Erfgoedlijn mag trots zijn, en is dat ook, op de
behaalde resultaten van de afgelopen jaren. De gerealiseerde aansprekende projecten en de goede samenwerking en onderlinge verstandhouding bieden
daarmee een solide basis om op door te bouwen.
Maar het kan - en moet - nog beter. Met de verdere doorontwikkeling van de Erfgoedlijn is nu een
belangrijk moment aangebroken om verder vorm
en inhoud aan de kwaliteitsslag te geven. Daarbij
bieden de drie sporen zoals die tijdens de werksessie zijn verkend ieder voor zich voldoende aanknopingspunten om verder uit te werken.
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Beter
Er is de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan met het opzetten en uitvoeren van projecten.
Er is veel moois bereikt maar duidelijk is ook dat er
nog veel winst valt te behalen in een gestructureerde en gedegen projectaanpak en een goede kwaliteitsborging. Tijdens de werksessie is een eerste
aanzet gegeven voor verbeterpunten.
Het verdient aanbeveling dit spoor nader uit te
werken en te concretiseren. Bijvoorbeeld door het
(laten) opstellen van een heldere handreiking /
stappenplan voor projectvoorstellen.
Daarnaast is de inzet van de juiste expertise een
belangrijk punt van aandacht. Een deel van de gesignaleerde verbeterpunten hebben betrekking
op de inzet van deskundigheid t.a.v. bijvoorbeeld
kostenramingen, projectmanagement of technische
aspecten. Het verdient aanbeveling te onderzoeken
hoe dergelijke expertise ‘aan tafel’ kan worden
gebracht bij de Erfgoedlijn.
In dit verband is het ook goed de kwaliteitsborging
bij projecten steviger te verankeren, door deskundigen in een vroegtijdig stadium mee te laten denken.
Een goede evaluatie van projecten kan tot slot bijdragen een continue verbetering en leidt er toe dat
projecten van elkaar kunnen leren.
Dit van elkaar leren is overigens ook relevant op
het niveau van de verschillende erfgoedlijnen. Hoe
werken de andere erfgoedlijnen aan projecten;
loopt men daar tegen dezelfde problemen aan, zijn
daar oplossingen in beeld? Het verdient dan ook
aanbeveling het ‘beter-spoor’ waar mogelijk te verrijken met ervaringen en aanpakken uit de andere
erfgoedlijnen.

Omhoog

Vooruit

Samenhang en context zijn de begrippen die centraal staan bij de koers ‘omhoog’.

De blik ‘vooruit’ richt zich op toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee met een
impact op de kwaliteit van erfgoed en landschap.
Voor het eiland gaat het hierbij dan (o.a.) om ontwikkelingen op het gebied van energie (verduurzamen
gebouwen, windturbines, zonnevelden), klimaat
(dijkversterking, verzilting) en recreatie & toerisme.
Het is niet vanzelfsprekend dat erfgoed bij dergelijke
ontwikkelingen wordt betrokken. Tegelijkertijd laten
voorbeelden van elders zien dat er veel winst valt te
behalen wanneer dergelijke ontwikkelingen vanuit
een breder perspectief worden aangevlogen.
Het leggen van de verbinding tussen erfgoed en
deze nieuwe ontwikkelingen gebeurt niet vanzelf,
maar vraagt om een meer offensieve strategie.
Een strategie waarbij samen met andere partijen
wordt verkend hoe het ook anders kan. Hoe kunnen
nieuwe vormen van energie, maar bijvoorbeeld
ook nieuwe verblijfrecreatie bijdragen aan versterking van de indentiteit van het eiland ? Hoe kan
bestaand erfgoed nieuw leven worden ingeblazen,
een nieuwe functie en betekenis krijgen? Inspiratie,
verbeelding en verbinding zijn hierbij sleutelbegrippen. Ontwerpend onderzoek is een middel
dat hiervoor goed kan worden ingezet. Tijdens de
werksessie is bijvoorbeeld een inspiratiedocument
streekeigen recreatiebouw genoemd. Ook door middel van pilots en voorbeeldprojecten kan de blik
‘vooruit’ worden verkend.

In de eerste plaats betekent dit dat bij alle projecten
de relatie met de omgeving, de context, altijd meegenomen dient te worden. Een gebouw, bouwwerk
of een plek staat nooit op zich zelf maar maakt altijd
deel uit van een groter geheel en vraagt om een
goede inbedding in die context. Het verdient aanbeveling om hier meer en nadrukkelijker aandacht
aan te geven bij het ontwikkelen en definiëren van
projecten.
De afgelopen jaren heeft de nadruk binnen de projecten gelegen op objecten. Het is zaak dit verder
uit te bouwen en op te schalen door in de toekomst
meer op samenhangende structuren te focussen.
Het recente kreken-project is al een mooi voorbeeld
in die richting. Vanuit de (erfgoed-)identiteit van
Goeree-Overflakkee ligt het voor de hand dat ook
de dijkenstructuur en de dorpsstructuren aandacht
krijgen. Dijken, polders, dorpen en kreken vormen
immers de beeldbepalende structuren; de gelaatstrekken van het eiland.
Het krekenproject laat al zien dat dergelijke projecten intensieve samenwerking vergt met andere
partijen (waterschap, natuurbeheerders en terreinbeherende organisaties). Voor een verdere invulling
van het ‘omhoog-spoor’ kan het dan ook nuttig zijn
te starten met een verkenning(en) waarbij wordt
onderzocht welke partijen betrokken kunnen en
willen worden en welke mogelijke meerwaarde er
te realiseren valt. Op basis van de uitkomsten van
dergelijke verkenningen kan een concreter projectvoorstel worden geformuleerd, waarbij ook de
mogelijkheden voor co-financiering kunnen worden
betrokken.

Het ‘vooruit-spoor’ gaat over het landschap en het
erfgoed van de toekomst. Dit vormt dan ook bij uitstek een gespreksonderwerp dat zich leent voor het
beter betrekken van de jeugd en het onderwijs bij
de erfgoedlijn. Want, zoals tijden de reflectie terecht
werd gezegd “In de scholen zitten de erfgoedtafeldeelnemers van morgen. Neem ze mee !”
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bijlage

Handout van de presentatie “Omhoog & Vooruit !” d.d. 30-1-2019 van Abe Veenstra.
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