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Samenvatting

Nederland is ongekend mooi. Overal zijn plekken waar je onder de indruk komt van landelijke
schoonheid. Niet zelden zijn dit plekken met kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen
(KBL) – aangelegd in regionale zones. Voor KBL-rijke provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland
zijn ze identiteitsbepalende elementen voor de leefomgeving, spreken tot de verbeelding, leveren
betekenisvolle bijdragen aan uniciteit van ons landschap en vertegenwoordigen recreatieve waarde.
Het behoeft nauwelijks uitleg – ook deze zomer werden nieuwe records gevestigd. Ons
klimaat verandert met omvangrijke en ingrijpende gevolgen van dien. Gevolgen voor de
natuur en biodiversiteit, hoger gelegen zandgronden in het oosten en zuiden van het land,
beken/sprengen/grachten vallen droog, lage waterstand in rivieren en kanalen, laag
grondwaterpeil, verzilting en funderingsproblemen. De urgentie is groot om actieve stappen
te zetten om Nederland klimaatbestendig te maken. Zo ook in cultuurhistorisch waardevolle
gebieden met KBL.
In plaats van te kiezen voor ‘standaardoplossingen’ is het in deze gebieden juist van groot
belang om de maatregelen in te passen in de cultuurhistorische context. Maar ook om op
zoek te gaan naar slimme oplossingen door inzichten en aanpassingen uit het verleden te
combineren met moderne mogelijkheden en technologieën. Klimaatveranderingen zijn
immers niet nieuw. Ook in het verleden heeft de mens zijn omgeving voortdurend aangepast
aan weersomstandigheden. Het is daarom van belang om inzichten vanuit en gedane
aanpassingen in het verleden in te zetten in combinatie met hedendaagse mogelijkheden.
Denk aan inzicht in waterhuishouding door oude kaarten, toegepaste watersystemen als
sprengen, beeklopen of vloeiweiden, maar ook beplantingstechnieken.
Kennisontwikkeling- en deling over cultuurhistorisch verantwoorde klimaatadaptatie staan
centraal. Op basis van provinciale proeftuinen in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland worden
kennis en ervaring verzameld en gedeeld met andere KBL-eigenaren in Nederland en
andere bij dit vraagstuk betrokken partijen. Tevens levert het Kennisprogramma een
voorbeeld stellende en stimulerende bijdrage aan hoe erfgoed een meewegende en
inspirerende factor is in provinciaal en regionaal klimaatbeleid. Met als resultaten:
Groene en Blauwe Erfgoedmonitor
• Inzicht voor eigenaren/beheerders, waterschappen,
beleidsmakers e.a. en trends & ontwikkelingen
Uitvoering klimaatplan ‘Klimaatrobuust watersysteem Zeisterbos’

Inventariserend

Voorstellen tot klimaatplannen voor KBL in ‘Samen effectief droogte
bestrijden’ en H2O landgoederen
Analyse best practices landgoederen Baakse Beek
Stroomschema
• Methodologische aanpak
• Overzicht aan mogelijke oplossingen
• Financiële gegevens
Dialoog tussen bij erfgoed en klimaat betrokken partijen en
organisaties – voorbeeld stellende werking hoe erfgoed ingebed en
meegewogen kan worden in (provinciaal en regionaal) klimaatbeleid
Leeromgeving om kennis en ervaring continu te delen

Inventariserend en
oplossend
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Aanleiding

Uiteenlopend onderzoek toont aan dat ons klimaat verandert en weersextremen zich vaker
voordoen, zoals extreem zware stormen, langere periodes van droogte en hoge temperaturen,
excessieve regenval, verrassende nachtvorst en verstoring van seizoenen (zachtere winters en hetere
zomers). Zulke weersextremen leiden meer en meer tot problemen in de vaak eeuwenoude tuinen
en parken van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). In dit hoofdstuk geven we
een korte toelichting op de urgente aanleiding tot het voorliggende programma, dat aansluit op het
hoofdthema 'Klimaatadaptatie' en de ondersteunende lijn 'Kennis en Dialoog' van de Erfgoeddeal.

Klimaatverandering
'Zorgelijk: zo droog als nu is het
normaal pas in augustus'
Zo kopte een artikel in Het Parool op
25 mei 2020. Dergelijke artikelen
verschijnen op dit moment met
regelmaat in de media.
Het voorjaar 2020 is zo droog dat zich
nu al problemen voordoen die normaal
gesproken pas in de zomer voorvallen.
Al eind april 2020 gingen bij Waternet
alle alarmbellen af vanwege de
droogte. In het riviertje de Geer bij
Wilnis moest in allerijl een dam worden
gebouwd om de natuur rond de
Vinkenveense Plassen te beschermen
tegen het brakke, voedselrijke water
dat binnenstroomde. ‘Dat was wel heel
apart’, zegt een woordvoerder. ‘Dit
kwam heel vroeg’.

Op 2 juni 2016 sprak weerman Gerrit Hiemstra
in het NOS Journaal de legendarische woorden
‘Welkom in het nieuwe klimaat’. Hij deed dit
naar aanleiding van noodweer in NoordBrabant en Limburg. Op basis van
klimaatscenario’s voorspelde het KNMI destijds
meer extreme weersituaties, waarbij rekening
gehouden moest worden met hogere
temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel,
nattere winters, heftigere buien en kans op
drogere zomers. Vier jaar later kijken we terug
op een algehele langdurige en zeer droge en
warme zomer in 2018. In de zomer van 2019
was er sprake van een wisselend beeld; met op
25 juli 2019 de hoogst gemeten temperatuur
van 40,7 graden en een tweedeling qua
neerslag. Het oosten beleefde bij herhaling een
zeer droge zomer. In het westen van ons land
was het veel natter. Daarmee is de
aankondiging van Gerrit Hiemstra meer en
meer de nieuwe realiteit geworden.

Droogte in plaats van watertekort
Voorheen sprak men van watertekorten, nu spreekt men van inzettende droogte. Met alle
gevolgen, vooral voor de natuur en biodiversiteit die het water aan het begin van het
groeiseizoen hard nodig hebben. De natuur loopt weken vroeger uit dan normaal doordat de
maand april steeds warmer wordt. Dan is er veel water nodig en dat is er lang niet
voldoende. Sterker nog, er is steeds minder water. Door de hogere temperaturen verdampt
er meer vocht én tegelijk doet de uitlopende natuur een sterker beroep op de watervoorraad
die wel voorhanden is. Hierdoor is het neerslagtekort, dat in het voorjaar ontstaat, tijdens de
zomer niet meer weg te werken. Het tekort aan regen in mei 2020 is groter dan in het
recordjaar 1976.
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Nederland is goed in water afvoeren, maar moet leren
water te bergen

Diverse en grote gevolgen
Naast de gevolgen voor de natuur, heeft de
droogte vooral op de hoger gelegen
zandgronden in het oosten en het zuiden van
het land grote gevolgen. Hier wordt geen water
aangevoerd vanuit de grote rivieren. Beken
vallen daarom droog. De landbouw heeft het
zwaar omdat voor het derde jaar op rij
nauwelijks neerslag valt. Het is in delen van
Limburg en de Veluwe verboden om akkers te
bevloeien. Daarnaast leidt droogte tot een lage
waterstand in rivieren en kanalen, een laag
grondwaterpeil, veendijken kunnen uitdrogen,
er is meer kans op natuurbranden en kan het
Droogtemonitor van het KNMI
effect hebben op de hoeveelheid en kwaliteit
van drinkwater. Daarnaast leidt droogte tot verzilting en tot verzakkingen van gebouwen door
funderingsproblemen. Kortom, de gevolgen zijn omvangrijk, veelal onomkeerbaar en
ingrijpend en vragen om maatregelen.

Kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL)
De warme en droge zomers van 2018
en 2019 vormden voor sKBL de
aanleiding om een landelijk
onderzoek te verrichten naar de
effecten van de klimaatveranderingen
voor KBL. Kort samenvattend blijkt uit
het onderzoek, dat veel eigenaren
van dit monumentale erfgoed (rood,
groen en blauw) zich grote zorgen
maken over de gevolgen van de
klimaatomstandigheden voor
Drooggevallen slingervijver Huis Landfort, Megchelen (Gelderland)
monumentale tuinen en parken. Dit in
(@ René Dessing)
samenhang met klimaatbestendige
oplossingen. In 2018 waren de gevolgen vooral op korte termijn te merken. Denk hierbij aan
bij jonge aanplant, struiken, gazons en een laag grondwaterpeil. In 2019 werden de lange
termijn gevolgen zichtbaar zoals afnemende vitaliteit van bomen (vooral beuken, eiken en
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naaldbomen) met toenemende risico’s rondom stabiliteit en dus veiligheid. Maar ook de
aantasting van zichtlijnen van het historische landschap tot gevolg. De aanwezigheid van
schadelijke insecten voor het naaldbomenbestand is door de hoge temperaturen eveneens
een gevolg. Maar ook watertekorten door blijvend lage waterstanden en wateroverlast door
hevige regenval. De zorgen van eigenaren over de toekomst van hun (moes-) tuin, park
en/of bos nemen enkel maar verder toe. De roep om kennis van een klimaatbestendige
aanpak voor het monumentale erfgoed, dat samenhangt met KBL, is groot. Er is kennis
nodig voor het uitvoeren van effectieve monitoring en effectmeting. Zo kan deze
problematiek goed en geografisch in kaart worden gebracht waarna ook beter vastgesteld
kan worden wat passende maatregelen zouden zijn voor te reguleren watersystemen en
meer droogteresistente beplantings- en bomensoorten. Bovendien kan die kennis en
ervaring worden benut om tot integrale samenwerking te komen tussen betrokken
organisaties in een groter gebied.

Groen erfgoed en klimaat
31 augustus 2020 verscheen het Inspectierapport ‘Aanhoudend droog’ van de Inspectie
Overheidsinformatie en Erfgoed. Hierin wordt gesteld, dat overheden cultuurhistorische
waarden ten tijde van droogte niet altijd meenemen in de belangenafweging.
•

•

•

Zowel op landelijk als op provinciaal niveau wordt het belang van groene
monumenten niet altijd direct onderkend door beleidsmakers die zich met het klimaat
en de verdeling van het schaarse water bezig houden.
Op regionaal niveau is soms te weinig afstemming tussen monumenteneigenaren,
provincies en waterschappen. Bij de zogenaamde regiotafels droogte, waar
waterschappen en provincies besluiten nemen ten tijde van acute droogte, zijn
erfgoedambtenaren meestal niet betrokken.
Waterschappen en eigenaren van groene monumenten zijn onbekend met de
mogelijkheden die de verdringingsreeks voor oppervlaktewateren biedt om tijdens
belangenafwegingen ook rekening te houden met groen erfgoed.

Bovendien geeft het rapport een aantal aanbevelingen aan zowel eigenaren als overheden
en waterschappen om structureel meer rekening te houden met groene monumenten bij
droogte. Zoals het ontwikkelen van droogtebeleid voor groene rijksmonumenten, meer aan
preventie te doen zoals herstel oude beken en wateropvang, gezamenlijk naar oplossingen
zoeken, meewegen/meenemen van erfgoed bij regionale droogtetafels en gemeentelijke
klimaatstresstesten en structurele monitoring van gevolgen van droogte op groen erfgoed.
Aangezien de aanbevelingen naadloos aansluiten op de doelen en resultaten van
voorliggend Kennisprogramma, reageerde minister Van Engelshoven, in een door sKBL met
haar gevoerd gesprek d.d. 2 september 2020, dan ook instemmend met deze gezamenlijke
aanvraag. Bewustwording en kennisdeling zijn essentieel bij een goed beheer van groene
monumenten, die vaak zo kenmerkend en bepalend zijn voor het Nederlandse landschap.
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De urgentie is groter dan ooit. Voor sKBL is er alle reden om te starten met een Kennisprogramma
Klimaatbestendige aanpak voor kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen. Een
programma dat nauw aansluit op de behoeften van eigenaren/beheerders, maar ook bijdraagt aan
het inbedden van erfgoed in (provinciaal en regionaal) klimaatbeleid. In dit hoofdstuk volgt een
nadere omschrijving van het programma.

Verwevenheid van Erfgoeddeallijnen
In het Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL zijn twee lijnen van de Erfgoeddeal met
elkaar verweven, namelijk het hoofdthema Klimaatadaptatie en de ondersteunende lijn
Kennis en Dialoog. Er wordt gewerkt aan het vergaren, ontwikkelen en delen van kennis
door het opzetten van een Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor, maar ook door in
provinciale proeftuinen in de praktijk klimaatstappen uit te voeren en kennis te toetsen. Deze
koppeling van lijnen, maar ook van projecten en een groot aantal samenwerkingspartners, is
de kracht van deze Erfgoeddealaanvraag.

Doel
De overkoepelende programmadoelstelling is het vergaren, ontwikkelen, uitproberen en
delen van kennis voor een klimaatbestendige aanpak voor KBL met aandacht voor:
•

•

•

•

•

•

Inzicht en analyse
Het verzamelen van relevante data over de omvang (geografisch, financieel,
verschillen, kennisniveau) van de problematiek.
Uitvoering
Ervaring en kennis opdoen door in de uitvoering van klimaatadaptieve plannen voor
KBL oplossingen te bedenken en uit te proberen.
Inbedding en dialoog
Aansluiten en prioriteren van erfgoed in provinciale en regionale klimaatplannen als
Regionale Droogte Overleggen, waterbeheerplannen, klimaatstresstesten, concrete
projecten etc.
Waterbeheersing
Oplossingsrichtingen (varianten) hoe de bestaande waterbeheersystemen op KBL
klimaatrobuust gemaakt kunnen worden zonder aantasting van het cultuurhistorische
karakter.
Beplantings- en bomensoorten
Oplossingsrichtingen (varianten) voor droogteresistente en cultuurhistorisch
passende planten en bomen en tevens aandacht voor exoten.
Rood erfgoed
Effecten van klimaatveranderingen op rood erfgoed.
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Inhoud
Het programma is opgebouwd uit een aantal fasen:
•

•
•

•

•

Inventarisatie
Inzicht krijgen in de problematiek in algemene zin en de geselecteerde, provinciale
proeftuinen door een kwalitatieve inventarisatie naar kennis en ervaring bij
sleutelfiguren en best practices. Zo zal gekeken worden naar KBL waar reeds
klimaatmaatregelen zijn genomen, maar wordt ook stil gestaan bij inzichten rondom
klimaatveranderingen uit het verleden. Het fenomeen is immers niet nieuw. Ook
vroeger speelde deze problematiek en voerde men aanpassingen en oplossingen
door om de droogte of wateroverlast te bestrijden. Het gaat dan om inzicht in
historisch gegroeide water- en landschapsstructuren van tuinen en parken en het
omliggende landschap. Ook wordt de systematiek van de regionale
klimaatstresstesten meegenomen;
Monitoring
Ontwikkeling van Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor;
Analyse
Bestuderen van de verzamelde data en het signaleren van algemene trends en
ontwikkelingen – klimaatstresstest KBL. Op basis van analyse komen tot voorstellen
voor klimaatplannen voor aantal KBL in Utrecht en Gelderland;
Implementatie
Starten met implementatie van klimaatplannen en volledige uitvoering van
klimaatplan voor proeftuin Zeisterbos. Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor
zorgt voor blijvende monitoring tijdens en na implementatie;
Dialoog
Een doorlopende lijn in deze stappen is het continu ophalen, verzamelen, delen en
actualiseren van kennis en ervaring middels de leeromgeving (voor de uitwerking
hiervan zie hoofdstuk 6).

Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor
Met de ontwikkeling van de Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor komt het
Kennisprogramma tegemoet aan de belangrijke aanbeveling van minister Van Engelshoven
naar aanleiding van Inspectierapport ‘Aanhoudend droog’. In de aanbiedingsbrief en
beleidsreactie stelt ze, dat landelijk de gevolgen van de droogte op groene monumenten
gemonitord moeten worden.
Voor een solide cijfermatige onderbouwing van de omvang van de klimaatproblematiek en
de effecten ervan op de groene en blauwe monumenten, is een digitale monitormethodiek
ontwikkeld. De methode is beproefd in diverse provinciale monitors en leunt op de
succesvolle landelijke erfgoedmonitor voor rood erfgoed.
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Van aannames naar een unieke cijfermatige onderbouwing
De groen-blauwe nulmeting duidt op KBL-niveau de staat van de groene en blauwe
monumenten en de effecten van klimaatverandering. Wat deze aanpak onderscheidend
maakt, is dat het KBL-specifiek is en met een landelijke dekking. De aanpak leunt niet
(alleen) op globale landelijke gegevens, waardoor op korte termijn de volgende aspecten
meetbaar en kwantificeerbaar:
•
•
•
•

de kwalitatieve staat van onderhoud;
de kwantitatieve prestatie van het groen op basis van de vegetatie-index;
de mate waarin oorspronkelijke blauwe elementen nog in werking zijn;
de effecten op het rode erfgoed.

De benodigde metingen worden per groen en blauw element opgeleverd, waarbij ook de
oppervlakte van elk element is vastgelegd in een gedetailleerde digitale geografische kaart.
De bepaling van de oppervlakte van elk element is een unieke en waardevolle toevoeging
waarmee deze aanpak zich onderscheidt.

Voorbeeld in kaart gebrachte groene en blauwe elementen KBL.

Geen dubbel werk, wel samenbrengen inhoudelijke en digitale kennis
Inhoudelijke expertkennis in het veld wordt gecombineerd met de zeggingskracht van cijfers
en actuele data. Bestaande informatiebronnen worden beoordeeld op bruikbaarheid en
helpen bij het aan de praktijk toetsen van het digitale beoordelingsmodel. Zo worden
beschikbare informatie over waterpeilbuizen en (externe) beoordelingsrapporten over het
groen en de waterhuishouding verzameld, geordend en aan het digitale model toegevoegd.
Deze praktijkgegevens versterken de uitkomsten van het monitoringsmodel.

12 Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL

Programma omschrijving

Van arbeidsintensieve naar geautomatiseerde opnames tegen lage kosten
Waar het opzetten van deze Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor in deze eerste fase
nog arbeidsintensief is, is dit proces steeds efficiënter in te richten naarmate meerdere KBL
gemonitord worden. Opnametechnieken met zowel infrarood-, zichtbaar, als Uv-licht in
combinatie met machine learning, maken analyses van grote hoeveelheden data mogelijk.
De verwachting is, dat geautomatiseerde analyses steeds dichter bij het oordeel van experts
en de lokale metingen (van waterpeilbuizen) komen. Dit draagt uiteindelijk bij aan het op
efficiënte wijze inzetten van kostbare menskracht en middelen. Zodat er meer middelen
overblijven voor de feitelijke verbeteringen van groene en blauwe monumenten op de KBL.
De benodigde stappen voor de Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor:
•

Data op orde
Per deelnemende provincie (Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland) worden 50
meetpunten gekozen. Deze meetpunten bestaan uit afzonderlijke groene en blauwe
elementen van een monument op een landgoed of buitenplaats. Op een buitenplaats
of landgoed zijn dus meerdere meetpunten mogelijk. De meting in het veld start met
het construeren of verbeteren van een digitale kaart waarin de losse onderdelen
(waterelementen, siertuin, moestuin, bos, weilanden, etc.) worden vastgelegd.

Voorbeeld fotobeeld ten behoeve van oordeel staat van onderhoud
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Voor KBL, die onderdeel uitmaken van de 150 meetpunten, wordt deze geo-kaart
volledig uitgewerkt. Bij de overige KBL beperkt zich dit in dit stadium tot de
hoofdcontouren. Waarbij het doel is om de hoofdcontouren van tenminste 80% van
de KBL te actualiseren en ontsluiten. Het in beeld krijgen van de totale oppervlakte
van alle KBL helpt bij het inzichtelijk maken van de landelijke opgave. Zeker wanneer
de informatie uit de 150 meetpunten (voorzichtig) geëxtrapoleerd wordt naar het
landelijke beeld.
•

Verkenning bestaande externe bronnen
Een wezenlijk onderdeel van het opzetten van de Digitale Groene en Blauwe
Erfgoedmonitor is een verkenning van bestaande informatiebronnen waarmee (een
deel) van de monitor al ingevuld kan worden.
o zonne-uren en intensiteit;
o neerslag- en droogtekaart;
o bodemkaart;
o vegetatie-index;
o en indien mogelijk (via waterschappen) data over lokale grondwaterstanden.
Aangevuld met andere relevante informatie op regionaal niveau, wordt onderzocht of
er bij partijen, zoals WUR en KNMI, nog andere relevante externe informatiebronnen
geschikt en beschikbaar zijn ter versterking van de monitor. Wanneer bronnen
geschikt zijn, worden deze getest op bruikbaarheid en ontsloten in het Online
Informatiedashboard (zie hieronder voor een nadere beschrijving).

•

Kwalitatieve en kwantitatieve analyses
Kwalitatief oordeel staat van onderhoud op basis van bewezen techniek
Voor het bepalen van de staat van het onderhoud worden in nauw overleg met
groenexperts en bouwkundigen fotobeelden gemaakt van de groene en blauwe
elementen. Middels deze fotobeelden wordt de globale staat van onderhoud per
groen en blauw element beoordeeld door de groenexpert. Voor de beoordeling wordt
gebruik gemaakt van de landelijke uitgangspunten van de Groene
Monumentenwacht. Deze methode wordt sinds enkele jaren met succes toegepast bij
provinciale monitors.
Kwantitatieve analyse prestatie groen
Tevens worden per groenelement opnames gemaakt met multispectraal camera’s.
Deze methode is gebaseerd op de professionele analyses uit de landbouw en
sierteeltsector. Deze beelden leveren een waardenkaart op waarbij in vierkanten van
5 x 5 meter te bepalen is in hoe beplanting presteert op basis van een vegetatie-index
voor groene monumenten. Deze analyse geeft inzicht in de vitaliteit van zowel de
jonge aanplant, struiken en gazons als van bomen zoals beuken, eiken en
naaldbomen. Dit is een waardevolle indicator om het effect van watertekort bij
beplanting vroegtijdig inzichtelijk te maken. Deze methode is objectief, herhaalbaar
en landelijk vergelijkbaar door de inzet van machine learning-techniek.
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3D-beeld (links), opname multispectraal camera (midden), prestatie groen op basis van vegetatie-index (rechts)

De data-op-orde en kwalitatieve en kwantitatieve analyse leveren op:
1. Actuele en betrouwbare kaarten op hoog detailniveau van de KBL in de
onderzoeksgroep waar de 150 meetpunten in liggen. Verwerkt in zeer gedetailleerde
GIS-kaart met landelijke dekking;
2. De staat van onderhoud van de groene en blauwe elementen op basis van landelijk
erkende beoordelingsmethode. Uitgedrukt in landelijk geaccepteerde kengetallen:
percentage, aantal en omvang in vierkante meters en/of hectares;
3. Inzicht in de mate waarin de blauwe elementen nog in werking zijn. Uitgedrukt in de
genoemde landelijk geaccepteerde kengetallen;
4. Inzicht in de prestatie van het groen op basis van de vegetatie-index voor groen
erfgoed. Als vroege indicator voor de effecten van verdroging. Uitgedrukt in de
landelijk geaccepteerde kengetallen;
5. Na extrapolatie: een eerste onderbouwd inzicht in de mate waarin het probleem voor
de KBL zich op landelijk niveau voordoet. Uitgedrukt in de landelijk geaccepteerde
kengetallen.

Foto’s links en midden: speciaal voor de monitor aangeschafte multispectraal camera. Foto rechts: analyse van
de met de multispectraal camera gemaakte, groenbeelden
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•

Cruciale exemplarische informatie van eigenaren en uit interviews
Aanvullend wordt middels het afnemen van interviews volgens een specifiek en
eenduidig model kwalitatief onderzoek verricht onder KBL-eigenaren van
uiteenlopende achtergronden (particulieren, KBL die als horeca of musea fungeren,
natuurorganisaties met KBL, etc.). Doel hiervan is om nog beter begrip te krijgen op
de klimaatproblematiek en om inzage te krijgen in cultuurhistorisch relevante of
andere waardevolle bronnen die bijdragen aan inzicht.
Denk daarbij aan:
o
o
o

•

delen van informatie over waterpeilstanden;
verhalend inzicht in de ontwikkeling van de groene en blauwe monumenten
op de KBL;
toegang tot locaties voor digitaal onderzoek.

Integratie bestaande & nieuwe informatie in Online Informatiedashboard
In het Online Informatiedashboard wordt de veelheid aan informatie (bestaande uit
kaartbeeld, fotobeeld, multispectraal opnames en exemplarisch materiaal uit
interviews en rapporten) op overzichtelijke wijze ontsloten. De software voor het
online dashboard is in de praktijk bewezen. De data zijn op basis van landelijke
standaarden opgebouwd en daardoor uitwisselbaar met de provinciale
erfgoedmonitors, de landelijke monitor van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed
en waterschappen.
Onderzoeksgegevens KBL confronteren met landelijke en regionale
informatiebronnen
In het online dashboard worden (voor zover beschikbaar) kaartlagen en informatie
toegevoegd over:
o
o
o
o
o
o

zonne-uren en intensiteit;
neerslag- en droogtekaart;
bodemtype;
vegetatie;
en indien mogelijk (via waterschappen) data over lokale grondwaterstanden;
Aangevuld met relevante bestaande informatiebronnen naar aanleiding van
de verkenning.

Door de meer generieke landelijke en regionale informatiebronnen te relateren aan
de gemeten effecten op KBL, wordt het mogelijk ontwikkelingen van KBL op een
gewogen manier in landelijke context te plaatsen. Naar verwachting worden KBL,
gezien hun omvang en diversiteit en de gedegen aanpak van de Digitale Groene en
Blauwe Erfgoedmonitor, in de nabije toekomst een waardevolle indicator van de
landelijke verdrogingskaart. Een eerste voorzichtige analyse van zowel meetpunten
op KBL-niveau als de landelijke en regionale data wordt in Q3 2021 verwacht.
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•

Aanvullend onderzoek
Tot slot zal getracht worden
aansluiting te maken bij het ‘Mistraleproject’. Met het doel om deze
ontwikkeling, waarbij met behulp van
signalen van satellieten het
bodemvochtgehalte wordt gemeten,
te beoordelen op bruikbaarheid voor
de Digitale Groene en Blauwe
Erfgoedmonitor. Mistrale streeft
ernaar data over het
bodemvochtgehalte te verstrekken
waarop drones gereflecteerde GALILEOaan landschapseigenaren, boeren en Wijze
satellietsignalen opvangt om bodemvocht te meten
waterbeheerders. Dit consortium levert
een bodemvochtigheidskaart met behulp van drones voorzien van meetapparatuur
waarmee uit signalen van satellieten deze data bepaald kunnen worden. Voor meer
informatie http://www.mistrale.eu/GNSS-Reflectometry/Explanation-of-the-concep

Tabel - Wat wordt gemeten – Waarom - Doel
Parameter:

Monumenttype:

Doel:

Groen

Blauw

Oppervlakte per
element

Ja, vierkante meter

Ja, vierkante meter

Staat van onderhoud
per element

Ja, kwalitatief oordeel

Ja, kwalitatief oordeel Extrapolatie naar landelijk niveau

Vegetatie-index

Ja, kwantitatieve
analyse

Nee

In relatie met oppervlakte extrapolatie
landelijk niveau

Verdroging
beplanting

Ja, kwantitatieve
analyse

Nee

In relatie met oppervlakte extrapolatie
landelijk niveau

Verdroging
waterelementen

Niet van toepassing

Ja, veldtoets onderdeel monitor

Extrapolatie naar landelijk niveau

Grondwaterpeil

Ja, mits beschikbaar/
zelf meten

Ja, mits beschikbaar/
zelf meten

Versterking uitkomsten model

Extrapolatie naar landelijk niveau

Scope van monitor:
De Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor richt zich op de bestaande situatie en voor
zover deze is omschreven in de monumentbeschrijving. Het opstellen van een
waardenstelling en verdiepend historisch onderzoek aangaande de aanleg maken geen deel
uit van deze monitor.
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Provinciale proeftuinen
In de zogeheten proeftuinen staat het ophalen en ontwikkelen van kennis en ervaringen
centraal. Maar ook wordt gekeken naar hoe deze kennis in te zetten in de klimaatopgave
voor het grotere gebied waarbinnen deze proeftuinen vallen. Er wordt bewust gekozen voor
proeftuinen in verschillende fasen om zo het gehele proces in beeld te kunnen brengen en
een onderlinge leercyclus tot stand te brengen. Data uit de Digitale Groene en Blauwe
Erfgoedmonitor zijn uiteraard beschikbaar als toegevoegde waarde. Een nadere inhoudelijke
omschrijving van de provinciale proeftuinen is te vinden in hoofdstuk 3.
•

Initiatief → H2O landgoederen
in provincie Gelderland
Initiatief van zes particuliere
landgoedeigenaren (Hof te
Dieren, Bingerden,
Middachten, Reuversweerd,
De Poll, Keppel) langs de
IJssel en Oude IJssel.
Gezamenlijk willen ze aan de
slag met klimaatadaptatie en
verduurzaming van hun
landgoederen in deze
Kasteel Keppel (@ René Dessing)
erfgoedrijke omgeving.
Proeftuin levert inzicht in uitgangspunten, kennisbehoeften- en vragen, knelpunten,
mogelijk verschil in jargon tussen betrokken disciplines. Bovendien is deze proeftuin
belangrijk voor het uittesten van Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor.

•

Opzet tot klimaatplan → ‘Robuust watersysteem Zeisterbos en landgoederen’ in
provincie Utrecht. Project tot het robuust en toekomstbestendig inrichten van
watersystemen van het Zeisterbos en de Zeisterlandgoederen. En ‘Samen effectief
droogte bestrijden’ van het UPG in de provincie Utrecht. Project tot het
klimaatadaptiever maken van landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug.
Proeftuinen leveren inzicht over reikwijdte aan maatregelen en oplossingen,
keuzeproces, afweging van mogelijkheden en interdisciplinaire samenwerking.

•

In uitvoering → Het klimaatplan van voornoemde proeftuin ‘Robuust watersysteem
Zeisterbos en landgoederen’ in provincie Utrecht wordt gedurende de looptijd van dit
Kennisprogramma ook uitgevoerd.
Landgoederenzone Baakse Beek in provincie Gelderland. Project tot verbetering van
het waterbeheer in de landgoedzone van het stroomgebied van de Baakse Beek. Dit
gebied kent ook een Landgoederenzone. Het is interessant om naar aantal reeds
genomen maatregelen op KBL te kijken. De monitoring in deze zone is tot nog toe
sterk ecologisch ingestoken – er is aanvullend aandacht nodig voor monitoring van
erfgoed.
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Proeftuinen leveren
inzicht in de
toepasbaarheid van
maatregelen, ‘terugblik’
informatie over fysieke
en financiële effectiviteit
van maatregelen en
oplossingen, voor- en
nadelen van gemaakte
keuzes, interdisciplinaire
samenwerking.
De Wildenborch (@ Helene Blaak)

Programmaresultaten
Resultaat

Soort

Onderdeel

Groene en Blauwe Erfgoedmonitor
• Inzicht voor eigenaren/beheerders,
waterschappen, beleidsmakers e.a.
• Trends & ontwikkelingen
Uitvoering klimaatplan ‘Klimaatrobuust watersysteem
Zeisterbos’
Voorstellen tot klimaatplannen voor KBL in ‘Samen
effectief droogte bestrijden’ en H2O landgoederen
Analyse best practices landgoederen Baakse Beek
Stroomschema
• Methodologische aanpak
• Overzicht aan mogelijke oplossingen
• Financiële gegevens
Dialoog tussen bij erfgoed en klimaat betrokken partijen
en organisaties – voorbeeld stellende werking hoe
erfgoed ingebed en meegewogen dient te worden in
(provinciaal en regionaal) klimaatbeleid
Leeromgeving waarin verzamelde en opgedane kennis
en ervaring worden gedeeld

Inventariserend

Kennis en
Dialoog

Oplossend

Proeftuin

Inventariserend en
oplossend

Proeftuin

Oplossend

Kennis en
Dialoog

Oplossend/inspirerend

Kennis en
Dialoog

Oplossend/inspirerend

Kennis en
Dialoog

De resultaten dragen enerzijds bij aan het doel om actueel en systematisch inzicht te krijgen
en te houden in de omvang en ontwikkeling van de klimaatproblematiek zowel voor
eigenaren/beheerders als voor beleidsmakers, waterschappen e.d. en externe doelgroepen.
Anderzijds voorziet het hen van oplossingsmogelijkheden en stimuleert het integrale
samenwerking. Bovendien biedt het als bovenliggend doel een voorbeeld stellende werking
erfgoed ingebed en meegewogen kan worden in (provinciaal en regionaal) klimaatbeleid.
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Programmaplanning
Stap

Onderdeel

Planning

Aftrap

Officiële (digitale) start van Kennisprogramma
Klimaatbestendige KBL met alle betrokken partijen

Oktober/november 2020

Vooronderzoek

Kwalitatieve inventarisatie en analyse van kennis
en ervaring bij stakeholders

Oktober 2020 t/m
maart 2021

Monitoring

Ontwikkeling eerste versie kwantitatieve methodiek
Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor

Oktober 2020 t/m februari
2021

Testen en verfijnen eerste versie kwantitatieve
methodiek Digitale Groene en Blauwe
Erfgoedmonitor

Januari 2021 t/m
juni 2021

Landelijk niveau

Ontwikkeling tweede versie kwantitatieve
methodiek Digitale Groene en Blauwe
Erfgoedmonitor
Testen en verfijnen tweede versie kwantitatieve
methodiek Digitale Groene en Blauwe
Erfgoedmonitor

Mei 2021 t/m september
2021
September 2021 t/m
december 2021
Voorjaar 2022

Opleveren kwantitatieve methodiek Groene en
Digitale Blauwe Erfgoedmonitor
Analyse

Terugkoppeling

Ontwikkelen standaard tot periodieke overzichten
‘Staat van het groen en blauwe erfgoed’

April 2021

Analyseren en interpreteren van uit Groene en
Blauwe Erfgoedmonitor gegenereerde data

2021

Verzamelen, analyseren en interpreteren van uit
Groene en Blauwe Erfgoedmonitor
gegenereerde data met betrekking tot de
provinciale proeftuinen

2021

Opleveren stroomschema keuzes klimaatadaptieve
maatregelen en financiële consequenties

Voorjaar 2022

Opzetten en uitvoeren plan van aanpak voor
digitale leeromgeving. Het is uiteraard niet de
bedoeling, dat de leeromgeving verdwijnt na
‘afronding’ van het Kennisprogramma. Gaandeweg
zullen we met de diverse partners bekijken hoe we
deze omgeving in de lucht en actueel kunnen
houden
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Provinciaal niveau
Aftrap

Officiële (digitale) start van proeftuinen in
Gelderland en Utrecht
Kwalitatieve inventarisatie en kwantitatieve
monitoring van Huis Landfort (waar sKBL kantoor
houdt), H2O Landgoederen, UPG-project en
landgoederen Baakse Beek

November/december 2020

Analyse

Interpreteren van verzamelde data en vervolgens
omzetten in voorstellen voor klimaatplannen voor
proeftuinen H20 Landgoederen en UPG-project

Augustus/september 2021
– Voorjaar 2022

Implementatie

Uitvoering en monitoring klimaatplan proeftuin
Zeisterbos

2020-2021

Uitvoering en monitoring klimaatplan proeftuin en
analyse best practices landgoederen Baakse Beek

2019-2022

Vooronderzoek

Oktober 2020 –
augustus/september 2021
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Hoofdstuk 3

Erfgoedinclusieve
gebiedsopgave
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Erfgoedinclusieve gebiedsopgave

Het Kennisprogramma Klimaatbestendige aanpak KBL staat niet op zichzelf. Het maakt onderdeel uit
van en draagt bij aan grotere opgaven met het betrekking tot het klimaatbestendig of waterrobuust
maken van Nederland in het algemeen en de specifieke proeftuinen in het bijzonder. Dit zijn
complexe en grootse opgaven waarbij integrale samenwerking met diverse partijen cruciaal is.

Waardevol en betekenisvol landschap
Zoals eerder aangegeven bezit Nederland een ongekende schoonheid. Een schoonheid
waarin kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen – aangelegd in regionale zones
– een tot de verbeelding sprekende positie innemen. Voor de KBL-rijke provincies ZuidHolland, Utrecht en Gelderland zijn ze identiteitsbepalende elementen voor de leefomgeving,
spreken tot de verbeelding, leveren een betekenisvolle bijdrage aan schoonheid en uniciteit
van ons landschap en vertegenwoordigen een recreatieve waarde. Ze vormen met hun
groene karakter rustruimten in (stedelijke) gebieden. Met elkaar representeren ze een
indrukwekkende geschiedenis. Men kan er terecht met behoefte aan authentieke
(natuur-)beleving, geborgenheid, verstilling, kleinschaligheid en zinvolle vormen van
zelfvoorziening. Immers, KBL zijn vanouds duurzaam en synoniem aan deze begrippen. Er is
zelfs een vergelijk te maken tussen mensen van nu en onze (meer gefortuneerde)
voorouders die met elkaar en jaarlijkse voor lange tijd het buitenleven opzochten. Net als nu
ontvluchtten stedelingen destijds de drukke, stinkende en lawaaiige steden voor een lang
verblijf op hun buitenplaatsen. Daar vonden zij de natuur in een verstrengeling met cultuur en
wetenschap en gebruikte men producten uit de eigen moestuin en boerderij. Daar werd men
één met de natuur en vond men rust en balans. Dit verlangen naar buiten is nog altijd
springlevend en lijkt steeds meer aan waarde en belang te winnen. Het zijn juist deze
intrinsieke waarden die voor sKBL drijfveer zijn om zich in te zetten voor de vitale
instandhouding van het materiële en immateriële erfgoed op en rond KBL. De stichting
organiseert hiervoor activiteiten die gericht zijn op kennisontwikkeling en -deling voor het
behoud en beheer van KBL.
Kastelen en vooral historische
buitenplaatsen representeren met
elkaar een lange en
indrukwekkende geschiedenis van
zowel stoffelijk als immaterieel
erfgoed. Zij belichamen ook de nu
goeddeels verdwenen
standenmaatschappij waarin de
gegoede klasse, met vermogen en
personeel, monumentaal kon
denken en zich op hun fraai
ingerichte landhuizen overgaf aan
sociaal verkeer, botanie,
wetenschap en groene hobby’s.
Ieder ensemble vertegenwoordigt
dan ook een indrukwekkende reeks

Buitenplaats Calorama in Noordwijk (@René Dessing )

23

Erfgoedinclusieve gebiedsopgave

van historische verhalen over markante personen en hun families of over voorwerpen en
gebruiken. Historische buitenplaatsen kunnen dus worden beschouwd als paradijselijke
lusthoven, waar het nuttige én het aangename van het landleven met in eenheid met elkaar
verbonden zijn en waar men uiteenlopende, intrinsieke waarden vindt. Waarden die
betrekking hebben op het groen, zoals verbondenheid met de natuur en de vier seizoenen,
directe relatie huis en tuin of botanie. Maar ook waarden die verbonden zijn aan adel en
patriciaat, als grondbezit als identiteit, verhouding tot de omgeving en rol van de vrouw. Of
waarden die onder de thema’s dieren, sport en kunsten & ambachten te scharen zijn, als
gebruiken rondom de jacht, menagerie, paardrijden, croquet, huis als universum op zich en
interieur als kunstuiting.
Voor het duurzame voortbestaan van dit Nederlandse erfgoed is het belangrijk om
voornoemde inclusieve waarden als uitgangspunt en inspiratie te nemen voor hedendaags
en toekomstig gebruik en ontwikkeling van historische buitenplaatsen. Vanuit de overtuiging,
dat dit monumentale erfgoed een waardevolle bijdrage levert aan de kwaliteit van de
leefomgeving en daarmee aan het algeheel welbevinden van de mens als plekken van rust,
ontspanning, zingeving, harmonie en plezier. Daarbij rekening houdend met de huidige
actuele opgaven als klimaatadaptatie.

Het landschap van toen heeft toekomst. De oude sporen, die
door de droogte aan de oppervlakte komen, wijzen ons daarbij
de weg (terug) - quote Joks Janssen

Erfgoedinclusief
Op basis van regionale klimaatstresstesten wordt inzichtelijk wat en waar regionale
kwetsbaarheden zijn – welke gebieden lopen bijvoorbeeld risico op wateroverlast en wat
betekenen droogte en hitte voor de omgeving. Vervolgens wordt onderzocht hoe deze
knelpunten op te lossen. Door erfgoed onderdeel te maken van deze integrale maatregelen,
wordt niet alleen gewerkt aan veiligheid en toekomstbestendigheid van onze watersystemen,
ook wordt een extra laag aan de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving toegevoegd. Dit
stimuleert de beleving in deze gebieden en de aantrekkelijkheid om er te wonen, te werken
en te recreëren. Allereerst is het van belang om inzicht te krijgen in hoe watersystemen op
KBL in elkaar zitten, hoe ze ontstaan zijn en welke aanpassingen gedaan zijn (mede door
cultuurhistorisch onderzoek). Maar ook inzage in beplantingstechnieken en vroegere
opvattingen over botanie bieden aanknopingspunten. Vervolgens kunnen slimme
oplossingen tot stand gebracht worden door deze cultuurhistorische inzichten te combineren
met hedendaagse mogelijkheden en technieken. Zo kan bijvoorbeeld gezocht worden naar
oplossingen voor waterbufferzones door vroegere watersystemen – van o.a. beeklopen (met

24 Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL

Erfgoedinclusieve gebiedsopgave

mogelijke duikers of watermolens), sprengen of vloeiweides – te herstellen of terug te
brengen. Mogelijkheden alom dankzij de toepassing en inzet van cultuurhistorische kennis.
In een column (NRP nieuwsbrief juli 2020) stelt Joks Janssen, dat de droogte deels juist
uitkomst biedt voor het vinden van een slimmere inrichting van het landgebruik. Door de
droogte worden namelijk oude patronen weer zichtbaar in het landschap. ‘Cultuurhistorische
kennis is essentieel om de logica van oude watersystemen te ontrafelen en zo knelpunten én
kansen voor de toekomst scherp in beeld te krijgen. De historisch gegroeide water- en
landschapsstructuren, die we ooit zagen als hinderlijke obstakels op weg naar een modern
productielandschap, zijn in het nieuwe klimaat ankerpunten voor een eigentijds waterbeleid.
Denk bijvoorbeeld aan beken, vloeivelden, watermolens en stuwen, waarmee we vroeger het
watersysteem aanpasten om te zorgen voor voldoende water in tijden van droogte.
Historische oplossingen zoals deze werken nu nog steeds. We kunnen ze – in enigszins
aangepaste vorm – opnieuw inzetten om water te bergen en de waterkwaliteit en
biodiversiteit te verbeteren. Zo kan gebiedsgerichte erfgoedzorg de basis vormen voor de
noodzakelijke hydrologische en ecologische maatregelen om de droogte te bestrijden.’

Klimaatopgave Nederland
Zoals uit het eerste hoofdstuk blijkt, is de urgentie hoog om actieve stappen te zetten om
Nederland meer klimaatbestendig te maken. De gevolgen van de klimaatveranderingen
vragen om fundamentele hervormingen van ons watersysteem. Dit betekent zuiniger
omgaan met water, het beschikbare water beter verdelen en langer vasthouden en de
systemen meer waterrobuust maken. In stedelijke gebieden wordt bijvoorbeeld meer groen
geplant en worden waterbergingssystemen ontwikkeld om regenwater beter op te vangen.
Op het platteland worden dergelijke buffersystemen ook ontwikkeld. Daaruit kan worden
geput tijdens lange periodes van droogte. Het klimaatbestendig maken van ons land vergt
een gezamenlijke inspanning. Overheden stimuleren de noodzakelijke maatregelen door
bijvoorbeeld het Deltaprogramma (met als specifiek onderdeel de in 2018 toegevoegde
Ruimtelijke Adaptatie) en de Nationale Adaptatiestrategie op rijksniveau. In het
Deltaprogramma werken de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen samen
met inbreng van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, bedrijfsleven en burgers
om de gevolgen van klimaatverandering zo beperkt mogelijk te laten zijn. De Ruimtelijke
Adaptatie stelt, dat de overheid meer inzicht wil krijgen in de kwetsbaarheden voor
weersextremen, zodat juiste maatregelen genomen kunnen worden. Door middel van
stresstesten brengen gemeenten, samen met waterschappen en provincies deze
kwetsbaarheden in beeld. Deze inzichten zijn van belang om vervolgens in dialoog met
belanghebbenden te werken aan een uitvoerings- en investeringsagenda.
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Provinciaal klimaatbeleid
Samen met gemeenten, waterschappen en andere partijen analyseren de provincies de
wateroverlast, langdurige droogte of hitte. Ook zijn provinciale Programma’s
Klimaatadaptatie opgesteld. Belangrijk doel van het Kennisprogramma Klimaatbestendige
KBL is het erfgoedinclusief maken van provinciaal en gemeentelijk klimaatbeleid. In de
praktijk blijkt groen erfgoed nauwelijks tot niet als vanzelfsprekend mee genomen te worden
– hoofdstuk 4 van het Inspectierapport ‘Aanhoudend droog’ van de Inspectie
Overheidsinformatie en Erfgoed.
Cruciaal beoogd effect is dan ook de voorbeeldwerking van het Kennisprogramma om in
klimaatbeleid, het Regionaal Droogte Overleg en gemeentelijke en regionale
klimaatstresstesten, rekening te houden met groen erfgoed. Hiermee komt het
Kennisprogramma tegemoet aan belangrijke aanbevelingen van minister Van Engelshoven
naar aanleiding van voornoemd Inspectierapport – Aanbieding en beleidsreactie
inspectierapport ‘Aanhoudend droog’.
Inbedding in Klimaatstrategie Zuid-Holland
In Zuid-Holland is de Klimaatstrategie ‘Weerkrachtig Zuid-Holland’ van kracht met als doel
om de transitie naar een klimaat- en bodemdalingsbestendige provincie onlosmakelijk
onderdeel te maken van het gehele provinciaal beleid en de praktijk. Het Kennisprogramma
sluit aan bij de in deze strategie geformuleerde thema’s Toekomstbestendige bebouwing en
Groene leefomgeving. In beide thema’s worden een innovatieve aanpak, delen en
ontwikkelen van kennis en oplossingen gestimuleerd. Erfgoed wordt niet als
vanzelfsprekende factor meegewogen. Het Kennisprogramma biedt als cultuurhistorische
verdieping een aanvulling op deze strategie en het handelen vanuit de strategie. Bovendien
wordt de koppeling gelegd met de klimaatstresstest-light rondom natuur en recreatie in ZuidHolland door te komen tot een klimaatstresstest KBL.
Inbedding in Programma Klimaatadaptatie Utrecht
Het Kennisprogramma sluit aan bij provinciale ambities uit het Programma Klimaatadaptatie
‘Op weg naar een klimaatbestendig Utrecht’ om in 2050 klimaatbestendig en waterveilig te
zijn. Het Kennisprogramma voorziet in belangrijke inbreng in concreet geformuleerde acties
en zo samen te werken in een context die breder is dan erfgoed:
•
•
•
•

het ontwikkelen van groenblauwe inrichtingsprincipes en stimuleren van innovaties op
dit gebied;
Het inzetten op meetpunten ten behoeve van de monitoring van het effect van
hittemaatregelen;
het ondersteunen van De Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug;
Kennis inbrengen en meedenken op veel verschillende terreinen die te maken
hebben met de effecten van klimaatverandering.
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Inbedding in Klimaatadaptatie Gelderland
In de Kadernota ‘Gaan voor Gaaf Gelderland’ is klimaatadaptatie als doel opgenomen: het
aanpassen van de Gelderse ruimte op de gevolgen van het veranderend klimaat, met de
constatering dat dit vraagt om een andere, vernieuwende blik en innovatieve antwoorden.
Actielijnen en focusthema’s:
•
•

Samen: klimaatadaptatie in straat en streek;
Zelf: klimaatadaptief werken vraagt om aanpassing van eigen werkwijzen en
verbindingen tussen beleidsterreinen;
• Slim: een impuls voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties;
• Het beter benutten van het natuurlijke bodem- en watersysteem;
• Klimaatadaptief bouwen;
• Hittestress verminderen (vooral in het stedelijk gebied).
Over deze actielijnen en focusthema’s wordt momenteel met de Staten gesproken.
Tegelijkertijd wordt er vanuit andere programma’s al volop bijgedragen aan klimaatadaptatie,
met name via water en waterschappen. Het Kennisprogramma levert hier ook een
belangrijke bijdrage in.

Provinciale proeftuinen
De in hoofdstuk 2 geïntroduceerde proeftuinen vloeien voort uit en dragen bij aan de hiervoor
beschreven provinciale klimaatprogramma’s. Uitgangspunt van deze provinciale proeftuinen
is om in dialoog met de vele betrokken partijen, vanuit de cultuurhistorische waarden en
principes van KBL, op zoek te gaan naar oplossingen voor de klimaatproblematiek binnen
het proeftuingebied.
Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug
In 2050 wil de provincie Utrecht klimaatbestendig en waterveilig zijn. Samen met de
waterschappen, gemeenten en andere partners in de regio worden klimaatadaptieve
maatregelen getroffen tegen wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. Binnen de
provincie Utrecht is de Utrechtse Heuvelrug een bijzonder waardevol gebied waarbinnen de
historische buitenplaatsen van grote waarde zijn. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
levert ongeveer 40 miljoen m3 drinkwater per jaar. Door de filterende werking van de
Heuvelrug is dit water van een hoge kwaliteit. Voldoende en schoon water is belangrijk voor
de natuurkwaliteit op en rond de Heuvelrug. Teveel water op de verkeerde plekken kan
bovendien zorgen voor overlast. Om de kwaliteit van het water en de kwetsbare natuur in het
Nationaal Park te borgen, heeft een alliantie van partijen in 2019 de Blauwe Agenda
Utrechtse Heuvelrug opgesteld. Trekkers zijn provincie Utrecht, Waterschap Vallei en
Veluwe, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH), Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden (HDSR) en Vitens, aangevuld met terreinbeherende organisaties, particuliere
landgoedeigenaren en Natuur en Milieufederatie Utrecht. De Blauwe Agenda is een integrale
gebiedsuitwerking in de provinciale omgevingsvisie in het kader van het provinciale
Klimaatadaptatieprogramma. Doel van de Blauwe Agenda is om het watersysteem van de
Utrechtse Heuvelrug robuust en toekomstbestendig te maken. Met gezamenlijk onderzoek
en de uitvoering van projecten worden manieren gezocht om water langer vast te houden,
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meer water te infiltreren en het watersysteem schoner te maken. De resultaten van de
hieronder beschreven proeftuinen leveren een belangrijke bijdrage aan de gezamenlijke visie
hoe te komen tot een toekomstbestendig en robuust watersysteem voor de Utrechtse
Heuvelrug.
Robuust watersysteem Zeisterbos en landgoederen
De proeftuin ‘Robuust watersysteem Zeisterbos en landgoederen’ is onderdeel van de
Blauwe Agenda. Langs de Driebergseweg liggen bijzondere KBL van de Stichtse
Lustwarande. Onderdeel van de historische parkaanleg is een aantal bos- en slingervijvers.
Deze zijn momenteel in slechte staat en niet klimaatbestendig ingericht. Folievijvers hebben
last van lekkage, dreigen droog te vallen en moeten nodig opgeschoond worden. Naast de
vijvers is ook de spreng van het Zeisterbos al lang drooggevallen en is daardoor niet meer
herkenbaar als cultuurhistorisch element. Vanwege onduidelijkheid op het gebied van
onderhoudsverantwoordelijkheden heeft herstel van de vijvers lang stil gelegen. Dit is niet
alleen ongewenst vanuit cultuurhistorisch oogpunt, maar heeft ook negatieve effecten op de
waterkwaliteit en ecologie. Daarnaast bieden de vijvers kansen om bij te dragen aan
klimaatadaptatie. Het plangebied bestaat uit acht waterelementen. Het doel is om
watersystemen van het Zeisterbos en de
Zeisterlandgoederen robuust en
toekomstbestendig in te richten. Hiervoor
worden (aanvullende) cultuurhistorische,
ecologische, hydrologische en
waterbodemonderzoeken verricht.
Cultuurhistorisch onderzoek heeft
aangetoond, dat de waterstand in de spreng
al begin 20e eeuw zorgen baarde. Destijds
zijn bepaalde oplossingen bedacht en
onderzocht. Het is van belang om op deze
kennis terug te grijpen en er moderne
methodieken en denkwijzen aan toe te
voegen. Ander belangrijk aspect is het
bewust maken van de lokale inwoners van de
oorspronkelijke functie van de spreng en de
grote klimaatopgaven waar we voor staan.
Hiervoor zal in samenwerking met een
kunstenaar een kunstwerk langs/in de spreng
worden uitgevoerd.
Trekker proeftuin ‘Zeisterbos’ is Utrechts
Landschap in samenwerking met
gemeente Zeist en HDSR.
Kaart vijvers en spreng Zeisterbos en landgoederen
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Drooggevallen spreng

Drooggevallen sprengkop

Samen effectief droogte bestrijden
Ook de proeftuin ‘Samen effectief droogte bestrijden’ is onderdeel van voornoemde Blauwe
Agenda. Deelnemers zijn zeven landgoedeigenaren, Waterschap Vallei en Veluwe en
Utrecht Particulier Grondbezit (UPG). Doelen zijn het inventariseren waar prioritaire
verdrogingsgebieden overlappen met terreinen van landgoedeigenaren en terreinbeheerders
en waar interessante initiatieven spelen, het ontwikkelen van droogtebestrijdings- en
klimaatadaptieve plannen voor deze locaties en het uitvoeren van maatregelen voor een
klimaatbestendiger watersysteem. Denk hierbij aan waterbuffering, ‘verontdiepen’,
beekherstel, omvormen naar loofbos, poelen aanleggen etc.
Trekker proeftuin ‘Samen effectief droogte bestrijden’ is Utrechts Particulier
Grondbezit in samenwerking met eigenaren/beheerders KBL en Waterschap Vallei en
Veluwe.
Klimaatbestendige Gelderse KBL
De provincie Gelderland streeft naar het meer integraal programmeren. In erfgoedrijke
omgevingen, zoals landgoederenzones, kan gericht gewerkt worden aan doelen van
klimaatadaptatie. In veel gevallen gecombineerd met andere doelen, zoals natuur,
vrijetijdseconomie en duurzame landbouw. Identificatie van gebieden en situaties met hoge
KBL-waarden waar klimaatadaptatie kansrijk is, levert een bijdrage aan meer integrale
programmering. Hierbij is het essentieel om aansluiting te zoeken bij instanties en
gebiedscoalities die al bezig zijn met aspecten van klimaatadaptatie op landgoederen en in
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landgoedzones, waaronder het Baakse Beekgebied, de H2O landgoederen, Geldersch
Landschap & Kasteelen, Waterschap Rijn & IJssel.

Ontwikkelperspectief
Baakse Beek en Veengoot
In het gebied van de Baakse
beek en Veengoot vinden de
komende decennia allerlei
ontwikkelingen plaats die van
invloed zijn op het landschap,
zoals schaalvergroting in de
agrarische sector, realisatie
van het Gelders Natuurwerk
en een duurzamer
waterbeheer. Deze
ontwikkelingen leiden tot
verschuivende behoeftes in
het landgebruik van het
gebied van de Baakse Beek en Overzicht van de diverse landgoederen binnen de Landgoederenzone
Baakse Beek
Veengoot.
De klimaatverandering heeft ook gevolgen voor het gebied van de Baakse Beek en
Veengoot en grijpt in op veel van deze ontwikkelingen en behoeften. Dit noodzaakt tot de
verschillende ontwikkelingen in een breed ontwikkelperspectief samen te brengen.
Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst
Deelproject binnen dit ontwikkelperspectief is de Ontwikkelvisie Landgoederenzone Baakse
Beek Bronckhorst die juli 2019 is vastgesteld. Kenmerkend voor het gebied zijn de vele
cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen, waaronder een landgoederenzone.
Meest effectieve methode voor het toekomstbestendig maken van de landgoederenzone is
door het watersysteem lokaal aan te passen in combinatie met verandering in landgebruik.
Door lokale watergangen te dempen of ondieper te maken, en tegelijk de natuurlijke laagtes
obstakelvrij te maken, kan het grondwaterpeil stijgen en in het voorjaar langer water
vasthouden. Het kwelwater wordt dominanter en het oppervlaktewater kan beter in de bodem
wegzakken. De verbeterde spons- en bufferwerking van de bodem leidt tot gunstiger
condities voor de natuur én landbouw mits er aanvullende maatregelen worden getroffen.
piekbuien wordt het overtollig water vlot afgevoerd. Met een palet aan maatregelen en
passend landgebruik wordt de landgoederenzone werkelijk ‘klimaatrobuust’. Voor de
historische buitenplaatsen De Wildenborch en ’t Medler is de uitwerking naar een
uitvoeringsontwerp al begonnen. Voor andere KBL en agrarische gronden geldt dat
verkenning en uitwerking gebeurt met grondeigenaren en gebruikers die kansen zien.
Trekkers proeftuin ‘Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst’ zijn Waterschap
Rijn & IJssel, gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland in samenwerking met
terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen.
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H2O Regio
Verschillende KBL in de IJsselregio
constateren veranderingen in de
situatie van het grond- en/of het
oppervlaktewater maar ook in de
waterkwaliteit. Deze veranderingen
leiden tot problemen bij het duurzaam
in stand houden van de
landgoederenzone. Er is behoefte aan
onderzoek en analyse naar en van de
achterliggende oorzaken van deze
problematiek. Hoe is het gesteld met de
waterloop, wateropvang en het
Landgoed Middachten (@ Helene Blaak)
watergebruik? Welke invloed heeft het
dalende grondwaterpeil op bijvoorbeeld de gebouwen en het historisch groen? Onder leiding
van de rentmeester van een van de landgoederen is een stuurgroep opgericht waarin
vooralsnog de verschillende landgoedeigenaren, het Waterschap Rijn & IJssel en de
provincie Gelderland vertegenwoordigd zijn. Deze stuurgroep wordt voor het
Kennisprogramma uitgebreid met relevante partners als gemeenten, terreinbeheerders en
sKBL. Gezamenlijk zal gewerkt worden aan het in kaart brengen van de klimaatproblematiek
voor deze landgoederenzone door middel van de Digitale Groene en Blauwe
Erfgoedmonitor. Het is daarmee een belangrijke proeftuin om de monitoringsmethodiek te
verfijnen. Vervolgens wordt op basis van de data en analyse een integraal klimaatplan voor
de H2O regio opgesteld alsook voorstellen voor klimaatplannen voor de KBL zelf.
De provincie Gelderland is voornemens in de toekomst voor de uitvoering van deze plannen
integraal programmeerbudget beschikbaar te stellen.
Trekker proeftuin ‘H2O Regio’ is stuurgroep onder leiding van rentmeester in
samenwerking met Waterschap Rijn & IJssel, gemeenten en terreinbeheerders als
Natuurmonumenten en Geldersch Landschap & Kasteelen.
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Het Kennisprogramma is tot stand gekomen met een groot aantal maatschappelijke
samenwerkingspartners. Deze zijn onder te verdelen in enerzijds programmapartners direct
betrokken en (mede)verantwoordelijk voor de opstelling van het Kennisprogramma en/of een
provinciale proeftuin. Anderzijds zijn er kennispartners, die vanwege specifieke kennis rondom het
vraagstuk klimaatadaptatie en KBL, meedoen in het programma.

Programmapartners
Het Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL start met een koplopergroep van drie
provincies, zijnde Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, en de gemeente Zeist. Uiteraard
juichen we het van harte toe en staan we open voor andere provincies, gemeenten en
initiatieven om in een later stadium aan te haken en de resultaten op te nemen in de
leeromgeving.

sKBL
Als nationaal podium, voortkomend uit het succesvolle Nationale Jaar voor de Historische
Buitenplaatsen 2012, spant sKBL zich in om kastelen, historische buitenplaatsen &
landgoederen met hun historische tuinen/parken en landschappen voor de toekomst te
bewaren. We hebben twee doelen, te weten het verwerven en vergroten van de publieke
zichtbaarheid van de circa 650 historische objecten, die tot dit erfgoed worden gerekend.
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sKBL gelooft dat de vergroting van hun zichtbaarheid tot meer maatschappelijke inspanning
en politieke steun leidt als het om hun voortbestaan gaat. Als tweede doel richten wij ons op
verbinding van diverse partijen. Deze monumenten zijn voortgekomen uit een identieke
bestuurlijke en/of elitegeschiedenis. Ze behoren tot één groep erfgoederen maar worden
door uiteenlopende typen direct betrokkenen beheerd (particulieren, natuurorganisaties,
museaal- en horeca-benutte huizen). Hen nodigen wij uit om op algemeen belangenniveau
kennis en ervaring te delen en stimuleren hen tot meer samenwerking. Dit Kennisprogramma
Klimaatbestendige KBL sluit goed aan op deze doelstellingen van de sKBL.
Utrechts Landschap
In elke provincie is een provinciaal Landschap actief met aankoop, beheer en ontwikkeling
van natuurgebieden. Van de twaalf provinciale Landschappen is Utrechts Landschap in 1927
als eerste opgericht. Utrechts Landschap gelooft, dat een mooi landschap, rijk aan natuur en
cultuur, onmisbaar is voor de Utrechtse samenleving. Doel is dan ook het bevorderen van
het behoud van het natuur- en landschapsschoon en cultuurhistorie in de provincie
Utrecht. Daaronder valt alles wat de kwaliteit van natuur en het landschap in de provincie
Utrecht ten goede komt. Er wordt actief gewerkt aan het behouden, versterken en
ontwikkelen van natuur, landschap en erfgoed voor de eeuwigheid. Het wil mensen daarbij
betrekken en hun ruimte bieden om daarvan te genieten.
Utrechts Particulier Grondbezit (UPG)
Het UPG verenigt de particuliere eigenaren van landgoederen, landbouwgrond, bos en
natuur in de provincie Utrecht. De vereniging zet zich in voor het in stand houden van
maatschappelijk particulier grondbezit en het versterken van duurzaam landbeheer. Hierin
wordt gezocht naar een balans tussen belangen omtrent people (mensen), planet (milieu) en
profit (opbrengst).
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH)
In NPUH werken de eigenaren van natuurterreinen, provincie Utrecht en gemeenten op en
rond de Utrechtse Heuvelrug samen met andere organisaties en gebiedspartijen aan de
bescherming en ontwikkeling van natuur, landschap en erfgoed. De stichting NPUH is de
motor van het Nationaal Park en de samenwerking daarbinnen. Het is een kleine,
slagvaardige organisatie die in het leven geroepen is om de projecten uit de
Samenwerkingsagenda te coördineren, faciliteren, aan te jagen en om nieuwe kansen te
signaleren en te verzilveren.
Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB)
Het PUB is het netwerk en de schakel tussen beleidsmakers, organisaties en eigenaren. Het
doel is enerzijds inspireren door een infrastructuur te bieden, waarbinnen eigenaren,
ondersteuningsorganisaties, overheden en beheersorganisaties op zowel het gebied van
erfgoed als landschap elkaar ontmoeten. Anderzijds het signaleren van de problematiek in
kaart brengen en streven naar een goede dialoog en onderlinge informatie en
kennisuitwisseling.
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Erfgoedtafel Landgoederenzone Zuid-Holland
Aan de hand van zeven ‘erfgoedlijnen’ maakt de provincie Zuid-Holland de geschiedenis van
het landschap nog beter zichtbaar en beleefbaar. Een erfgoedlijn is een geografische lijn die
verschillende punten op de kaart verbindt tot een geheel met een gemeenschappelijk
historisch verhaal. De landgoederenzone is een van deze erfgoedlijnen. Rond de
ontwikkeling van deze lijn is een netwerk van belanghebbenden betrokken – de zgn.
erfgoedtafel Landgoederenzone. Met veel energie levert de erfgoedtafel een gezamenlijk
wensbeeld en een meerjareninvesteringsprogramma. Het resultaat is een lijst met projecten,
waarvoor een bijdrage van de provincie noodzakelijk is: het Maatregelenpakket. Jaarlijks
wordt een nieuw maatregelenpakket vastgesteld op basis van de erfgoedtafel.
Fenicks
Fenicks voorziet vastgoed-, monumenten-, en asset-professionals van actuele accurate
gegevens over vastgoed, groene en rode monumenten en andere gebouwde objecten én het
gebruik ervan. Sectorspecifieke informatie met landelijke dekking wordt verzameld en op
gebruiksvriendelijke wijze ontsloten. Zo zijn landelijke benchmarks mogelijk en is
vergelijkbare informatie beschikbaar. Deze aanpak draagt er aantoonbaar aan bij dat
beschikbare middelen efficiënt worden ingezet. Als bestuurslid van sKBL, gaat dit onderwerp
Jan Hylke de Jong (eigenaar/directeur van Fenicks) nauw aan het hart.

Kennispartners
Als kennispartners zijn o.a. betrokken KNMI, Klimaatverbond, Hoogheemraadschap Stichtse
Rijnlanden, Waterschap Rijn & IJssel, Waterschap Valei & Veluwe, particuliere
landgoedeigenaren binnen initiatief H2O, partners betrokken bij landgoederenzone Baakse
Beek, Geldersch Landschap & Kasteelen, WUR, Monumentenwacht, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer.

Programmastructuur
Programmateam geeft samen
met de penvoerder en algeheel
projectleider sturing aan het
Kennisprogramma, bewaakt de
voortgang en financiën. In dit
programmateam zijn de provincies
Zuid-Holland, Utrecht en
Gelderland en gemeente Zeist
alsook sKBL vertegenwoordigd.
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Klankbordgroep geeft feedback en advies op (tussen)resultaten en denkt inhoudelijk mee.
Deze groep bestaat uit een afvaardiging van de provinciale proeftuinen, waterschap,
eigenaar/beheerder van KBL, Fenicks, NPUH, RCE, aanvullende expertisen.
Provinciale projectgroepen bepalen mede de meetpunten voor de Digitale Groene en
Blauwe Erfgoedmonitor, dragen bij aan de inbedding van erfgoed in de provinciale en
regionale klimaatprogramma’s, trekken de provinciale proeftuinen, verzamelen en delen
opgedane kennis en ervaringen. Deze groepen bestaan uit:
•

•

•

Eigenaren/beheerders van KBL
• Zuid-Holland → o.a. via het netwerk van sKBL en de Erfgoedtafel
Landgoederenzone Zuid-Holland
• Utrecht → o.a. via het netwerk van sKBL en het Platform Utrechtse
Buitenplaatsen
• Gelderland → o.a. via het netwerk van sKBL en via netwerken rondom
provinciale proeftuinen H2O en Baakse Beek.
Trekkers van provinciale proeftuinen
• Utrechts Particulier Grondbezit
• Utrechts Landschap
• Gemeente Zeist
Relevante provinciale betrokken organisaties
• Nationaal Park Utrechts Heuvelrug
• Waterschappen

sKBL is penvoerder van het Kennisprogramma en is verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•

het algehele programmamanagement;
het begeleiden van de klankbordgroep;
het management en verzameling en bundeling van kennis- en ervaringsresultaten
van de provinciale projectgroepen;
de ontwikkeling van de Digitale Groene en Blauwe Erfgoedmonitor;
de ontwikkeling van het stroomschema;
het aanzwengelen van de profilering van de voorbeeldwerking van het
Kennisprogramma om groen erfgoed in te bedden in provinciaal en gemeentelijk
klimaatbeleid;
de ontwikkeling en actualisatie van de leeromgeving.
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Hoofdstuk 5

Leeromgeving
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Zoals de titel van het programma aangeeft, zijn kennisontwikkeling- en deling belangrijke onderdelen
van het Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL. Met als uiteindelijke doelen om deze ter
beschikking te stellen voor nieuwe projectinitiatieven op het gebied van klimaatbestendige KBL en
erfgoed in enge zin en erfgoedinclusief klimaatbeleid in algemene zin. Doelstellingen die ook nauw
aansluit op de Erfgoeddeal.

Leeromgeving
Het Kennisprogramma is waardevol voor doelgroepen binnen de erfgoedsector, zoals
eigenaren/beheerders van KBL of betrokken natuurorganisaties, waterschappen en
overheden in Nederland. Maar ook voor doelgroepen buiten de erfgoedsector zijn de
resultaten van betekenis, waaronder beleidsmakers en adviseurs op het gebied van RO of
klimaat, Rijkswaterstaat, agrarische bedrijven die boeren op of nabij KBL. Daarnaast zullen
de resultaten ook gedeeld worden met het buitenland – immers de klimaatproblematiek en
de gevolgen voor en betekenis van erfgoed hierin is geen Nederlandse aangelegenheid.
Met behulp van een leeromgeving wordt de opgedane kennis en ervaring gedeeld met
voornoemde doelgroepen.
Nationaal
• Op het digitale portaal van sKBL (www.skbl.nl) wordt een apart themadossier
‘Klimaatbestendige KBL’ ingericht. Dit is dé centrale plek van actuele informatie over
het Kennisprogramma.
• Vaste rubriek in de digitale seizoensnieuwsbrief van sKBL (startend in de
eerstvolgende nieuwsbrief van september 2020) en relevante social media als
LinkedIn, Twitter en eventueel Facebook.
• Aftrap per provinciale projectgroep
• Eén eindsymposium over alle provinciale proeftuinen
• Eén/twee overkoepelend landelijk themasymposium*
• Digitale studio waarin podcasts, vlogs en blogs worden gemaakt *
• Thema-artikelen in relevante media (tijdschriften, online platforms, e.d.) *
*Onder andere voor deze onderdelen van de leeromgeving gaan we graag de
samenwerking met het Programmabureau aan. Door bijvoorbeeld een gezamenlijk
symposium te organiseren in 2022 en content te delen via de online community van de
Erfgoeddeal op LinkedIn. We gaan hierover graag nader met het Programmabureau in
gesprek.

Internationaal
Op Europees niveau zijn diverse initiatieven waar het Kennisprogramma Klimaatbestendige
KBL een zinvolle aanvulling op geeft:
•
•

Op initiatief van De Stiftung Preussische Schlösser und Gärten, waarin namens
Nederland Paleis Het Loo participeert, start een meerjarig monitoringssysteem. Dit
betreft echter vooral het monitoren van de weers- en neerslaggegevens;
Innocastle is een Interreg Europe-project waarin (regionale) overheden in Nederland
(Gelderland), Vlaanderen, Spanje en Roemenië werken aan het verbeteren van
overheidsinterventies voor historische buitenplaatsen en landgoederen. National
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Trust (Engeland) treedt op als kennispartner. Gelderland onderzoekt in het bijzonder
de gebiedsgerichte (erfgoed)benadering, met het tegengaan van versnippering van
landgoedzones, het verbeteren van de relaties tussen erfgoed en toerisme en het
werken aan klimaatadaptatie in een erfgoedrijke omgeving. Gelderland voert het
Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL op als één van de vier acties in het Local
Action Plan Gelderland, dat de komende twee jaar wordt uitgevoerd.
https://www.interregeurope.eu/innocastle/
Aanvullend
Ondanks dat voornoemde onderdelen van de leeromgeving voor iedereen toegankelijk zullen
zijn, worden voor doelgroepen buiten de erfgoedsector aanvullende activiteiten gerealiseerd.
Gedurende het programma zullen deze activiteiten worden uitgebreid. Op dit moment betreft
het:
•

•
•

•

Medewerking aan een nationale innovatiebeurs op het gebied van
klimaatadaptatie, georganiseerd door de provincie Utrecht. Doel is het
bijeenbrengen van alle mogelijke innovaties en praktijkvoorbeelden met bewezen
positieve effecten die in Nederland ontwikkeld zijn of reeds toegepast worden.
Medewerking aan Nationaal Congres Volksgezondheid (zou eigenlijk april 2020
reeds gebeuren, maar door corona is dit congres helaas geannuleerd).
Deelname in expertpool van provincie Utrecht op het gebied van klimaatadaptatie.
Een pool die flexibel en ad-hoc inzetbaar is voor specifieke
adaptatievraagstukken en/of specifieke sectoren, praktische ondersteuning kan
bieden en op afroep inzetbaar is in de verschillende domeinen en beleidsterreinen
van de provincie, om te adviseren bij concrete uitvoeringsprojecten en
programma’s.
Specifieke artikelen of andere communicatie uitingen in vakmedia en online
platforms.

Na de eventuele toekenning van de Erfgoeddeal is het de bedoeling om voornoemde
doelgroepen ook via de leeromgeving van de Erfgoeddeal te bereiken. We gaan dan
ook graag voor dit onderdeel de samenwerking aan met het Programmabureau
Erfgoeddeal om dit nader uit te werken.

39

Colofon
Dit Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL, in samenwerking met een groot aantal
maatschappelijke partners, onder penvoerderschap van sKBL tot stand gekomen. Het
programma sluit nauw aan op de behoeften van eigenaren/beheerders van KBL, maar
draagt ook bij aan het inbedden van erfgoed in (provinciaal en regionaal) klimaatbeleid.
©sKBL, provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht, provincie Gelderland, gemeente Zeist,
Utrechts Landschap, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Utrechts Particulier Grondbezit,
Platform Utrechtse Buitenplaatsen, Erfgoedtafel Landgoederenzone Zuid-Holland, Fenicks,
september 2020.
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming
van de uitgevers. Betrokken partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele
wijzigingen en of onjuistheden.

Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL)
Jennemie Stoelhorst, directeur
Landfortseweg 4
7078 BT Megchelen
06 – 234 11 655
jstoelhorst@skbl.nl
www.skbl.nl
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