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Inleiding

 De energietransitie is onontkoombaar

 De techniek staat voor niets

 De waarde van erfgoed is evident

 Verandering irt erfgoed vereist maatwerk

 Hoe komen maatwerkoplossingen voor de 
energietransitie irt gebouwd erfgoed tot stand?

● Basis in conceptueel model (NE&R 2014)

● Illustreren en verbeteren mbv empirisch onderzoek
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Conceptueel

model

 Fundamenteel

● Waarom?

 Strategisch

● Hoe?

 Operationeel

● Wat?
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Simon Thurley (2005); Into the Future, Our strategy for 2005–2010; 
in Conservation Bulletin 49, English Heritage.

Gregory Ashworth (2011); Preservation, conservation and heritage: 
Approaches to the past in the present through the built environment; 
Asian Anthropology, vol. 10, (1), pp. 1-18. 



Vb. ‘erfgoed-

benaderingen’
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 Preservation

● Jaques
Offenbach –
Can Can uit 
Orphée aux
enfers (1858)

 Heritage 

● Hakkûhbar –
Supergabber 
(1996)

muziekfragmenten/Offenbach - Can Can Music.mp3
muziekfragmenten/clip SUPERGABBER (Ruben van der Meer) van HAKKUHBAR.mp3


Conceptueel

model

 Fundamenteel

● Waarom?

 Strategisch

● Hoe?

 Operationeel

● Wat?
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Netwerk Erfgoed & Ruimte (2014); Character sketches; national
heritage and spatial development research agenda; part 1.

Gert de Roo (1999); Planning Per se, Planning Per saldo: over 
Conflicten, Complexiteit en Besluitvorming in de milieuplanning.



Conceptueel

model

 Fundamenteel

● Waarom?

 Strategisch

● Hoe?

 Operationeel

● Wat?

6

Elise van Dooren et al (2014); Making explicit in design education: 
generic elements in the design process; International Journal of 
Technology and Design Education, vol. 24, (1), pp. 53-71.

Handreiking Duurzame 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
(2018); www.handreikingdro.nl.

http://www.handreikingdro.nl/proces/


Empirisch

onderzoek

 Gebouwniveau

● Case Study

● Validatie

 Gebiedsniveau

● Nader bepalen
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Concept. 

model

Gebouw-

casuïstiek

Concept. 

Model 2.0

Gebieds-

casuïstiek
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Gebouwcasuïstiek, Der Aa-kerk Groningen
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Gebouwcasuïstiek, Der Aa-kerk Groningen
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Gebouwcasuïstiek, Der Aa-kerk Groningen
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Gebouwcasuïstiek, validatie

Der Aa-kerk Groningen

Fundamenteel niveau: collectief 
‘conservation paradigm’, gevormd door 
meerdere individuele opvattingen. 
Let/pas op: flexible karakter! 

Strategisch niveau: ‘Factor approach’ 

met variatie (project/resultaatgericht). 

Invloedsfactoren: Triple P+ : 

Professionaliteit, Passie, Pegels +Geluk.

Operationeel niveau: besluitvorming 

sterk beïnvloed door veranderingen op 

fundamenteel en strategisch niveau.

Validatie onderzoeksbevindingen

In hoeverre herkennen actoren 

betrokken bij vergelijkbare 

besluitvormingsprocessen (bij voorkeur 

kerken) zich in deze bevindingen?

Projectidee (ovb) VBMK, NRP, RCE, HG

Mei 2018: belangen/ideeën bespreken

- Workshops met diverse actoren: 

eigenaren, bedrijven, overheden;

- Extra context mbv een enquête;

- Enkele diepte-interviews;

- Resultaat: nader definiëren.

Concepteel model
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Gebiedscasuïstiek: …

Theorie irt gebiedsniveau

Heritage (F): erfgoed als factor, 

inspireert en geleidt ontwikkelingen. 

Vanuit kwaliteit  waarde toevoegen.

Planning (S): bottom-up initiatieven 

geleiden vereist een communicatieve 

planningsbenadering. Diverse actoren 

werken aan meerdere projecten met 

verschillende doelen en snelheden.

Maatwerkoplossing (O): de ‘sociale 

cohesie’ is maatgevend voor ‘scale and

scope’ en dus de waardeafweging.

Concepteel model
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Gebiedscasuïstiek: …

Theorie

Heritage (F): erfgoed als factor, 

inspireert en geleidt ontwikkelingen. 

Vanuit kwaliteit  waarde toevoegen.

Planning (S): bottom-up initiatieven 

geleiden vereist een communicatieve 

planningsbenadering. Diverse actoren 

werken aan meerdere projecten met 

verschillende doelen en snelheden.

Maatwerkoplossing (O): de ‘sociale 

cohesie’ is maatgevend voor de 

ontwikkeling en het succes.

Concepteel model



Begin gesprek

Vragen

Kanttekeningen

Suggesties

Etc…

14

Anonieme Duitse anzichtkaart (1888)


