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Wardenclyffe towerLandbouw

Vanmiddag: 3 metaforen
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Epictetus

http://drzavno2012.pgsri.hr/zadatak1/zabok/biografija.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/groningen-wordt-de-proeftuin-voor-5g-netwerk-en-de-boeren-profiteren~bf22aa72/?referer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fsearch%3Fq%3Dboer%2B5g%2Bgroningen%26qs%3Dn%26form%3DQBRE%26sp%3D-1%26pq%3Dboer%2B5g%2Brtv%2Bnoord%26sc%3D0-17%26sk%3D%26cvid%3DC2B2FFE1BA0445BF8D7993C369E8E84C
https://en.wikipedia.org/wiki/Epictetus


Landbouw & 

erfgoedinnovatie 

Landbouwsector

 Grote opgaven: 
opvolging, milieu 
vs. wereldmarkt, 
stedelijke druk

 Innovatie: 
technisch, 
bedrijfsvoering, 
hele keten

 Innovatie is ons 
exportproduct
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/groningen-wordt-de-proeftuin-voor-5g-netwerk-en-de-boeren-profiteren~bf22aa72/?referer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fsearch%3Fq%3Dboer%2B5g%2Bgroningen%26qs%3Dn%26form%3DQBRE%26sp%3D-1%26pq%3Dboer%2B5g%2Brtv%2Bnoord%26sc%3D0-17%26sk%3D%26cvid%3DC2B2FFE1BA0445BF8D7993C369E8E84C


Landbouw & erfgoedinnovatie 

Erfgoedsector

Waarin excelleren wij?
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Behoud door ontwikkeling &
Ontwikkeling door behoud
(1999-2009)

Kennisagenda (2013)

Meekoppelkansen
Groningen (2015)

Organically evolved landscapes / 
Levende cultuurlandschappen (2019)

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2015/01/01/levende-monumenten-in-een-leefbare-regio
https://www.belvedere.nu/
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2013/01/01/karakterschetsen-nationale-onderzoeksagenda-erfgoed-en-ruimte
https://verloren.nl/boeken/2086/249/28584/natuur-en-milieu/cultuurlandschappen-als-werelderfgoed


Landbouw & erfgoedinnovatie 

Erfgoedsector

 En waarin 
excelleren anderen?
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http://maakmonumentenduurzaam.eu/
https://www.effesus.eu/
https://www.clicproject.eu/about/


Landbouw & 

erfgoedinnovatie 

Samenvattend

- Nederland: goed in 
levend erfgoed

- Put kennis uit (EU) 
projecten

- Kans: nieuwe 
(internationale) 
samenwerking 
buiten de sector 
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/groningen-wordt-de-proeftuin-voor-5g-netwerk-en-de-boeren-profiteren~bf22aa72/?referer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fsearch%3Fq%3Dboer%2B5g%2Bgroningen%26qs%3Dn%26form%3DQBRE%26sp%3D-1%26pq%3Dboer%2B5g%2Brtv%2Bnoord%26sc%3D0-17%26sk%3D%26cvid%3DC2B2FFE1BA0445BF8D7993C369E8E84C


Wardenclyffe

tower & 

erfgoedinnovatie 

Oude innovatie

 1901-1917: 
experimenteel WiFi
laboratorium (NY/ 
VS) - Nikola Tesla

 Magnetische velden 
en straling: 
wereldwijd radio 
netwerk + oneindig 
elektriciteit
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https://en.wikipedia.org/wiki/Wardenclyffe_Tower


Wardenclyffe tower & erfgoedinnovatie 

Erfgoed als inspiratiebron

 Innovatie?
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Local of Friendly Heating (anno Middeleeuwen)

circulaire isolatiematerialen
21e eeuw: hennep, stro, 
zeewier, etc.

Historische isolatiematerialen 
(RCE 2012): zeegras, mos, 
houtkrullen etc.

Scheiden koor en schip in Der Aa-kerk 
Groningen (RTV Noord ongedateerd; G.Th. Delemarre

1960 uit RCE beeldbank; M.C. Vieveen 2016)

https://www.buildingconservation.com/articles/fabric-friendly-heating/fabric-friendly-heating.htm
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2012/01/01/historische-isolatiematerialen


Wardenclyffe tower & erfgoedinnovatie 

Erfgoed inzetten

 Hergebruik van 
ruimte, concepten 
en verhalen
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Gelaagd verleden als bron voor ontwikkeling

Hergebruiken van elementen: BaOpt systeem in Academiegebouw RUG (Vieveen)

https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/hoofdpagina/onderzoek/onderzoekslijnen/onderzoekslijnen
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland


Wardenclyffe

tower & 

erfgoedinnovatie 

Samenvattend

- Ken uw klassiekers, 
verbeteren oude 
oplossingen

- Creatief gebruik 
van het bestaande/ 
vrijgekomen 

- Kans: hedendaagse 
laag toevoegen
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https://en.wikipedia.org/wiki/Wardenclyffe_Tower


Epictetus & 

erfgoedinnovatie 

Filosofie als 
levenswijze

 “Wilsbesluit” of 
discours (integriteit, 

zelfdiscipline en 

persoonlijke vrijheid)

 (50 – ca. 130

Slaaf  filosoof)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Epictetus


Epictetus & erfgoedinnovatie 

Een stukje erfgoedtheorie

 “Wilsbesluit” voor innovatie
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Naar: Netwerk Erfgoed & Ruimte 
(2014); Karakterschetsen.

Erfgoed als 
bron van 
ruimtelijke 
waardencreatie

Erfgoed 
vrijwaren van 
ruimtelijke 
ontwikkeling

Erfgoed als objectief 
wetenschappelijk gegeven

Erfgoed als product van 
maatschappelijke discussie

SECTOR
optimaliseren

Erfgoed als vertrekpunt en kader: 
bouwhistorie en (familie)geschiedenis

FACTOR
integreren

Gelijkwaardige facetten: historie, 
comfort/beleving, functie, exploitatie

VECTOR
positioneren

Collectieve samenhang: 
ambitie, agenda, portfolio



Epictetus & erfgoedinnovatie 

Invloedsfactoren

 Der Aa-kerk: weerbarstig proces op lange termijn
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Periode 1980-1990 1990-2011 2011-2013 2013-2016 > 2016

Doel Herstel
Functioneel 

maken, 
erfgoedbehoud

Energiekosten, 
comfort, 

erfgoedbehoud

Verduistering, 
energie(kosten), 

comfort, 
erfgoedbehoud

Comfort, gelijke 
energiekosten, gasloos, 

erfgoedbehoud

Ruimtelijke 
scope

Gebouw Gebouw
Gebouw en 
omgeving

Element (ramen) Gebouw

Energie-
thema’s

n.v.t.
Toepassen 

verwarming

Energie-
efficiëntie, 

gebruikscomfort

Energie-efficiëntie, 
gebruikscomfort 

(incl. verduisteren)

Energie efficiëntie,
gebruikscomfort, 

aardbevingen

Discourse Sector Sector Factor Factor Factor

Resultaten Restauratie
Herbestemming 

(faciliteiten)
Lijst energie-
interventies

Verdieping lijst 
t.a.v. raam-
interventies

Herijken lijst(en) + 
ontwerpstap (SO)

Invloeds-
factoren

Subsidie,
conflict 
actoren

Subsidie, beleid
(erfgoed, WOZ), 

verplaatsen 
erfgoed, conflict/ 

mediation

Capaciteit via 
onderzoek

Tentoonstellings-
verzoek, netwerk 

(gewezen op 
prijsvraag)

Gratis advies 
(prijsvraag), beleid 

(herinrichting terrein), 
wisselende actoren 

(herijken 
uitgangspunten)



Epictetus & erfgoedinnovatie 

Opgave van het slot? Van Oud-Zuilen samen bedoel je!

 Slot Zuylen  landgoed Oud-Zuilen 2.0
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Epictetus & 

erfgoedinnovatie 

Samenvattend

- Bredere scope 
meer perspectieven 
 verruiming 
oplossingen & 
‘uitdagingen’

- Innovatie is proces-
resultaat en vereist 
sturing op invloed 
actoren / factoren!
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https://en.wikipedia.org/wiki/Epictetus


Tot slot

“Iedereen wist dat het 
niet kon, tot er 
iemand kwam die dat 
niet wist” (Epictetus)
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Anonieme Duitse anzichtkaart (1888)


