




Kick off 13 september / welkom
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9.30  Welkom door Bart 

9.40  Opening gedeputeerde Roy de Witte

9.50 Grijze Cilo door Jose en Anjo (trotse eigenaren)

10.00 Marieke van Zanten over Erfgoed Sterren

10.10 Erfgoed Ster Coöperatie IJsseldelta door Jan-Olaf Tjabringa

10.30 Kosten en baten door Elisabeth Ruijgrok

11.00 Pauze

11.15 Batenspel deel 1 

11.45 Batenspel deel 2 interactief 

12.20 Afsluiting

12.30 Gezamenlijke lunch



Wat is Erfgoed Sterren?
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Erfgoed Sterren is een wedstrijd die zich richt op mensen die 

maatschappelijke doelen willen bereiken met behulp van erfgoed.

Iedereen met een plan dat cross overs legt tussen erfgoed en een 

maatschappelijk doel kan meedoen en maakt kans om te winnen.

• De voorfase: kick off en inspiratiesessies in opmaat naar de wedstrijd

• De campagne: oproep aan iedereen in Overijssel om mee te doen met de 

wedstrijd Erfgoed Sterren

• De bekendmaking in slotbijeenkomst



De thema’s & cross overs

6

1. agro & food

2. sociale kwaliteit

3. human capital

4. duurzaamheid

5. vrijetijdseconomie
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Anno 2019 is er steeds meer behoefte aan gemeenschappelijke 

waarden, een eigen identiteit en nieuwe verbindingen. Erfgoed maakt 

deze waarden helder en brengt ze dichtbij mensen. Daarom willen we 

erfgoed laten zien en de waarde ervan laten beleven op een creatieve 

manier die bij deze tijd past.

Omdat we voor veel grote uitdagingen staan (wonen, energie, 

digitalisering, klimaat, etc) en omdat deze een grote impact hebben 

op onze omgeving, is naast techniek en organisatie ook creativiteit 

nodig. Met Erfgoed Sterren stimuleren en belonen we creativiteit.

Waarom Erfgoed Sterren?



Het doel

8

Erfgoed Sterren wil het maatschappelijk belang van erfgoed

op inspirerende wijze laten zien en zo het bewustzijn dat

erfgoed belangrijk is voor de samenleving versterken.
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Voor wie? 

• Inwoners (brede publiek)

• Verenigingen

• Initiatiefnemers van plannen waarin cross overs met erfgoed 

worden gelegd

• Erfgoed eigenaren: boeren, kasteel, kerk, fabriek, plein, woonhuis, 

etc



Wat kan je winnen?
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• 10.000 euro om je plan te realiseren

• Coaching en professionele begeleiding

• Bekendheid voor je project

• Een groter netwerk



Voorbeeld Erfgoed Sterren
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Erfgoed x Agro-food
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Erfgoed x Human Capital x Duurzaam
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Om Erfgoed Sterren tot een succes te maken, hebben we jullie nodig om:

• Verbindingen te leggen met potentiële Erfgoed Sterren

• Meedenken over de inspiratiesessies  

• De bekendmaking van de wedstrijd binnen jou gemeente / provincie

• De bekendmaking binnen jouw organisatie
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Jouw hulp is nodig!
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Wat heb je daarvoor van ons nodig?

Projectleiders: 

Mireille Dosker: mireille.dosker@hetoversticht.nl

Marieke van Zanten: marieke.vanzanten@hetoversticht.nl

Communicatie: Sonja Paauw via sonja.paauw@hetoversticht.nl

mailto:marieke.vanzanten@hetoversticht.nl
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Presentatie Erfgoed Ster

Gebiedscoöperatie IJsseldelta

Jan-Olaf Tjabringa



Gebiedscoöperatie IJsseldelta in 
Beeld 













Gebiedscoöperatie IJsseldelta als vehikel voor het verder vormgeven van de 

gebiedsontwikkeling in de IJsseldelta, met het Nationaal Landschap als 

bijzonder deelgebied. 

Doel: het bevorderen van de vitaliteit en kwaliteit van de IJsseldelta.

Middel: o.a. verdienmodellen, door leden en supporters.
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Uitvoerder

Gebiedsraad

Bestuur:
Voorzitter, 
penningmeester, secretaris, 
communicatie, alg. lid

Accounthouders

overheden, 

adviseurs

Bestuurders

overheden, 

adviseursG
e

b
ie

d
s
c
o

ö
p

e
ra

tie

Kennis-
werkplaats

LEDEN, 26 gebiedspartijen



Thema’s

Dorpen & Leefbaarheid 

Natuur & Landschap 

Recreatie & Toerisme 

Duurzaamheid & Energie

Agro & Food 



tientallen
windmolens

600 ha 
zonnevelden

200
WKO’s in de 
gebouwde 
omgeving

70
biovergisters

200 ha 
bedrijfsdaken

honderdtal
hout-gestookte ketels 
MKB

200 ha
particuliere 
daken

honderden
hout/houtpellets 
gestookte kachels

tientallen
hout-gestookte 
stoomketels
grootbedrijf

duizenden
warmtepompen

geothermie
2-4 putten

Hernieuwbare opwekking





• Wat hebben we? Identiteit en iconen verbinden aan de energieopgave

• Wat willen we waar en waarom?  Ambitie: waar maken we nieuw landschap? Waar

klein en opschaalbaar? 

• Hoe komen we daar?  Welke nieuwe samenwerkingsvormen, financiers 

…. 

Het gezicht van de delta: kansen voor energie







Dillema’s
Kwaliteit landschap versus opgave

Voordeel bewoners… opgave verkopen? 

Positie GCIJ? Gesprekspartner, belangenbehartiger, initiator…? 

Marsroute IJsseldelta Energieneutraal 2050



Meer weten? 

www.gcijsseldelta.nl

@gcijsseldelta 

@gebiedscooperatieijsseldelta

Jan-Olaf Tjabringa – info@gcijsseldelta.nl

http://www.gcijsseldelta.nl/
mailto:info@gcijsseldelta.nl


Erfgoed in dienst van 
maatschappelijke opgaven = 

het recept voor baten
Dr.ir. E.C.M.Ruijgrok

13 september 2019



Baten van erfgoed in dienst van maatschappelijk opgaven
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• Kansen opsporen die maatschappelijke & financiële baten genereren

• Pas op dat ‘je de baat niet mist’: basisschema ‘hoe ontstaat een baat?’

• Welke baten levert erfgoed?

• Rekenervaringen

• De verdeling van baten

• Batenspel

• Enkele baten uitgelicht



Kansen opsporen die baten opleveren

36

Baten ontstaan als je de juiste gebiedskwaliteiten benut of verbetert & 

als je inspeelt op een tekort.

goed

slecht

benut onbenut

niets meer 

aan doen?
reclame maken!

maatregel treffen:

verbeter de kwaliteit 

die de beoogde 

gebruiker eist

maatregel treffen:

kleine dingen!



De crux tot een hoog erfgoedrendement

37

(1) Bepaal hoe het met verschillende gebiedskwaliteiten is gesteld

(2) Bepaal waar tekort aan is 

(3) Bepaal de kwaliteitseisen van het tekort

(4) Verbeter kwaliteiten die onder de maat zijn èn die nodig zijn om het tekort op te heffen

Simpel toch?



Pas op dat je de baat niet mist
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 Neiging om gebiedskwaliteiten waar we trots op zijn te verbeteren

 Dol op het kopiëren van het succes van de buren: baatverschuiving

 Weinig oog voor belemmeringen:

- Klantwensen onvoldoende bekend

- Juridische hindernissen

- Onvoldoende kritische massa

- Gebrek aan financiering

- Ongelijke verdeling lusten & lasten



Hoe ontstaan baten?
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Maatregel

Kwaliteiten: ΔQk

Baten: ΔQw * PKosten

Saldo

Q= kwantiteit, hoeveelheid

K= (erfgoed)kwaliteiten 

Δ= verandering

W=welvaart & welzijn

P= prijs, waardering

voorboden



Voorbeelden
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Maatregel

Kwaliteit Qok

Baat Qw x P

tunnel

bereikbaarheid
(I/C verhouding)

reistijdwinst

bomen 

planten

luchtkwaliteit

(gr PM10/m3 lucht)

meer volks-

gezondheid

riet 

moeras

waterkwaliteit 
(gr N/liter)

minder zieke

zwemmers

kengetallen nodig voor Qw en P!

kunstbroed-

plaats in 

monument

sociale participatie
(# actieven per 1.000 inwoners)

minder straat-

roofkosten



Nog meer voorbeelden
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gevel-

restauratie

bebouwings-

kwaliteit
(schaal1-5)

minder 

leegstand

baken (kerk-

toren)

oriëntatie

(?)

reistijdwinst

soms eerst kwaliteitsmeetlatten nodig!

Maatregel

Kwaliteit Qok

Baat Qw x P

landschaps-

beheer

water-

veiligheid
(cm waterstanddaling)

vermeden 

overstroming

schade

landschaps-

beheer

recreatieve

aantrekkelijkheid
(schaal1-5)

meer recreatief

genot



Van welke kwaliteiten kunnen we baten al wel/niet berekenen?
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Mogelijke erfgoedbaten
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- recreatieve beleving & recreatieve exploitatie-opbrengsten; 

- werkgelegenheidsbaten van recreatie-exploitatie;

- meer volksgezondheid en minder criminaliteit door meer ontmoetingsplekken;

- diverse groenbaten: klimaat baten, volksgezondheidbaten (fijnstof afvang), energiebaten (beschutting 

bomen);

- diverse waterbaten: drinkwaterbaten (schoon grondwater), wateroverlastbaten (wateropvang, 

vegetatiebeheer);

- landbouwbaten: minder pesticidegebruik in de landbouw door biologische plaagbestrijding oude 

houtwallen;

- vestigingsklimaatbaten: fraai decor door landschap en monumenten trekt kenniswerkers;

- woongenotbaten: fraai decor verhoogt woningprijzen; 

- verervingsbaten:  doorgeven erfgoed aan nazaten;

- financiële opbrengsten van bosbeheer, wildbeheer, landbouw en streekproducten.



Ervaring met kostenbatenstudies
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Rijksweg

4 Delft Schiedam

Kaderrichtlijn Water

Remming bodem

daling veenweide

Wind op zee

‘

Boomwortel

ruimte in Almelo

In standhouding 

historische Buitenplaatsen

Beekdalherstel Drenthe

Coolport R’dam 

Hergebruik RWZI 

effluent Zeeland

Verwijderen oude 

asbestcementleidingen 

drinkwater Brabant

VX

V

XV
X

X

X
Kunstbroedplaats

en in A’dam 

V

Ruit  Eindhoven

V
V?

V



Verdeling van baten
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 Instandhouders hebben klein aandeel in 

maatschappelijke baten, maar groot aandeel in 

de kosten

 Maatschappelijk rendement is hoger dan het

rendement voor erfgoedeigenaren

 Voor buitenplaatsen is geraamd dat: 

- maatschappelijk rendement 3,5

- eigenaren rendement 0,17 (dus negatief)



Rendement instandhouding buitenplaatsen per provincie
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(alles in miljoenen 

euro per jaar) 

Provincies

Recrea-

tieve 

belevings-

baten 

Recrea-

tieve ex-

ploitatie-

baten 

Werk-

gelegen-

heids-

baten*

Woon-

genot-

baten 

monu-

mentaal 

groen

Woon-

genot-

baten 

monu-

mentaal 

rood

Verer-

vings-

baten 

Vestig-

ings-

klimaat-

baten 

Totale 

baten

Instand-

houdings

kosten 

groen

Instand-

houdings

kosten 

rood

Totale 

Instand-

houdings

kosten

Saldo 

(B-K)

Ratio 

(B/K)

Groningen 0,65 0,04 0,03 0,20 0,02 0,00 0,03 0,98 0,57 0,18 0,76 0,2 1,3

Gelderland 20,06 2,19 1,83 4,17 0,65 0,29 0,31 29,50 5,74 1,82 7,56 21,9 3,9

Noord-Brabant 3,83 0,70 0,58 2,02 0,29 0,33 0,44 8,19 1,80 0,57 2,38 5,8 3,4

Noord-Holland 7,98 1,08 0,91 4,30 0,53 0,03 1,41 16,24 1,56 0,49 2,05 14,2 7,9

Friesland 0,73 0,08 0,06 0,52 0,09 0,00 0,00 1,48 0,90 0,29 1,19 0,3 1,2

Zuid-Holland 9,51 0,72 0,60 6,46 0,40 0,25 1,75 19,69 1,97 0,62 2,59 17,1 7,6

Drenthe 0,43 0,20 0,17 0,45 0,03 0,00 0,00 1,29 0,33 0,10 0,43 0,9 3,0

Overijssel 5,13 0,82 0,69 2,32 0,49 0,39 0,13 9,97 3,44 1,09 4,54 5,4 2,2

Flevoland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Limburg 5,34 1,95 1,63 2,38 0,23 0,16 0,31 12,01 2,71 0,86 3,56 8,4 3,4

Utrecht 2,48 0,90 0,76 5,57 1,01 3,53 0,79 15,03 5,41 1,72 7,13 7,9 2,1

Zeeland 1,25 0,29 0,24 0,78 0,10 0,00 0,00 2,66 1,07 0,34 1,40 1,3 1,9

Totaal 57,40 8,97 7,50 29,14 3,84 5,01 5,17 117,03 25,50 8,09 33,59 83,4 3,5



Beschikbare informatie
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˗ Voor ervaringscijfers en case studies: www.omgevingseconomie.nl

˗ Recente studies: 

 Maatschappelijke baten instandhouding complex historische buitenplaatsen

 Succes- en faalfactoren herbestemmingen in Zuid-Holland

http://www.omgevingseconomie.nl/


www.witteveenbos.com



Batenspel
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Voorbereiding
1. Kies een deler (speelt mee) 
2. Deler schudt de 3 stapels kaarten 
3. Deler geeft elke speler: 4 kwaliteitkaarten & 4 batenkaarten

Spelregels

 De speler die aan de beurt is legt zijn kaarten en licht zijn keus toe

 Voor elke kwaliteit- en/of batenkaart die hij legt, krijgt hij een vervangende van de 
stapel

 De groep beslist of een trits klopt en de speler de tritet mag pakken

 De speler speelt door tot hij geen kaart meer kan leggen

 Bij elke beurtwisseling legt de deler een nieuwe maatregelkaart op tafel

Wie de meeste tritets heeft, wint!!



Uitgelicht: Recreatieve exploitatiebaten
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Cultuuraanbod

vergroten

Recreatieve 

aantrekkelijkheid:
vermaaksgehalte

decor

Recreatieve

exploitatie-

baten

Herstel land-

schapselementen



Uitgelicht: Vermeden overstromingsschade
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Dijken bouwen

Water-

veiligheid:
waterstandverlaging

Vermeden

overstromings-

schade

Landschapsbeheer 

uiterwaarden



Uitgelicht: Vermeden gezondheidsschade
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Stimuleren oude 

lokale ambachten

Sociaal 

contact:
niet frequentie maar  

plezierigheid

Vermeden

migraine-

klachten

Ontmoetingsplaatsen 

in landschap 

of monumenten



www.witteveenbos.com



Bedankt voor uw komst!
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