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Voorwoord
Erfgoed maakt Ede! Onder dat motto stellen we in Ede
nieuw erfgoedbeleid op. Aandacht voor erfgoed in
onze gemeente is natuurlijk niet nieuw. Al jaren hebben we aandacht voor monumentenzorg, archeologie
en landschap. De gemeentelijke archieven worden
beheerd, evenals de erfgoedcollecties. Erfgoedinstellingen in Ede doen aan erfgoededucatie.
Wat helemaal nieuw is, is dat we in deze nota voor het
eerst al het erfgoed hebben samengebracht: historisch
landschap, archeologie, (steden)bouwkunst, roerend
erfgoed en archieven. Dat doen we, omdat we erfgoed
een volwaardige plaats geven in ons beleid, we in de
praktijk steeds meer samenwerken in nieuwe allianties
over de grenzen van de traditionele vakgebieden heen.

Het werk op dit thema komt deels voort uit de wettelijke taken die de gemeente volgens landelijke en provinciale regels moet doen. Maar dat is niet de echte
reden om erfgoedbeleid op te stellen. Wat is die reden
wel? Dat is onze overtuiging dat we als gemeente veel
vruchten kunnen plukken van een goede erfgoedzorg.
Dat erfgoed houvast en herkenning geeft, ons verrijkt
met zelfkennis en zorgt voor plezier en geluk. Erfgoed
laat zien waar het DNA van onze gemeente uit bestaat.
Het laat zodoende zien waar we vandaan komen, maar
biedt ook inspiratie en aanknopingspunten voor de
toekomst. Daarom is de zorg voor erfgoed een gemeentelijke kerntaak.
Het buitengebied, de dorpen en Ede-stad zijn rijk aan
erfgoed. Eigenlijk zijn er geen plekken zonder erfgoed.
Maar dat wil niet zeggen dat al dat erfgoed even bijzonder of waardevol is om kost wat kost te bewaren.
Ruimte geven aan ontwikkeling en vernieuwing is im-
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mers een essentieel kenmerk van onze maatschappij.
Belangrijk is dat we weten wat we hebben, zodat erfgoed een inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen
kan zijn en zodat er ruimte is om te kiezen. Maar…je
kunt iets maar één keer weggooien. Onze beslissingen
over erfgoed moeten we dus zorgvuldig nemen.
Erfgoedbeleid is vooral zo leuk en interessant, omdat het over onszelf gaat. Over wie we zijn, waar we
vandaan komen en hoe belangrijk we onze omgeving
vinden en hoe we verder kunnen bouwen aan onze
Edese identiteit. Daarom gaan we ermee aan de slag.
Dit beleid is tot stand gekomen dankzij de bijdrage van
velen uit onze gemeente en daarbuiten. Talrijke personen, verenigingen, instellingen hebben meegedacht.
Dank daarvoor, want een breed draagvlak is belangrijk
voor de erfgoedzorg. Die brede inbreng laat zien hoe
erfgoed leeft in onze gemeente. En dat is, als je het

wel beschouwt, helemaal niet zo vreemd, want:
Erfgoed maakt Ede!
Johan Weijland, wethouder
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1 Erfgoed in de hoofdrol
1.1. Inleiding
De gemeente maakt nieuw erfgoedbeleid om verschillende redenen. In de eerste plaats zijn er maatschappelijke ontwikkelingen en trends die vragen om een
andere omgang met erfgoed. Die gaan van schaalvergroting op het platteland tot veranderingen in de
samenstelling van huishoudens of vergrijzing, van de
klimaatontwikkelingen tot internetwinkelen of veranderingen in recreatie en toerisme. Al deze ontwikkelingen hebben direct of indirect invloed op het Edese
erfgoed.
Ook beleidsmatig en juridisch zijn er ontwikkelingen.
De nieuwe Erfgoedwet is in werking getreden en de
nieuwe Omgevingswet is vastgesteld; een nieuwe Archiefwet is aangekondigd. De gemeente speelt een belangrijke rol als uitvoerder van deze regelgeving, want
het rijk delegeert steeds meer taken. In veel zaken
met betrekking tot erfgoed is of wordt de gemeente
bevoegd gezag.
Geschiedenis is in. Maar die interesse is niet statisch.
De manier waarop we naar erfgoed kijken, verandert.
Zo is er steeds meer aandacht voor de periode van en
na de Tweede Wereldoorlog, zoals blijkt uit de interesse voor bouwkunst uit de periode van Oorlog en
Wederopbouw (1940-1965) en daarna. Ook bij archiefonderzoek in archieven gaat steeds meer aandacht
naar de 20ste eeuw, de periode van onze ouders en
grootouders. Ging geschiedenis vroeger over de machtigen der aarde, tegenwoordig willen we juist ook zien
hoe gewone mensen leefden en werkten. Dat betekent
niet alleen aandacht voor kastelen en villa’s, maar ook
voor arbeiderswoningen en daglonershuisjes. Die aandacht voor het dagelijks leven danken we deels aan de
archeologie, waar dat al langer speelt. Onderwerpen
zijn steeds vaker de verborgen verhalen van gewone
mensen, in verband gebracht met tastbare historische
objecten en hun moderne parallellen. Verhalen moeten voor velen (‘het collectieve geheugen’) herkenbaar
zijn.
De looptijd van de oude beleidsnota’s archeologie
(2012) en erfgoed (2010) is afgelopen. De doelen uit
die nota’s zijn grotendeels behaald. Belangrijke mijlpalen zijn de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW),
de projecten Ede op de Kaart, Veluws Erfgoed Beleven
en Kazerne Ede, de bouwkunstinventarisatie Oorlog &
Wederopbouw (1940-1965) in de kernen en de herziening van het complete erfgoedinstrumentarium,
waaronder de Leidraad MOOI Ede. In het veld werden
belangrijke opgravingen en restauratie- en herbestemmingsprojecten gerealiseerd, waaronder het archeolo-

gisch onderzoek in Smachtenburg in Harskamp en de
herontwikkeling van de kazernes in Ede en de rioolwaterzuivering in Otterlo. De uitdagingen die zijn blijven
liggen en die nog actueel zijn, geeft de gemeente een
plek in deze erfgoednota.
Op weg naar nieuw beleid
Deze nieuwe erfgoednota is in een aantal stappen tot
stand gekomen. Als opmaat is de startnotitie ‘Erfgoed
maakt Ede’ opgesteld. De officiële aftrap was in juni
2017 met een startbijeenkomst in het gebouw van
‘De Fietser’. De voormalige ENKA-fabriek vormde een
passend decor voor een drukbezochte en inspirerende
bijeenkomst. Samen met het veld bekeken we welke
vragen er spelen. Ook in de weken daarna kwam er
nog een reeks reacties op de startnotitie en de bijeenkomst.
In september hebben we binnen de gemeente onderzocht hoe de relatie is tussen disciplines en wat
vakgroepen voor elkaar kunnen betekenen. Ondertussen voerde de gemeente aanvullend overleg met
historische verenigingen. De resultaten van individuele
gesprekken met enkele terreineigenaren, provincie en
rijk klinken ook in deze nota door.
Op basis van alle input is tijdens het openbare Historische Café Ede van 25 oktober 2017 in Cultura een
tussenstand gepresenteerd en zijn meningen gepeild.
Begin november is een concept van het voorgenomen
beleid rondgestuurd aan iedereen die tot dan toe betrokken was. Ruim 25 personen en instanties hebben
de moeite genomen om te reageren. Uit deze massale
respons en de soms zeer uitvoerige reacties blijkt de
enorme betrokkenheid van het veld. De gemeente
vindt een transparante besluitvorming erg belangrijk
en heeft daarom de bijeenkomsten, ingekomen bijdragen en reacties vastgelegd.
Opvallend is dat op alle onderdelen van het nieuwe
beleid is gereageerd. Men vindt erfgoed duidelijk in de
volle breedte van belang, niet één onderdeel in het bijzonder. Over de integraliteit van de nota is het oordeel
unaniem positief; er werden nauwelijks onderwerpen
gemist. Op niet alle punten was het veld het met de
gemeente eens. Ook de opbouw van de nota was nog
niet voor iedereen logisch. Precieze doelen, ambities
en begripsdefinities kwamen nog niet goed uit de verf.
In de definitieve versie hebben we daarom meer lijn
in de hoofdstukken aangebracht en passages korter en
bondiger geformuleerd. (Detail)opmerkingen zijn in de
betreffende hoofdstukken verwerkt. Na afweging en
verwerking van alle reacties is op basis van de eerdere hoofdstukken het Erfgoedprogramma 2018-2022
samengesteld (hoofdstuk 6). Het definitieve concept
van de erfgoednota is in december 2017 afgerond en
opgemaakt.
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Opbouw van de nota
Na deze inleiding over aanleiding en proces beschrijft
het tweede deel van dit hoofdstuk waarom erfgoed
voor Ede belangrijk is en formuleren we het doel van
het nieuwe beleid.
In de hoofdstukken 2 tot en met 5 volgen de specifieke
ambities voor de komende jaren. Wat willen we bereiken en hoe denken we dat te doen?
Hoofdstuk 2 gaat over erfgoed als inspirerend onderdeel van onze leefomgeving en de vraag hoe de
gemeente in de toekomst wil omgaan met cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Hoofdstuk 3 beschrijft
de rollen, taken en verantwoordelijkheden die we
voor onszelf en anderen zien als het gaat om adequaat
cultuurhistorisch onderzoek en kwalitatief hoogwaardige erfgoedzorg: bescherming, behoud en beheer van
erfgoed. Wij willen taken niet uit voeren als bureaucratische verplichting, maar op een manier die enthousiasmeert en zorgt voor meerwaarde voor alle inwoners
van de gemeente.
Kennis is nodig om erfgoed te waarderen en te selecteren en is dus een belangrijke pijler onder het erfgoedbeleid. Hoofdstuk 4 gaat over de kennisbronnen van de
gemeente, het delen van kennis en bevat voorstellen
voor het invullen van kennislacunes.
In hoofdstuk 5 gaan we in op eigenaarschap en het
zichtbaar maken van erfgoed. Hoe kunnen we activiteiten ontplooien en ondersteunen, zodat erfgoed beter
beleefd kan worden? Dit raakt aan recreatie en toerisme, maar ook aan herdenkingen en evenementen.
En met de meer alledaagse momenten van erfgoedbeleving, die sterk afhankelijk zijn van erfgoededucatie,
-presentatie en -communicatie. Wat wil de gemeente
gaan doen op dit gebied?
In hoofdstuk 6 komen alle acties voor het nieuwe beleid samen in het Erfgoedprogramma 2018-2022. We
geven aan hoe we de beleidsdoelen willen bereiken,
binnen welk tijdsbestek en welke middelen (capaciteit,
financiën) daarvoor nodig zijn.
Horizon 2022
Een beleidsperiode van vier à vijf jaar blijkt voor gemeentelijke nota’s goed werkbaar. Deze nota richt zich
daarom op de periode 2018-2022. Halverwege deze
periode houden we een tussenevaluatie om zo nodig
bij te sturen. We willen immers zo goed mogelijk op
de actualiteit inspelen, zeker bij een onderwerp als
erfgoed, waarbij de samenleving nauw betrokken is en
dat - om die reden - sterk aan regelgeving gebonden is.
Zo is archiefregelgeving bijvoorbeeld stevig in beweging. De informatiewetgeving volgt in hoog tempo
de stand van de (digitale) techniek. Bovendien wordt
omstreeks 2020 de Erfgoedwet geëvalueerd en zal de
uitwerking van de Omgevingswet steeds duidelijker
worden.
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1.2. De waarde van erfgoed
De eigen waarde van erfgoed
Erfgoed heeft waarde. Soms spreekt men wel van de
intrinsieke waarde van erfgoed – een waarde die zonder meer, of we dat nou willen of niet, in het erfgoed
zou zitten. Maar bestaat zo’n waarde eigenlijk wel?
Waarden worden altijd toegekend. Of het nu gaat om
symbolische, sociale, functionele, economische of
belevingswaarden, wij “bepalen” met elkaar zelf wat
waardevol is. Dat is geen willekeurige kwestie, want er
zijn (wetenschappelijke) criteria om te onderbouwen
waarom iets waardevol erfgoed vinden of niet. Overigens zijn we ons lang niet altijd bewust van wat wij
waardevol vinden. Dat iets waarde had, blijkt soms pas
als het verdwenen is en we het missen. Dan realiseren
we ons de betekenis die het had.
Mensen die spreken van de intrinsieke waarde van
erfgoed doelen meestal op de niet-economische
waarde van erfgoed. Erfgoed heeft namelijk waarde los
van de financieel-economische waarde. Zo zal een oud
familiefotoalbum op Marktplaats.nl vaak weinig euro’s
opbrengen, maar voor de familie zelf is het heel waardevol. Iedereen heeft in zijn huis dingen die herinneren
aan mensen of gebeurtenissen uit ons verleden die
daardoor voor ons van bijzondere betekenis zijn. Hun
waarde is niet in geld uit te drukken.
Wat bij een individuele persoon geldt, geldt ook voor
de samenleving als geheel. Wij worden omringd door
een omgeving die is opgebouwd uit ontelbare elementen van verschillende ouderdom. Bronnen en voorwerpen die over onze geschiedenis vertellen, worden
bewaard in archieven en andere collecties. Welke
algemene betekenis vinden wij in al dat erfgoed? We
zoeken naar een gedeeld en breed gedragen belang,
waarbij de mening van bewoners zwaar weegt. Deskundigen kunnen ons daarbij als gemeenschap helpen
gegevens te ordenen en te waarderen, zodat we op
een zorgvuldige manier selecteren en erfgoed in al zijn
dimensies de aandacht krijgt die het verdient. Erfgoed
heeft ook wetenschappelijke waarde van algemeen
belang. Maatschappelijk relevant is bijvoorbeeld in
archeologische skeletresten opgeslagen oud DNA dat
gebruikt kan worden in onderzoek naar erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen.
Erfgoed is dus waardevol, omdat het historische
betekenis voor ons als samenleving heeft. De reden
daarvoor kan steeds verschillend zijn en is ook niet
Erfgoed als bijzonder decor en trekker voor publieksmanifestaties en
media evenementen, zoals ‘Eten op rolletjes’ en ‘Het Instituut’, het
populair-wetenschappelijke programma dat in 2017 voor het tweede
achtereenvolgende seizoen werd opgenomen in de gerestaureerde en
deels herbestemde kazernes in Ede Stad (foto: Bastiaan Musscher).
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voor iedereen gelijk. Maar voor iedereen geldt dat
waardevolle overblijfselen uit ons verleden ons perspectief bieden: ze laten zien waar we vandaan komen
en ze geven ons inzicht in het nu en houvast in een
omgeving die voortdurend aan verandering onderhevig
is. Ze bieden ook een basis om nieuwe ontwikkelingen
te inspireren en vorm te geven. Door je te realiseren in
welk gebied je woont, te leren hoe dat is ontstaan en
te zien hoe leefpatronen zich hebben ontwikkeld, kun
je betere en meer passende plannen maken voor de
toekomst.
Het mooie van veel erfgoed is dat we het met elkaar
delen. Het is een integraal deel van onze samenleving.
Het bepaalt de ruimte waarin wij leven. Erfgoed zorgt
ervoor dat je je thuis voelt en dat je je kunt identificeren met je omgeving en daarmee geluk kunt vinden.
Dankzij erfgoed kunnen wij ons verleden, en daardoor
onszelf en onze maatschappij beter leren kennen en
begrijpen. Op het moment dat we erfgoed bij nieuwe
ontwikkelingen creatief benutten, biedt het ons unieke
kansen om onze eigenheid te versterken. Daarom
omgeeft de gemeente een deel van het erfgoed met
speciale zorg (collecties, vondsten) en bescherming
(monumenten).
Erfgoed rendeert!
Erfgoed heeft ook economische waarde. Uit onderzoek
is gebleken dat de baten van behoud en ontwikkeling
van erfgoed groter zijn dan de kosten. Geld steken in
erfgoed loont. Mensen willen graag meer betalen, tot

zelfs twintig procent extra, om te wonen in een monument. Het opknappen van een monument verhoogt tevens de waarde van woningen in de directe omgeving.
Of omgekeerd: een onzorgvuldige omgang met erfgoed
leidt tot kapitaalvernietiging. Het is een belangrijk
(economisch) argument voor het behoud van erfgoed.
Onderzoeksresultaten wijzen allemaal in dezelfde richting, namelijk dat erfgoed geldstromen genereert. De
kosten voor onderzoek, herbestemming, onderhoud,
restauratie, toegankelijkheid en informatievoorziening
zijn investeringen die zichzelf uiteindelijk terugverdienen.
Als we zorgen voor behoud en zichtbaarheid van erfgoed wordt dit beleefbaar en de economische waarde
ervan inzetbaar. De esthetische kwaliteiten en authentieke verhalen van een plek kunnen werken als katalysator voor economische groei. Behoud en ontwikkeling
van erfgoed horen om die reden deel uit te maken van
strategische overwegingen en geldstromen op andere
beleidsterreinen, zoals stedelijke vernieuwing, recreatie en toerisme en economische zaken.
Erfgoed draagt bij aan ons leefklimaat
Erfgoed is er ook om simpelweg van te genieten, puur
omwille van de schoonheid, de sfeer en de uitstraling,
de spanning van het ontdekken van de omgeving. Dat
geldt bijvoorbeeld voor het historisch landschap dat
voor mensen een bron van ontspanning en vermaak is.
Heel veel mensen zijn betrokken bij erfgoed: Edenaren
die al generaties lang hier wonen en mensen die in
Ede een nieuw thuis hebben gevonden en hun eigen
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geschiedenis meebrengen. Op het gebied van sociale
samenhang en leefbaarheid zorgt een gedeeld verleden ervoor dat burgers zich meer verbonden voelen
met elkaar. Erfgoed brengt mensen bij elkaar. Bewoners, verenigingen en musea ontplooien activiteiten
rond erfgoed op allerlei plekken in de gemeente. Een
historische omgeving trekt toeristen, mensen van
allerlei aard, helemaal in combinatie met een goed
aanbod aan culturele voorzieningen. In het bijzonder
hoogopgeleiden voelen zich aangetrokken tot een
woonomgeving met erfgoed in de buurt.
Erfgoed kan succesvol worden ingezet om nieuwe
mensen, maar ook bedrijven aan een gemeenschap
te binden en creëert mogelijkheden voor een gedifferentieerde bevolkingsopbouw. De verweving van oud
(historisch erfgoed) en nieuw (stedelijke vernieuwing)
zorgt voor sociale cohesie, vitaliteit en levendigheid.
De positieve sfeer van deze levendigheid wordt door
velen gezien en gewaardeerd.
1.3. Doel van het erfgoedbeleid
Het Verhaal van Ede
Erfgoed vertegenwoordigt tal van waarden. Als een
waardevolle uiting staat het op zichzelf: het is uniek,
niet reproduceerbaar en heeft daardoor een onvervangbare waarde. Alle reden dus om er zuinig mee om
te gaan en te werken aan een doortimmerd erfgoedbeleid.
Het doel van deze nota is om voor al het Edese erfgoed
gezamenlijk beleid te formuleren, zodat de verschillende componenten van het erfgoed elkaar kunnen
versterken. Al het erfgoed vertelt immers het grote
Verhaal van Ede: de geschiedenis van onze voorgangers die hier gewoond en gewerkt hebben. Het Verhaal
van Ede staat deels op papier (archieven), is zichtbaar
in oude voorwerpen (collecties), gebouwen en landschap of verpakt in het bodemarchief, maar zit ook
in de hoofden van velen in de vorm van verhalen en
herinneringen.
Het Verhaal van Ede, dat natuurlijk bestaat uit ontelbare verhalen, begon vele duizenden jaren geleden en
loopt door tot de dag van gisteren. Het is het verhaal
van het dagelijks leven van onze voorouders, hoe zij
overleefden en samenleefden, over familie en gezin,
over hoe zij hun maatschappij vormgaven. Het is het
verhaal van hun geloof en levensbeschouwing. Het
zijn ook de verhalen van noeste arbeid op het land
en in fabrieken. De geschiedenis van militairen op de
kazernes kent vele verhalen, die wij nu nog overal in
het land kunnen horen. Het verhaal van Ede is een verhaal van het land en van de natuur: van boeren en van
schaapsherders. En het is het verhaal van jong en oud:
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van onderwijs en ouderenzorg, van medische zorg en
aandacht voor overledenen. Het is het verhaal van
reizen, van verkeer, van wonen en van kamperen.
Het Verhaal van Ede is het verhaal van mensen die
langere of kortere tijd in het grondgebied van de gemeente verbleven: inwoners, bezoekers, gastarbeiders,
dienstplichtigen, scholieren, toeristen. Hun verblijf hier
was eindig, maar in het erfgoed leven zij voort.
Erfgoedbeleid in Ede
Al die verhalen hebben hun sporen achtergelaten
in onze gemeente. Aan dat erfgoed besteden we al
generaties lang aandacht. Vroeger was dat een zaak
van particulier initiatief, maar in loop der tijd werd
erfgoedzorg steeds meer een taak voor de overheid.
Dat gebeurde vanuit de overtuiging dat aandacht voor
erfgoed een algemeen belang is dat het individuele belang overstijgt. Bovendien is één van de uitgangspunten van onze samenleving dat we gezamenlijk zorgen
voor het kwetsbare. En erfgoed is kwetsbaar, omdat
het oud is en met bijzondere aandacht moet worden
onderhouden, omdat het soms vooral geld lijkt te
kosten en de opbrengst ervan minder goed in euro’s
is te vatten, omdat het onder druk staat vanwege zijn
technische ouderdom of omdat het niet het maximaal
gedachte rendement lijkt op te leveren. Daarom is
erfgoed een kerntaak van de overheid geworden.
De gemeente is hoofdrolspeler op het erfgoedtoneel;
de meeste overheidstaken op gebied van erfgoed
zijn inmiddels gedecentraliseerd. Dit zorgt ervoor dat
erfgoedbeleid dichtbij de mensen kan staan, bij de
erfgenamen, wat bijdraagt aan draagvlak. Omdat op
gemeentelijk niveau veel belangen samenkomen is
het belangrijk dat het erfgoedbeleid helder en precies,
vaak tot op perceelniveau, inzichtelijk maakt wat de
belangen zijn. Tenslotte is het belangrijk dat de volledige Edese gemeenschap, stad, dorpen en buitengebied,
zichzelf in het beleid herkennen opdat zij zich met
erfgoed kunnen profileren en mee kunnen doen.
1.4. Waar staan we nu?
Sinds de gemeente bestaat, is er aan archiefvorming
gedaan. Ons rijke gemeentearchief getuigt daarvan.
Dat stelt historische informatie beschikbaar aan burger, ondernemer en bestuur. De zorg voor waardevolle
oude gebouwen is ook al eeuwenoud en heeft zich de
laatste decennia sterk verbreed. De gemeente kent
een groot aantal rijks- en gemeentelijke monumenten.
Drukbezochte studiezaal van het historisch archief.
Bij de restauratie en herbestemming van het Station Ede-Centrum
in 2017 werd na historisch kleuronderzoek het oorspronkelijke
kleurenpatroon teruggebracht.
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Ede staat als gemeente landelijk in de top 3 als het om
archeologische bodemschatten gaat. Dit komt onder
andere door wat eeuwenlang speurwerk van amateuronderzoekers en professioneel archeologen heeft
opgebracht.
In onze gemeente zijn allerlei verenigingen en erfgoedgroeperingen actief. Ede, Bennekom, Lunteren en
Ederveen kennen historische verenigingen die samen
vele duizenden leden hebben. Er is een vereniging
van monumenteneigenaren en er zijn tal van musea,
groepen, comités en stichtingen op het gebied van
erfgoed. Vele inwoners nemen deel aan de activiteiten
die deze organisaties organiseren, vaak samen met de
gemeente, zoals lezingen en excursies. Talrijk ook zijn
de publicaties die het licht zien over de geschiedenis
van onze gemeente.
Het historisch archief
Het archief is als onderzoeksinstelling te vinden in het
gemeentehuis met een eigen studiezaal en de mogelijkheid tot persoonlijke begeleiding en scanning on
demand. De overheidsarchieven, voor zover openbaar,
zijn volledig ontsloten, net als een deel van de particuliere archieven en collecties.
Het archief beheert ruim 300 verschillende archieven
en collecties over het volledige terrein van het maatschappelijk leven, met een omvang van ruim 3500
strekkende meter en miljoenen documenten, waaronder een bijzonder grote beeldcollectie. Door acquisitie
breidt het bronnenaanbod zich nog steeds uit. Het
archief beheert ook de gemeentelijke kunstcollectie
met ruim 1300 objecten.
Via meerdere webtoegangen vanuit de gemeentelijke
website zijn de collecties digitaal beschikbaar. Daarnaast wordt steeds meer informatie als open data
beschikbaar gesteld.
Het beleid voor gebouwd erfgoed, archeologie en
historisch landschap was tot nu toe verdeeld over verschillende nota’s. Hieronder komen deze puntsgewijs
aan de orde.

Erfgoed met perspectief (2010)
De laatste beleidsnota ‘Erfgoed met perspectief’ vroeg
aandacht voor een vroegtijdige inbreng van cultuurhistorie in ruimtelijke planvorming en voor de verbreding
en integrale benadering van het vakgebied erfgoed
met vooral meer aandacht voor cultuurlandschap. Dit
heeft in 2012 mede geleid tot de Cultuurhistorische
Waardenkaart. Op historisch bouwkundig gebied werd
ingezet op onderzoek en bescherming van de bouwkunst uit de periode van Oorlog & Wederopbouw
(1940-1965), herbestemming en planologische bescherming van karakteristieke objecten. Belangrijk was
de reparatie van de gemeentelijke monumentenvoorziening (stimuleringsregeling).
Archeologie in evenwicht (2012)
In de beleidsnota ‘Archeologie in evenwicht’ maakte
de gemeente voor het laatst de balans op voor archeologie. De nota belicht met name de ruimtelijke en juridische aspecten van de archeologie, als onderdeel van
de cultuurhistorie in brede zin, en de impact van het
in 1992 in Europees verband ondertekende en inmiddels volledig in de ruimtelijke ordening geïntegreerde
Verdrag van Malta.
Na jaren van commercieel archeologisch onderzoek
werden in 2012 de economische, sociaal-maatschappelijke en wetenschappelijke effecten van dit onderzoek geanalyseerd en gewogen. Uit de weging kwam
een onderbouwd voorstel tot koerswijziging voort, dat
na vaststelling door de raad ten uitvoer is gebracht.
Ruimte voor Kwaliteit, Structuurvisie Buitengebied
(2010)
De algemene visie op het landschap is voor de laatste
keer verwoord in de ‘Structuurvisie Buitengebied’.
Deze visie is toegespitst op de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening en gekoppeld aan een landschapsfonds. Het
fonds wordt gevoed door mensen die bouwen in het
buitengebied. Het integrale uitvoeringsprogramma
bij de structuurvisie is ook gebruikt voor erfgoedbeleid. Zo is met dit programma de eigenheid van het
Edese cultuurlandschap versterkt, onder meer door
het opstellen van beeldkwaliteitsplannen en inspiratiebrochures voor erfinrichting en door uitvoering van
projecten gericht op het herstel van karakteristieke
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landschapselementen en beplantingen. Eén van de
actiepunten was het opstellen van een Cultuurhistorische Waardenkaart. Verder is geïnvesteerd in recreatieve routenetwerken, bijv. klompenpaden, en in voorzieningen, zoals bij de Grebbelinie in De Klomp en op
de Goudsberg/Middelpunt van Nederland in Lunteren.
In 2018 loopt het programma af.
Cultuurhistorische Waardenkaart (2012)
De ‘Cultuurhistorische Waardenkaart’ is het belangrijkste integrale erfgoedinstrument. Een groot deel van
het Edese erfgoed is hierin terug te vinden. De kaart
bestaat uit een (digitaal) cultuurhistorisch informatiesysteem en een integrale beleidskaart met 4 categorieën cultuurhistorisch waardevolle gebieden en dient:
- als beleidskader voor ruimtelijke plannen,
- als inspiratiebron voor ruimtelijke (ontwerp)opgaven,
- en als belangrijke informatiebron en naslagwerk voor
een brede doelgroep van onder andere toeristen, marketeers, docenten, onderzoekers en beheerders.
De kaart is in 2012 vastgesteld en als opmaat naar het
nieuwe beleid beknopt geëvalueerd (zie bijlage 2).

Cultuurnota (2016)
Het organisatorische beleid voor lokale musea en cultuureducatie kreeg een plaats in de ‘Cultuurnota’.
In deze nota schetst de gemeente haar rol als aanjager
van burgerinitiatieven en het instandhouden van een
culturele infrastructuur. Zij stimuleert en stuurt op het
resultaat; de invulling van taken is aan de samenleving.
Eén van de initiatieven uit de Cultuurnota is het
militair-historisch informatiepunt dat in 2018 in de
monumentale voormalige smederij op de kazerne
Maurits-Noord zal openen. Dit initiatief is op zijn
plaats nu de herbestemming en daarmee openstelling
van de kazerneterreinen vordert. Ook het belang van
(regionale) kennisdeling en Cultura Erfgoed, als netwerk voor erfgoed en cultuur, zijn in de nota benoemd.
Andere kernbegrippen zijn museale collecties met
meerwaarde en kwaliteitsverbetering. De inhoud van
de nota heeft (indirect) betrekking op het immateriële
erfgoed en is van belang voor de instandhouding van
het roerende erfgoed. Er zijn belangrijke raakvlakken
met deze erfgoednota.

De voormalige N.H. lagere school aan de Nachtegaallaan in Ede is
één van de 44 nieuwe gemeentelijke monumenten uit de Wederopbouwperiode, die tussen 2013 en 2016 werden aangewezen.
Het is een goed voorbeeld van de zogenaamde ‘Shake-hands’
architectuur: traditioneel qua hoofdvorm en type, maar modernistisch in de constructie en het transparante gevelbeeld. Niet
voor niets kreeg het gebouw de bijnaam ‘de glazen school’.
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2 Erfgoed in onze leefomgeving
2.1. Elke plek heeft geschiedenis
Iedere plek heeft zijn verhalen. Soms is dat overduidelijk: een oud gebouw, een standbeeld of een oude
boom verwijst direct naar het verleden. Een deel van
dat verleden zit onder de grond en een ander deel in
de verhalen van mensen en documenten.
We koesteren deze materiële en immateriële kwaliteiten en Ede ontleent er zijn identiteit aan. Maatschappelijk is er een duidelijke behoefte aan een herkenbare, betekenisvolle leefomgeving. Van iedere plek waar
we mee aan de gang gaan, willen we ons afvragen wat
deze ons kan zeggen over onze geschiedenis en of het
belangrijk is daar aandacht aan te besteden. Dat laatste is essentieel: kiezen voor erfgoed is ook loslaten.
Wat wil je behouden en in welke vorm? Wat kan plaats
maken voor iets nieuws? En wat kan de geschiedenis
bijdragen aan de nieuwe ontwikkeling? Om die vragen
goed te kunnen beantwoorden, moet je weten wat je
hebt: wat is de geschiedenis van de plek, wat is daarvan bewaard en wat is daar precies waardevol aan?
In dit hoofdstuk zullen we eerst aandacht besteden
aan de verschillende soorten erfgoed in onze omgeving. Vervolgens formuleren we hoe we dat erfgoed
kunnen koesteren en hoe we het willen betrekken bij
nieuwe ontwikkelingen.
Aardkundig erfgoed
De ondergrond van Ede is ontstaan dankzij extreme klimaatschommelingen in de laatste honderdduizenden
jaren. Met regelmaat wisselden perioden met een gematigd klimaat en koudere perioden elkaar af. Grind,
klei en zand werd afgezet, door gletsjers opgestuwd
en door water en wind verplaatst. Vanaf het Holoceen,
ongeveer tienduizend jaar geleden, verschijnt de mens
steeds vaker ten tonele en gaat meer en meer invloed
uitoefenen op de verschijningsvorm van het natuurlijke landschap en de samenstelling van de ondergrond.
Overblijfselen van de oertijd, onderdelen van het
landschap die ons iets vertellen over de natuurlijke
ontstaanswijze, vinden we nog steeds in onze leefomgeving terug. Juist in Ede is er veel variatie. Het meest
bekend zijn de markante, reliëfrijke delen: Veluwse
stuwwallen, zandruggen en erosiedalen. De gemeente
heeft tot nu toe nooit expliciet beleid geformuleerd
Ede Foodvalley! Het N.I.Z.O. heeft sinds de oprichting een innovatieve rol gespeeld in de bedrijfsmatige professionalisering
en schaalvergroting van de regionale zuivelsector. Het kantoorgebouw met laboratorium (architect G. Hamerpegt, Arnhem 19521953) is een typologisch goed voorbeeld van een cellenkantoor
dat als gebouwtype in de jaren vijftig furore maakte.

voor die ondergrond, ofwel de karakteristieke aardkundige aspecten van onze landschappen: de geologie,
de geomorfologie en de bodemkunde. In samenhang
met cultuurhistorie en natuur is er in de Structuurvisie
Buitengebied en de Cultuurhistorische Waardenkaart
wel aandacht voor geweest. Daarnaast, ondersteund
door de Europese Unie, ontwikkelen terreinbeherende
organisaties en de recreatiesector het besef dat aardkundige waarden in samenhang met cultuurhistorie
van grote betekenis zijn voor de samenleving.
Landschappelijke ingrepen met effecten op aardkunde
zijn vooral verstedelijking, landinrichting, reconstructie, waterbeheer en infrastructuur. Deze ontwikkelingen kunnen bedreigend zijn; onderzoek wijst uit dat
bijna 40% van het oorspronkelijke reliëf in Nederland
geheel of gedeeltelijk is verdwenen. Maar ontwikkelingen kunnen ook kansen bieden om aardkundige
verschijnselen te benutten als identiteitsdragers van
een plek.
Archeologisch erfgoed
De in 2012 met de archeologienota ingezette koers
voldoet op hoofdlijnen nog steeds. De wettelijke
kaders omtrent archeologie zijn in de Erfgoedwet niet
wezenlijk veranderd. Met de Omgevingswet worden
opnieuw archeologietaken door het rijk overgeheveld.
Daardoor krijgt de gemeente een nog grotere verantwoordelijkheid op dit gebied. De Omgevingswet vraagt
ook dat archeologieregels opgenomen moeten worden
in integraal beleid voor de fysieke leefomgeving.
In 2012 zijn vrijstellingen en ondergrenzen voor archeologisch onderzoek vastgesteld die bij ruimtelijke
ontwikkelingen worden toegepast. De archeologieregels zijn in Ede soepeler dan in de meeste andere
gemeenten, maar nog steeds doeltreffend en verdedigbaar. De regels zijn in deze nota niet geëvalueerd.
De praktijkervaringen nopen daar niet toe en vanuit
de gemeenschap is hier ook niet naar gevraagd. De
optie van een compensatieregeling voor planschade
of voor excessieve archeologische kosten - eventueel
voortkomend uit toevalsvondsten - komt in deze nota
om dezelfde reden niet aan bod. In 2012 werd hier ook
vanaf gezien.
Een blijvend punt van zorg is in 2012 voor het eerst
opgemerkt en betreft het lage percentage archeologische vindplaatsen dat na ontdekking in de ondergrond
behouden blijft. Dit percentage ‘behoud in situ’ is
vergeleken met de rest van Nederland in Ede bijzonder
laag (gemiddeld 16% ten opzichte van landelijk 29%).
Hoewel dit nog niet met cijfers kan worden onderbouwd, is het algemene beeld dat het percentage in
Ede de laatste jaren eerder is gedaald dan gestegen.
We gaan dus bepaald niet duurzaam om met ons
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bodemarchief. Zijn we ons wel voldoende bewust hoe
kwetsbaar en eindig archeologische resten zijn? Blijft
er voor toekomstige generaties nog wat over?
Historisch (steden-)bouwkundig erfgoed
Anno 2018 lijkt de periode dat gebouwd erfgoed vooral als belemmering werd ervaren zo goed als voorbij.
Onze visie op de waarde van erfgoed als identiteitsdrager is duidelijk. De in 2010 doorgezette koers (bescherming en stimulering) voldoet nog voor een aanzienlijk
deel voor de objecten van het gebouwde erfgoed,
maar verdient wel verdieping en bijsturing. Om bij de
toekomstige inrichting van onze omgeving erfgoed een
rol te laten spelen, is het belangrijk dat het gebouwde
erfgoed breed in beeld is en blijft.
Op historisch bouwkundig gebied is de afgelopen jaren
inventariserend en waardestellend veldonderzoek
verricht. Er zijn nieuwe gemeentelijke monumenten
aangewezen - Wederopbouw in de kernen - en er is
een begin gemaakt met de bescherming van karakteristieke panden via het bestemmingsplan. Er zijn
echter nog belangrijke lacunes: onder meer karakteristieke panden, funerair erfgoed (begraafplaatsen) en
wederopbouwerfgoed buiten de bebouwde kommen.
Bovendien dringt een jongere periode (1965-1985)
zich alweer op voor nieuw erfgoedonderzoek.
Op het gebied van instandhouding zijn vele succesvolle
herbestemmingen gerealiseerd, restauraties begeleid,
en is behoud gestimuleerd, zoals via subsidieregelingen en de Leidraad MOOI Ede met restauratietechnische uitvoeringsrichtlijnen. Hierin speelt ook de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) een belangrijke
rol. Instandhouding is een voortgaande opgave, die
volgens de Erfgoedinspectie en het erfgoedveld meer
aandacht verdient, onder meer door restauraties en
bouwplannen structureler te begeleiden en de financiële en ambtelijke ondersteuning te laten meegroeien
met de omvang van het monumentenbestand. Bovendien voelen monumenteneigenaren zich gebaat bij
meer kennisoverdracht, vakmanschap en ondersteuning bij de instandhouding van hun erfgoed. Een wens
die goed aansluit op de nieuwe wettelijke instandhoudingsplicht voor monumenteneigenaren.

Er is landelijk veel draagvlak voor monumenten:
recent onderzoek wijst uit dat maar liefst 89% van
onze landgenoten het belangrijk vindt dat monumentaal erfgoed behouden blijft. Tegelijkertijd
maakt het merendeel (58%) zich zorgen over de
leegstand, achteruitgang of het verdwijnen van
monumenten in ons land. Het feit dat overheden
geld besteden om monumenten te behouden,
wordt als positief ervaren (bron: ‘Onderzoek
draagvlak voor monumenten’, NRF 2014). Ook in
het participatietraject ‘mEde maken’ in 2014, toen
inwoners en partners met de gemeente in gesprek
gingen over 7 miljoen euro aan bezuinigingsvoorstellen, werd de waarde van monumenten nadrukkelijk erkend en is monumentenzorg ontzien.
Historisch-landschappelijk erfgoed
Het huidige panorama van Ede is grotendeels gevormd
onder invloed van menselijk handelen; zo goed als elke
vierkante meter behoort tot het cultuurlandschap.
Natuur in de betekenis van wildernis is vrijwel nergens
meer te vinden. Zelfs de tegenwoordige ontwikkeling
van nieuwe natuur is een cultuurfenomeen.
Het historisch cultuurlandschap mag zich verheugen
in een groeiende belangstelling. Meer en meer wordt
onderkend dat we zorgvuldiger om moeten gaan met
de talrijke sporen die onze voorgangers hebben nagelaten in het landschap. Deze trend vertaalt zich naar
een toenemende aandacht in beheer en beleid voor
historisch-landschappelijke waarden.
Aan de stam van het Edese erfgoedbeleid is het historisch landschap een jonge loot. In ons landschapsbeleid is er echter al tientallen jaren aandacht voor
erfgoed. Met name in historische landgoederen en
buitenplaatsen is flink geïnvesteerd. Onder de vlag van
deze erfgoednota willen wij geen visie op het landschap neerzetten, maar de visie op de historische karakteristiek van het landschap, en hoe daarmee om te
gaan. Deze integreren we in een bredere visie op het
landschap (‘Groen Kapitaal’) waar de gemeente aan
werkt en die op haar beurt onderdeel wordt van de
omgevingsvisie. Daarmee zetten we de lijn van het samen opgaan van erfgoed- en landschapsbeleid voort.
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karakteristiek die ieder gebied eigen is. Daarbij kan het
gaan om alle categorieën materieel en immaterieel
erfgoed. Bekeken wordt hoe erfgoed als inspiratiebron
die ruimtelijke inrichting kan versterken. En omgekeerd hoe nieuwe functies kunnen bijdragen aan het
behoud of de versterking van erfgoedwaarden. Oude
en nieuwe cultuurlagen kunnen elkaar dan versterken.
Te vaak blijven kansen nog liggen of beperkte deze
nieuwe benadering zich bij projecten enkel tot ‘inpassing’ van beschermde erfgoedrelicten.
Gebleken is dat deze aanpak een brug slaat tussen verleden en toekomst, tussen behoud en vernieuwing, en
daardoor op veel instemming vanuit de samenleving
kan rekenen. Erfgoed wordt zo een nuttig instrument
dat door steeds meer gebiedsontwikkelaars kan worden omarmd. In de praktijk zijn hiermee de afgelopen
jaren enkele wezenlijke stappen gezet. Een mooi voorbeeld is de herontwikkeling van het ENKA-terrein.
Schematische weergave van de gelaagde cultuurlandschappelijke
opbouw van de nederzetting Ede, vanaf de ijzertijd tot nu.

Vanuit het bewustzijn dat elk gebied zich kenmerkt
door een unieke ontginnings- en gebruiksgeschiedenis met bijbehorende inrichtingselementen, wil de
gemeente in deze nota wel meer nadruk leggen op
de erfgoedwaarde en de historische dimensie van het
landschap. Of het nu gaat om engen op de flank van
een stuwwal, natte broekontginningen in de Vallei of
bossen op de Hoge Veluwe: behoud van het karakter
van het huidige cultuurlandschap, het stamkapitaal,
vraagt om meer kennis en benutten van de historische
aspecten daarvan.
2.2. Erfgoed ontwikkelen
Erfgoed als inspirator
Naast het waarborgen van cultuurhistorische waarden
door behoud kunnen we erfgoed benutten als inspiratiebron voor ruimtelijke opgaven: de plaatselijke identiteit als exclusieve eigenschap (‘unique selling point’)
om de eigenheid van de gemeente te versterken.
Deze erfgoedaanpak is in de voorgaande beleidsperiode geïntroduceerd, maar verdient het om breder
ingezet te worden. Uitgangspunt is de ruimtelijke

De kracht van het ontwerp
Cruciale succesfactor voor het slagen van deze denken werkwijze is de rol van het ontwerp in publiek en
particulier opdrachtgeverschap. Het ontwerp levert
een elementaire bijdrage aan het leggen van verbindingen tussen de opgaven en de bestaande belangen.
We moeten dus erfgoed vroegtijdig én op een creatieve en slimme manier in plan- en ontwerpopgaven
betrekken. Zo kunnen nieuwe ruimtelijke plannen
op historisch waardevolle locaties een hedendaagse
vertaling geven van bouwstenen die vanuit erfgoed
worden aangereikt.
Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkelingsgerichte
benadering tot zijn recht komt, zal erfgoed als inspiratiebron vroegtijdig en structureel worden ingebed
in het proces van de ruimtelijke ordening. Want onze
ambitie is dat erfgoed volwaardig bijdraagt aan de
versterking van onze Edese identiteit.
Duurzame lessen uit het verleden
Een dergelijke aanpak kan ook op gebied van duurzaamheid tot mooie resultaten leiden. Kennis van ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van het landschap,
in samenhang met ruimtelijke ordening en inrichting,
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Erfgoed als inspiratiebron voor de inrichting van het Enkaterrein: geen anonieme tekentafelarchitectuur, maar bouwen aan een nieuwe
identiteit die aansluit op het verleden. Niet alles hoeft en kan behouden worden, herbestemming en nieuwbouw gaan hand in hand. De
nieuwe woonwijk etaleert het belang van het indertijd als een moderne industriële vesting opgezette fabriekscomplex, dat uitgroeide tot
Nederlands meest omvangrijke kunstzijdefabriek: het ontwerp volgt de contouren van de oude fabriek. Een nalatenschap waar de herinrichting ‘garen bij kan spinnen’ (bronnen: AM en ASR Vastgoed Ontwikkeling, Verhage Van Grootheest Makelaardij, Ditters Makelaars Ede).
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biedt aanknopingspunten om nieuwe functies in het
landschap een logische plek te geven. Zo kunnen lessen uit het verleden worden getrokken over de relatie
van bewoners met hun leefomgeving en hun omgang
met het landschap. Deze kennis kan de basis vormen
voor keuzes bij beheer, (her)inrichting en verduurzaming. Voorbeelden zijn de werking van het historische
watersysteem (waterberging), de toepassing van
traditionele bosbouwmethoden of het stimuleren van
groene tuinen.
2.3. Omgaan met schaarse ruimte
Integraal omgevingsbeleid
De Omgevingswet beoogt een sterke vereenvoudiging van de regelgeving voor de ontwikkeling en het
beheer van de leefomgeving. In de wet zijn tientallen
bestaande wetten en honderden regels gebundeld. De
wet is al aangenomen door het parlement, maar de
inwerkingtreding is gepland in 2021.
Ook de gemeente heeft behoefte aan meer samenhang tussen beleid en regelgeving op het gebied van
de fysieke leefomgeving. In het kader van de implementatie van de Omgevingswet werken we daarom
aan een integraal omgevingsbeleid. Dat nieuwe beleid
wordt zo ingericht dat een meer integrale weging van
bestaande en toekomstige ruimtelijke belangen mogelijk wordt.
Voor de integrale afweging, die in de wet en in het
omgevingsbeleid een centrale plaats inneemt, moeten
van meet af aan alle relevante belangen in onderlinge
samenhang op tafel liggen. Daarvoor is het allereerst
nodig dat de gemeente een heldere visie en een programma ontwikkelt op afzonderlijke belangen. Erfgoed
is er daar één van. Wij beschrijven hier daarom onze
visie op erfgoed als ruimtelijk belang, met eigen trends
en ontwikkelingen. De acties die hieruit voortkomen,
vormen samen het Programma Erfgoed (hoofdstuk 6).
Vervolgens moet de erfgoedvisie op een goede manier
zijn plaats krijgen in het integrale omgevingsbeleid.
Dan gaat het met name om de omgevingsvisie, die
richting geeft aan de lange termijnkoers van de gemeente, en het omgevingsplan, waarin alle regels voor
de leefomgeving komen.
Voor het formuleren van het omgevingsbeleid is een
startnotitie opgesteld met daarin een agenda met
hoofdthema’s voor de leefomgeving. De thema’s
worden integraal, maar neutraal beschreven en gaan
over de situatie in Ede en over de volle breedte van
het ruimtelijk domein (‘planet’, ‘people’ en ‘profit’).
Erfgoed hoort samen met ondergrond, natuur en landschap thuis onder het thema ‘Waardevolle leefomgeving’. Deze indeling is gebaseerd op het uitgangspunt
dat de omgevingskwaliteiten op alle vier deze onder-

werpen veel overeenkomsten vertonen en onderling
sterk samenhangen. Ze worden dan ook vanuit deze
samenhang beschouwd.
Kwaliteiten in instrumenten
Erfgoed is een van de kwaliteiten van onze omgeving
waarmee we in het vernieuwde omgevingsbeleid rekening willen houden. De zorg voor het erfgoed krijgt ook
een stevige wettelijke basis in de Omgevingswet. Maar
welke kwaliteiten zijn er precies? In ieder gebied zijn
kwaliteiten weer anders. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor een adequate implementatie van
erfgoed in de verschillende instrumenten die de Omgevingswet straks biedt. Op visieniveau zal onder het
thema ‘Waardevolle leefomgeving’ de eigenheid van
de gemeente benoemd worden die in wijken, dorpen,
buurtschappen en landschappen tot uitdrukking komt.
Meer in detail willen we kernkwaliteiten formuleren
die een plaats moeten krijgen in het bestemmingsplan
(straks: omgevingsplan). Voor de uitwerking van specifieke cultuurhistorische kernkwaliteiten nemen we de
Cultuurhistorische Waardenkaart als vertrekpunt.
We hebben in Ede al jaren een Erfgoedverordening die
regels bevat waarmee het erfgoed wordt beschermd.
De hoofdpunten zijn de aanwijzing als gemeentelijk
monument, het voeren van een erfgoedregister, het
vergunningenstelsel voor monumenten met bijbehorende verbodsbepalingen en de verplichte inschakeling
van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK), als onafhankelijk adviesorgaan van het college van B&W. In de
verordening is ook de regiefunctie van de gemeente bij
archeologisch veldonderzoek toegelicht en zijn algemene randvoorwaarden ten aanzien van de uitvoering
opgenomen. De regels in de Erfgoedverordening zullen
een plaats krijgen in het omgevingsplan.
In de Leidraad MOOI Ede zijn de meest actuele uitvoeringsrichtlijnen in het kader van de (gebouwde)
monumentenzorg verzameld. De Leidraad uit 2011
is in 2017 geactualiseerd. De richtlijnen hebben hun
dienst bewezen als hulpmiddel voor planontwikkeling
en uitvoering van verbouwings- of restauratiewerkzaamheden. Tegelijkertijd vormen ze een (technisch)
toetsingskader bij vergunningaanvragen. Dat wil zeggen dat de gemeente en de CRK bij vergunningaanvragen de technische aspecten van een bouwplantoets
baseren op de Leidraad. De richtlijnen zijn niet uitputtend, maar vormen een leidraad voor veel voorkomende praktijkgevallen. Daarbij is extra aandacht besteed
aan maatschappelijk actuele kwesties, waaronder de
mogelijkheden voor toepassing van duurzaamheidsmaatregelen zoals na-isolatie en zonne-energie.
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3.2. Onderzoek

3.1. Burger en overheid

Cultura Erfgoed
Cultura Erfgoed is het in 2018 te openen samenwerkingsverband van een aantal erfgoedinstellingen in de
gemeente. In eerste instantie werken de gemeente,
Historisch Museum Ede, Vereniging Oud Ede, Platform
Militaire Historie Ede en Cultura samen om kennis te
vergaren en te delen over de geschiedenis van onze
gemeente en de regio. Cultura Erfgoed, op de 2e
verdieping van Cultura, wordt een ontmoetingsplaats
en werkplaats voor iedereen die zich wil bezighouden
met het erfgoed en de identiteit van ons gebied en
haar inwoners.

In een tijd waarin rollen en posities veranderen, blijft
de gemeente zich inzetten voor het ondersteunen van
onderzoek naar, het beschermen, duurzaam behouden
en goed beheren van erfgoed. Onze ambities en acties
op dit terrein komen in dit hoofdstuk 3 aan de orde,
terwijl hoofdstuk 4 zich specifiek richt op het verwerven en delen van kennis.
Nieuwe rollen en posities
We leven in een tijd van snel veranderende rollen,
rolpatronen en posities. De gemeente wil burgers uitnodigen om initiatieven te nemen, burgerinitiatieven
ondersteunen en ruimte maken, zodat burgers actief
kunnen meebepalen en deel kunnen nemen aan de
uitvoering van beleid. Erfgoed is een kerntaak van de
gemeente én het is een onderwerp dat veel Edenaren
bezighoudt. Uit onze algemene ambities vloeit voort
dat de gemeente in het erfgoedbeleid kiest voor een
rol als verbinder, als kennisleverancier en als regisseur,
dichterbij de Edenaar: de erfgenaam, de onderzoeker
en de eigenaar. Dat doet de gemeente door samen
met erfgoedinstellingen meer kennis op te bouwen en
voor burgers en initiatiefnemers beschikbaar te stellen.
De Omgevingswet versterkt de positie van de burger.
Bij grotere ruimtelijke projecten wordt participatie
verplicht. Initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties moeten elkaar goed kunnen vinden, zodat zij
vroegtijdig kennis kunnen uitwisselen en alternatieven
kunnen onderzoeken, in plaats van achteraf in bezwaarprocedures. Vroegtijdig samenwerken moet de
kwaliteit van oplossingen vergroten en ervoor zorgen
dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Participatie is maatwerk.
Daarom schrijft de wet niet voor hoe participatie moet
plaatsvinden. Elke gemeente ontwikkelt zelf maatstaven.
De ambtenaar krijgt hierdoor een andere rol. Beleidsadviseurs zullen steeds meer een dubbelrol vervullen
en hun taakuitvoering zo moeten inrichten dat zij op
meerdere niveaus tegelijk kunnen acteren. Enerzijds
moeten zij hun specialistische kennis op peil houden
en deze zichtbaar en adequaat toepassen. Daarnaast
moeten ze steeds nauwer en opener samenwerken
met burgers, organisaties en bedrijven met een specifiek eigenbelang. Ten slotte moeten beleidsadviseurs
elkaars vak beter kennen, begrijpen, uitdragen en
vertegenwoordigen.

In projecten, activiteiten en evenementen kunnen
zowel vrijwilligers als bezoekers op diverse manieren
kennismaken met de vele facetten van het Verhaal van
Ede. Daarnaast heeft de locatie een doorverwijsfunctie
naar de andere erfgoedinstellingen in de gemeente.
Cultura Erfgoed is niet de enige plek waar historische
kennis aanwezig is, maar wil wel graag gecombineerde
kennis (historisch én methodisch) bieden aan bezoekers, maar zeker ook aan andere erfgoedinstellingen.
Deze kunnen op hun beurt hun eigen kennis en ervaring inbrengen in het grotere geheel. De komende jaren wordt dit uitgewerkt in een samenwerkingsmodel
waar alle betrokkenen baat bij zullen hebben, zodat
Cultura Erfgoed een echt knooppunt van kennis wordt.
Met Cultura Erfgoed zetten we ook stappen richting
een infrastructuur die in onze regio structureel kan
zorgen voor duurzaam collectie- en depotbeheer.
Door bepaalde archieftaken in Cultura Erfgoed onder
te brengen wil de gemeente een essentiële bijdrage
leveren aan het ter beschikking stellen van schriftelijke
informatie en de digitale ontsluiting daarvan. Diverse
(digitale) onderzoekplatforms krijgen er een plaats en
archiefpersoneel en -vrijwilligers maken er onderzoek,
projecten en evenementen (mede) mogelijk. Daarnaast draagt het archief via de bestaande publicatiereeksen en nieuwsbrieven bij aan bewustwording en
informatieverstrekking
Tot slot is erfgoededucatie een belangrijke functie van
Cultura Erfgoed. Vanuit het kenniscentrum willen de
partners, in samenwerking met de cultuurmakelaar
van Cultura en de andere erfgoedinstellingen, meer
vormgeven aan educatieve taken rond erfgoed. Dit
gebeurt door het organiseren van evenementen en
activiteiten, zoals het Historische Café. Ook is Cultura
Erfgoed een bezoeklocatie voor scholen die zich op
welke wijze dan ook bezighouden met het Edese erfgoed. De ArcheoHotspot kan daarin een belangrijke rol
spelen, net als de presentatie van Verhaal van Ede. Het
feit dat in Cultura al andere faciliteiten voor scholieren
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aanwezig zijn, zorgt voor een kruisbestuiving en stimuleert een ontmoeting met erfgoed door jongeren. De
al aanwezige digitale tafel wordt benut om jongeren
(van 8-20) kennis te laten maken met het rijke erfgoed
van Ede, zodat ook hun identiteit gevormd wordt en ze
hun woonplaats gaan waarderen.
Archeologisch onderzoek
Om te mogen opgraven in Nederland vraagt de
Erfgoedwet om een certificaat. Tot 2016 was dit de
opgravingsvergunning. Het certificaat betekent dat je
voldoet aan de normen voor wetenschappelijk verantwoord onderzoek, zoals omschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Naast deze
beoordeling van de opgraver is er de beoordeling van
elk uitgevoerd archeologisch onderzoek. Hier ligt een
belangrijke rol voor de gemeente. Het is namelijk de
gemeente die aan het eind van ieder bureau- of veldonderzoek een zorgvuldig besluit moet nemen met
oog voor alle maatschappelijke belangen. Is er een
waardevolle vindplaats aanwezig of kan een gebied
worden vrijgegeven? Moet de vindplaats worden
beschermd of opgegraven? En welke opgravingsstrategie moet worden gehanteerd? Deze onafhankelijke
kwaliteitstoetsing door de gemeente is des te meer
van belang vanwege de opgravingsmarkt, waarin vaak
meer op prijs dan op kwaliteit wordt geconcurreerd.
Bovendien kan opgraven maar één keer en is de gemeente meestal de enige overheid die betrokken is bij
archeologisch onderzoek.
Interdisciplinair onderzoek
In lijn met bestaande wetgeving op gebied van ruimtelijke ordening en in de aanloop naar de Omgevingswet wil de gemeente de deelbelangen binnen de
erfgoedsector als geheel voortaan zoveel mogelijk in
samenhang onderzoeken en beoordelen. Het gaat dan
om (bouw)historisch, historisch-geografisch, historisch-ecologisch, tuinhistorisch, fysisch-geografisch en

archeologisch onderzoek. Oftewel een breed scala aan
onderzoeksvormen gericht op de (natuurlijke) landschapsvormende verschijnselen en processen, de ontwikkeling van vegetatietypen, de bouw- en gebruiksgeschiedenis van gebouwen en de manier waarop
mensen door de eeuwen heen hebben ingegrepen in
het landschap.
Met de Cultuurhistorische Waardenkaart heeft de gemeente al voorgesorteerd op het samenbrengen van
erfgoeddisciplines. Bij de vaststelling ervan is namelijk
besloten dat aan ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde een aanvullende historisch-ruimtelijke analyse ten grondslag
moet liggen. Dit is vergelijkbaar met het beleid voor
archeologisch onderzoek dat is gekoppeld aan archeologische verwachtingszones en waarbij de verstoorder
betaalt. Deze cultuurhistorische beleidsregel is echter
nog niet goed uitgewerkt en is in Ede in planprocedures, ondanks de wettelijke en beleidsmatige verplichting, nauwelijks toegepast.
In lijn met het in 2012 ingezette beleid zullen wij de
archeologische regeling uitbreiden naar een algemene
regeling voor de uitvoering van cultuurhistorisch
onderzoek. Het gaat om een onderzoeksplicht op maat
naar gelang het type en de omvang van een ruimtelijke
ontwikkeling. Dit geldt alleen voor gebieden met een
hoge cultuurhistorische waarde waar al een onderzoeksplicht geldt. Vooralsnog wordt de onderzoeksverplichting niet uitgebreid naar gebieden met een
minder hoge cultuurhistorische waarde.
Metaaldetectie
Onder archeologische vrijwilligers is er een toenemende belangstelling voor metaaldetectie. Het rijk komt
hen enigszins tegemoet met een uitzondering op het
opgravingsverbod in het Besluit Erfgoedwet Archeologie (artikel 2.2). Het zoeken en opgraven van vondsten
met behulp van metaaldetectie tot maximaal 30 cm
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onder het maaiveld is dan toegestaan, tenzij het gaat
om metaaldetectie op archeologische monumenten
en bij opgravingen. In Ede is dit artikel echter niet van
toepassing, omdat in de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:47b) een algemeen metaaldetectorverbod is ingesteld vanwege de mogelijke aanwezigheid van explosieven. Het is in Ede zelfs verboden om
een metaaldetector in het openbaar bij je te dragen.
Het detectieverbod geldt buiten de bebouwde kom en
op de kazerneterreinen, ENKA-terrein en ter hoogte
van de geplande Parklaan ten noorden van de A12 in
Ede. In de rest van de gemeente wordt metaaldetectie
gedoogd onder verwijzing naar de Erfgoedwet. Afgezien daarvan is altijd toestemming van de grondeigenaar nodig.
In theorie beschermt het verbod ook archeologische
resten, met name resten op of dicht onder maaiveld
(< 30 cm), die volgens de wet mogen worden opgespoord. In de praktijk vormt het een belemmering
voor (amateur)archeologische opgravingen, waarin
metaaldetectie al tientallen jaren zonder problemen
wordt toegepast. Daarom willen wij archeologische
certificaathouders en vrijwilligersverenigingen, die het
behouden en beoefenen van archeologie als statutair
doel hebben, uitzonderen van het detectieverbod.
Voorwaarde is dat metaaldetectie plaatsvindt in het
kader van een opgraving als bedoeld in de Erfgoedwet.
Dit betekent dat (amateur)archeologen iets meer van
hun oude speelveld terugkrijgen en dat detectoramateurs zich bij een certificaathouder of archeologische
vereniging kunnen aansluiten om legaal te kunnen
zoeken in gebieden met een detectieverbod, zodra
zich hier een opgraving voordoet. In gebieden met een
detectieverbod stelt de gemeente wel toezicht van
certificaathouder Basiskennis OCE verplicht. Dit aspect
wordt uitgewerkt in de Erfgoedverordening.
Explosievenonderzoek
Sinds het rijk de kosten van explosievenonderzoek
grotendeels vergoedt, neemt dit een hoge vlucht.
In Ede is er met name op de kazerneterreinen veel
explosievenonderzoek. Dit type onderzoek vormt een
bedreiging voor archeologische resten. Detectiesignalen zijn namelijk hetzelfde: je weet niet of je een
explosief, een archeologische vondst of iets anders van
metaal opgraaft. Voor je het weet, is de context van
een vondst volledig verstoord. Maar ook na ontgraving
is niet altijd duidelijk hoe een voorwerp moet worden
gedefinieerd, welke regels van toepassing zijn en wie
beslissingsbevoegd is. Archeologische vondsten tijdens
explosievenonderzoek worden vaak niet gemeld en
verschijnen zelfs op online marktplaatsen.
Artistieke impressie van de op basis van onderzoek gereconstrueerde nederzetting Ede-Veldhuizen omstreeks 350 voor Christus.
Tekening: Paul Becx.

De gemeente wil het integrale toezicht op bodemonderzoek naar archeologische resten, verontreinigingen en explosieven verbeteren door meer inzet van
ambtelijke capaciteit. Deze ambitie hoort bij het beleid
voor de omgang met conventionele explosieven dat de
gemeente met het oog op de nieuwe Omgevingswet
uitwerkt. Voor explosievenonderzoek in eigen ruimtelijke projecten heeft de gemeente met een kleine
groep OCE-gecertificeerde bedrijven raamcontracten
afgesloten. Deze bedrijven zullen persoonlijk worden
geïnformeerd over hun verantwoordelijkheden ten
aanzien van archeologie. Andere bedrijven zullen ad
hoc worden aangesproken zodra zich een bodemonderzoek voor doet.
Archeologische dienstverlening Ede-Arnhem
In 2016/17 heeft de gemeente een archeologische
samenwerking met de gemeente Arnhem verkend,
die zal leiden tot een betere kwaliteit van het archeologische werk in beide gemeenten.. Er ligt een
concreet voorstel met business case (omvang, kosten
en opbrengsten). Het zwaartepunt ligt op de inhoud
en een duidelijker profilering van de archeologie. Dat
laatste willen we bereiken door het uitbouwen van
publieksfuncties en het verder ontwikkelen van ieders
specialismen en competenties. Voor Ede is van belang
dat Arnhem als certificaathouder zelf opgravingen mag
verrichten, ook in Ede: we kunnen gezamenlijk opgravingen in eigen beheer uitvoeren. Zo wordt archeologie in Ede zichtbaarder en kunnen wij bewoners en
vrijwilligers er meer bij betrekken. Arnhem heeft de
samenwerking met Ede als actielijn benoemd in haar
Erfgoedagenda 2017-2019. De gemeenten willen hun
archeologische samenwerking conform business case
vastleggen in een convenant, aangevuld met een huurovereenkomst voor een gedeeld depot en met (raam)
overeenkomsten om (ingehuurde) medewerkers over
en weer te kunnen inzetten.
3.3. Bescherming
Karakteristieke panden
Bij gebouwd erfgoed is naast de bescherming als
monument de afgelopen beleidsperiode een begin gemaakt met de zogenaamde planologische bescherming
van karakteristieke panden: historische panden met
een bijzonder karakter, die weliswaar geen monument
zijn, maar wel waardevol en vaak beeldbepalend. Ze
geven een buurt of straat een gezicht en dragen sterk
bij aan de aantrekkelijkheid van de omgeving. Met
enige regelmaat worden dergelijke panden gesloopt.
Dat vinden inwoners vaak erg jammer. We wijzen deze
panden daarom aan in het bestemmingsplan en beperken daarbij de sloopmogelijkheden. Voor het overige
blijft bij deze panden de bestaande bouwregelgeving
(inclusief het vergunningsvrij bouwen) van toepassing.
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Omgevingsvergunning
Van oudsher is het verboden om een monument te
beschadigen of te ontsieren. Dit geldt voor archeologische en voor gebouwde monumenten. Voor herstelmaatregelen of interventies die risico’s kunnen vormen
voor de monumentale waarden (slopen, verplaatsen,
wijzigen, risicovol gebruik) is een omgevingsvergunning vereist. Die wordt door de gemeente verleend
als de werkzaamheden geen afbreuk doen aan het
monumentale karakter. Werkzaamheden zonder vergunning kunnen worden stilgelegd of beboet. Om de
administratieve lastendruk te beperken, zijn er enkele
categorieën vergunningsvrije werkzaamheden geïntroduceerd.
De overgrote meerderheid van monumenteneigenaren is overigens trots op haar monument en bereid
om extra moeite te doen en kosten te maken om het
in stand te houden. De omgevingsvergunningen voor
Ede worden procedureel grotendeels verwerkt door de
Omgevingsdienst De Vallei. Voor archeologische rijksmonumenten geldt dat tot de inwerkingtreding van de
Omgevingswet de Minister van OCW (namens deze de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) verantwoordelijk blijft voor de vergunningverlening, handhaving en
toezicht.
Advisering over omgang met erfgoed: de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)
Plannen voor monumenten worden beoordeeld door
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK), en in specifieke gevallen tevens door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en Gedeputeerde Staten van Gelderland. De CRK hanteert de Leidraad MOOI Ede 2017
bij de advisering over de technische aspecten van een
bouwplan. Dit vergroot de transparantie bij een vergunningstoets. De gemeenteraad heeft de CRK namelijk aangewezen als de deskundige gemeentelijke monumentencommissie conform de Erfgoedwet (straks
Omgevingswet). Het combineren van de advisering
op het gebied van de monumentenzorg met welstand

en ruimtelijke kwaliteit, zoals we in Ede doen, werkt
bovendien sneller en kostenbesparend.
Zoals de wetgever voorschrijft, kent de CRK meerdere
deskundigen op het gebied van monumenten. Naast
het beoordelen van omgevingsvergunningen adviseert
de CRK ook over sommige ruimtelijke plannen, over
aanwijzingsverzoeken en gemeentelijk beleid. Om de
kennis en ervaring van de CRK optimaal te benutten,
blijven wij de commissie zoveel mogelijk een plaats
geven in het voortraject. Juist dan kunnen burgers en
bedrijven optimaal profiteren van de input op het gebied van erfgoed en kan het proces zo soepel mogelijk
worden doorlopen. Op dit moment worden de werkwijze en samenstelling van de CRK geëvalueerd. We
zullen de evaluatie benutten om de commissie ook in
de toekomst een zo adequaat mogelijk rol in de planbegeleiding en -beoordeling te geven. Deze rol zal zijn
gericht op bescherming, duurzaam behoud en ontwikkeling van het erfgoed.
3.4. Duurzaam behoud
Van restauratie naar onderhoud
Ernstige restauratieachterstanden zijn grotendeels
ingelopen. De meeste beschermde historische bouwkunst staat er redelijk tot goed bij. Bij de beschermde
monumenten richten we ons steeds meer op goed
beheer en tijdig onderhoud om kostbare restauraties
te voorkomen. De uitdaging is om dat blijvend goed te
doen en niet achterover te leunen.
Instandhoudingsbeleid monumenten
Zowel de Erfgoedinspectie als het erfgoedveld zijn van
mening dat het instandhoudingsbeleid in Ede meer
aandacht verdient. Dit geldt vooral voor de gebouwde
monumenten, maar ook voor de archeologische rijksmonumenten. Restauraties en bouwplannen vragen
om een structurelere begeleiding dan nu beschikbaar
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is. Ook zal de ondersteuning vanuit de gemeente mee
moeten groeien met de omvang van het monumentenbestand. Dit is vooral van belang als er nieuwe
monumenten bij komen.
Bovendien vragen monumenteneigenaren om meer
ondersteuning bij de instandhouding van hun erfgoed.
Deze laatste vraag houdt rechtstreeks verband met de
nieuwe instandhoudingsplicht voor monumenteneigenaren, die in de nieuwe Erfgoedwet en in de Erfgoedverordening Ede is geïntroduceerd. De eigenaar dient
het monument zodanig te onderhouden dat instandhouding gewaarborgd is. Deze mogelijkheid direct
een beroep op de wet- en regelgeving te doen, biedt
ons nu een helder kader om met eigenaren die hun
monument verwaarlozen in gesprek te gaan over hun
verantwoordelijkheden.

provincie Gelderland (gericht op beide). De provincie
stimuleert het instellen van een gemeentelijke regeling
door de voorwaarde dat eigenaren alleen provinciale
subsidie kunnen krijgen als deze gekoppeld is aan een
gemeentelijke subsidie. Administratief is de regeling
zo eenvoudig mogelijk gehouden: als eigenaren bij de
gemeente subsidie aanvragen, is dit ook direct een
aanvraag voor de provinciale component.

Waardevolle stimuleringsmaatregel: de gemeente vergoedt monumenteneigenaren de abonnements- en inspectiekosten van de
Monumentenwacht Gelderland, die periodiek panden inspecteert
en eigenaren vroegtijdig attendeert op geconstateerde gebreken.

Tussen 2014 tot 2016 werden in het Openluchttheater te Ede zowel
de gebouwde rijksmonumenten als de monumentale groenaanleg
gerestaureerd. Dit in combinatie met enkele opmerkelijke vernieuwingen, waaronder een overkapt podium, tribune- en veldhoreca,
een geluidswal en een bezoekersentree aan de Van Pabstlaan.

Door de specifieke eigenschappen en kwaliteiten
van monumenten is het in stand houden ervan vaak
duurder dan bij doorsnee gebouwen. De financiële
stimuleringsregelingen van gemeente, provincie en rijk
zijn daarom voor instandhouding van groot belang.
Deze overheidsbijdragen zijn bedoeld als tegemoetkoming in deze meerkosten. De regeling stimuleert ook
het tijdig uitvoeren van maatregelen. Dat voorkomt
onwenselijke achterstanden, die leiden tot grotere
schade met nog hogere herstelkosten en verlies van
monumentale waarden als gevolg.
Gebleken is dat de stimuleringsregeling aanzienlijk
heeft bijgedragen aan het op peil brengen of houden
van de technische staat van monumenten. En daarmee
draagt deze ook bij aan de uitstraling van straten en
buurten, dus de ruimtelijke kwaliteit in brede zin. De
regeling is ook van belang voor het maatschappelijk
draagvlak van monumentenbeleid onder eigenaren.
De regeling richt zich op de eigenaren van gemeentelijke monumenten. Ze bestaat naast regelingen van
het rijk (vooral gericht op rijksmonumenten) en van de

Toekomstige generaties
Fossiele brandstoffen zijn milieubelastend, maar zullen ook opraken. Energiebesparende maatregelen,
zoals duurzaam bouwen, staan voorop. Een duurzame
omgang met de gebouwde omgeving is voor monumentenzorg van oudsher een vertrouwde benadering:
bestaande gebouwen worden gebruikt of herbestemd,
sloop wordt voorkomen, restauraties streven naar
sober en doelmatig herstel met behoud van zoveel
mogelijk materiaal. Dit is al sinds jaar en dag regulier
monumentenbeleid.
Duurzame oplossingen zijn de laatste jaren sterk in
ontwikkeling en bieden nieuwe kansen. Bij waardevolle gebouwen is maatwerk nodig. Per geval moet
worden bezien wat een monument aan toevoegingen
vraagt en wat het aan toevoegingen verdraagt. We
hebben onderzocht wat er, binnen randvoorwaarden,
mogelijk is en in de Leidraad MOOI Ede 2017 genuanceerde uitgangspunten opgenomen. Deze betreffen
zowel energiebesparende als energieopwekkende
maatregelen, zoals na-isolatie, panelen en collectoren.
Herbestemming is een essentieel onderdeel van monumentenzorg. Naast vele kleine herbestemmingen,
vaak van boerderij tot woonboerderij, zijn de afgelopen jaren ook enkele grootschalige herbestemmingen
gerealiseerd. Toch wacht Ede de komende jaren nog
een aanzienlijke taak op dit vlak, met name voor het
militaire en agrarische erfgoed. De uitdaging is om
binnen de veranderruimte van het monument een
nieuwe, blijvende functie te realiseren.
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Binnen de archeologie is in situ-behoud het meest
duurzaam. Idealiter laten we ons ondergrondse
erfgoed ongemoeid. In de praktijk wordt hier echter
zelden voor gekozen. De gemeente blijft streven naar
duurzaam behoud van de unieke kwaliteiten van de
ondergrond. Hiervoor is meer wetenschappelijk inzicht
nodig in de aard, verspreiding, diepte en conservering
van archeologische resten die de Edese zandgrond
herbergt en de bodemkundige factoren die een rol
spelen bij fysiek behoud. De gemeente wil in kaart
brengen wat bedreigingen zijn en welk effect bepaalde
bodemingrepen op het bodemarchief hebben. Zo kan
naar concrete archeologievriendelijke alternatieven of
sturingsinstrumenten worden gezocht.
Onderzoek naar bodemverstoringen is tevens van
belang voor het actualiseren van het archeologische
verwachtingsmodel in de Cultuurhistorische Waardenkaart. Bij de uitvoering van deze inventarisatie zoeken
we samenwerking met partijen die al zich met dit
soort onderzoek bezighouden, zoals Alterra/Universiteit Wageningen en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed.
3.5. Beheer
Collectie archief
De archiefcollectie bestaat momenteel uit ruim 300
verschillende archieven en een brede documentatie.
Ook de archieven van de gemeente Scherpenzeel zijn
in Ede ondergebracht. Acquisitie vindt plaats op een
passieve manier. Ondanks de toenemende digitalisering zullen de komende decennia nog steeds papieren
collecties worden opgenomen. Het is belangrijk dat
we uit alle delen van onze maatschappij informatie
verzamelen om ook in de toekomst in de volle breedte
onze geschiedenis te kunnen bestuderen en daarvan
te leren. Hierbij maken we ook gebruik van de systematiek van de hotspotmonitor en het verwerven van
informatie vanuit social media-kanalen. Deze digitale
informatie vraagt een andere aanpak, waarop we anticiperen met een zogenaamd digitaal depot (E-depot).
Collectie archeologie
In Ede worden regelmatig archeologische vondsten
gedaan. Vondsten zijn overblijfselen, voorwerpen of
andere sporen van menselijke aanwezigheid in het
verleden. Alle vondsten samen, met hun documentatie, vormen de archeologische collectie van Ede. In
eerdere nota’s lag de nadruk vooral op het instandhouden van vindplaatsen (terreinen) en veel minder op
behoud van vondsten (cultuurgoederen). Vondsten zijn
echter evenzeer een waardevolle categorie erfgoed.
Het voormalige herstellingsoord voor overspannen leerkrachten
aan de Boslaan 68 in Lunteren (architect Jan Grijpma, 1932) is de
afgelopen jaren gerestaureerd en herbestemd tot een luxe wooncomplex (foto Alvis Vastgoed).

Rollen, taken en verantwoordelijkheden

Niet alleen omdat vondsten het enige is wat na een
opgraving voor het nageslacht over blijft, maar ook
omdat zij het verleden tastbaar maken. Niet voor niks
is er een levendige handel in vondsten en zijn vondsten het eerste waar men een archeoloog naar vraagt.
Voor het verzamelen van vondsten gelden allerlei
regels. Daarbij is er een onderscheid tussen vondsten
uit opgravingen en toevalsvondsten. Vondsten uit
opgravingen zijn sinds 2007 formeel eigendom van de
provincie. Bij een toevalsvondst geldt de zogenaamde
schatvindersregeling: als de eigenaar van het object
niet kan worden achterhaald, is de vondst het gedeelde eigendom van de vinder en de grondeigenaar
(zoals de gemeente). De vinder moet een toevalsvondst melden bij de Minister van OCW (Erfgoedwet,
artikel 5.10). Het archeologiebeleid is er al jaren op
gericht het aantal toevalsvondsten zoveel mogelijk te
beperken. Hoewel de gemeente meestal als eerste een
melding krijgt, blijft het optreden van de gemeente
beperkt tot een (ad hoc) registratie van vondst(en) en
vindplaats in het eigen databeheersysteem.
Het is een achterhaald, maar hardnekkig beeld dat
onderzoek naar toevalsvondsten regelmatig een vertragende factor is. In de Edese praktijk hebben zich de
afgelopen jaren geen probleemgevallen voorgedaan,
juist vanwege het doelgerichte beleid en het bieden
van maatwerkoplossingen door de gemeente.
Als publieksservice en om kennis op te bouwen over
collecties en het effect van het eigen beleid wil de
gemeente in Cultura Erfgoed een ArcheoHotspot realiseren: een loket voor vondstmelding, -determinatie
en -registratie. De ArcheoHotspot wordt bemenst door
het archeologische team Arnhem-Ede en vrijwilligers
en is rechtstreeks gelieerd met het regionale depot in
Arnhem.
Erfgoeddepots
In de Cultuurnota heeft de gemeente de ambitie
verwoord om de kwaliteit van museale instellingen en
het behoud van collecties te verbeteren. Op behoud
en beheer van vondsten heeft dit beleid nooit effect
gehad. Vondsten uit opgravingen - van voor 2007 - en
toevalsvondsten bevinden zich in (tijdelijke) depots

verspreid door Nederland. De archeologische collecties die de gemeente in het verleden zelf opbouwde,
zijn ondergebracht in tijdelijke voorzieningen, waaronder het depot van Historisch Museum Ede. Dit is
geen permanente oplossing. Op dit moment worden
vondsten uit opgravingen in het provinciale depot in
Nijmegen ondergebracht. Deze vondsten zijn nauwelijks ontsloten en niet toegankelijk voor erfgoedinstellingen en publiek in Ede.
Arnhem heeft een door de provincie erkend archeologisch depot voor vondsten. Dankzij dit depot blijft de
gemeente eigenaar en kan men er vrij over vondsten
beschikken. In 2019 realiseren de gemeente Arnhem
en Museum Arnhem een nieuw depot volgens de
hedendaagse kwaliteitseisen. Ede wil hier graag bij
aansluiten. De eerdergenoemde business case gaat
uit van een (vernieuwd) regionaal archeologisch
depot voor de Zuid-Veluwe. Door een depot te delen
met Arnhem krijgen wij zeggenschap over ons eigen
erfgoed en kunnen dit bijvoorbeeld gebruiken in de
ArcheoHotspot.
In overleg met de eigenaren van vondsten wil de
gemeente (als eigenaar) werken aan een duurzaam
beheer en betere ontsluiting van informatie over vondsten. Dit wil de gemeente doen door in samenwerking
met de gemeente Arnhem een depot te realiseren. In
de aanloop naar een (vernieuwd) regionaal archeologisch depot voor de Zuid-Veluwe wordt de precieze
depotbehoefte door de gemeente(n) in kaart gebracht.
De archiefbewaarplaats aan de Bergstraat heeft plaats
voor 6 kilometer archief. Hier bewaren we overheidsarchieven, particuliere archieven en collecties, maar
ook (papieren) collecties van historische verenigingen
en andere erfgoedinstellingen. Deze ruimte uit 1999
bereikt langzaamaan de grens van de capaciteit. De gemeente wil onderzoeken of uitbreiding of uitplaatsing
tot de mogelijkheden behoort, bijvoorbeeld in samenwerking met het gemeentearchief Barneveld.
De capaciteit die beschikbaar is voor de kunstcollectie
voldoet op dit moment. Door toekomstig ontzamelen
(met name zgn. BKR-werken) kan ruimte beschikbaar
komen om te voldoen aan de behoefte van enkele
musea voor incidentele opslag van schilderijen.

4 Kennis vergaren en delen

Kennis vergaren en delen

4. Kennis vergaren en delen
4.1. Weet wat je hebt
Kennis is onontbeerlijk
Aan de basis van verstandig handelen liggen kennis en
inzicht. Dat is in de omgang met erfgoed niet anders.
Er is veel kennis te vergaren, verborgen in archieven,
de bodem of gebouwen. Veel is ook al ontsloten in
onderzoeken, publicaties en gegevensbestanden.
Het fundament van goed erfgoedbeleid is gedegen
inventarisatie en waardering van erfgoed - kennis en
inzicht - zodat we onderbouwde keuzes kunnen maken
wat juist wel en wat juist niet te beschermen of te ontwikkelen. Als je weet wat je hebt en een mening hebt
gevormd of iets waardevol is, kom je ook niet voor
verrassingen of voldongen feiten te staan.
Is er genoeg kennis bij de gemeente om de in deze
nota omschreven taken naar behoren te kunnen uitvoeren en is deze goed beschikbaar?
De uitdaging is om alle kennis zo goed mogelijk te
ordenen en op zo’n manier te verspreiden dat wat in
een bepaald geval relevant is ook eenvoudig is te vinden. Velen zijn nieuwsgierig naar het verhaal van hun
omgeving. Initiatiefnemers van ruimtelijke ingrepen
moeten in een vroeg stadium inzicht kunnen krijgen
in aanwezige of te verwachten cultuurhistorische
waarden. Voor hen probeert de gemeente bronnen en
verhalen zo goed mogelijk te ontsluiten.
Archief, goudmijn voor onze geschiedenis
Ons gemeentearchief is bij uitstek dé plek waar alle
(documentaire) informatie over het Edese erfgoed
wordt verzameld, beheerd en beschikbaar gesteld.
Door informatie op één plek onder te brengen of
op z’n minst in samenwerking aan te bieden, biedt
de gemeente een basis voor verspreiding van de in
deze bronnen aanwezige kennis. Als instelling met
professionele kennis, vaste medewerkers en geborgd
vanuit een wettelijk kader biedt de gemeente een
verantwoord beheer en een volledige beschikbaarstelling van alle relevante informatie. De schatkamer is
beschikbaar in letterlijke en figuurlijke zin: het ruwe
goud komt steeds weer binnen in de vorm van nieuwe
informatie en wordt na verrijking door middel van
ontsluiting en contextualisering omgezet in bruikbaar
goud: kennis over ons erfgoed!
Cultuurhistorische Waardenkaart
De ‘Cultuurhistorische Waardenkaart’ (CHW) is hierboven al geïntroduceerd. Om dit cultuurhistorische
Gereedschappen en klokbeker uit het Lunterse ‘graf van de
Kopersmid’. Op grond hiervan kon het graf gedateerd worden op
omstreeks 2200 v.Chr. Hiermee vormt deze grafvondst één van
de vroegste bewijzen van metaalbewerking in ons land.

informatiesysteem zelf goed te kunnen gebruiken en
om initiatiefnemers de juiste informatie te verschaffen,
moet de CHW zo actueel mogelijk blijven. Er is echter
een flinke achterstand in het verwerken van nieuwe
gegevens over alle deeldisciplines. De CHW-adviezen
voor de ruimtelijke inrichting blijken niet altijd goed
toepasbaar en het beheer van de kaart is systeemtechnisch niet actueel, waardoor hij niet gebruiksvriendelijk ontsloten is. De evaluatie van de CHW gaat daarop
in (zie bijlage 2).
Om duidelijker te maken hoe belangrijk bepaalde
waarden zijn, stellen we voor om integraal en per
vakgebied specifieke aandachtsgebieden en thema’s te
benoemen, zodat er meer hiërarchie komt binnen de
cultuurhistorische waarden, kenmerken of structuren.
De gebiedsbeschrijvingen zullen zich meer richten op
ruimtelijke ontwikkeling en niet alleen op instandhouding. Ruimtelijke kenmerken (kernkwaliteiten) zullen
in beschrijvingen, illustraties en kaarten prominenter
tot uitdrukking komen en meer gericht worden op hun
bruikbaarheid in actuele ontwerp- en planprocessen.
Verder moeten foutieve en onvolledige data worden gecorrigeerd en aangevuld en ondergebracht in
vlakfiguren in plaats van coördinatorpunten, adressen
of omschrijvingen. Dit laatste geldt met name voor de
bouwkundige en archeologische elementen en kleinschalige landschapsstructuren.
De gebruikersgroep van de CHW is in potentie zeer
breed, maar in de praktijk maken nu nog vooral
erfgoedspecialisten gebruik van de CHW. Door meer
focus en richting aan te brengen, hoopt de gemeente
doelgroepen beter te bedienen. De gemeente wil de
CHW actualiseren aan de hand van een samen met
een externe klankbordgroep opgestelde lijst van noden
en wensen. De actualisering van de kaart is een coproductie van de gemeentelijke afdeling Geo-Informatie
en Ondersteuning, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
en afdeling Beleid Infrastructuur en Milieu.
Door de bovenstaande verbeteringen is het (wellicht)
ook noodzakelijk de integrale beleidskaart te actualiseren. Deze integrale kaart geeft immers een totaalafweging van de waarden en deze kan door nieuwe
gegevens veranderen. Van belang is met name de
herbeoordeling van de gaafheid en herkenbaarheid
van het historisch landschap en (potentieel) archeologisch waardevolle gebieden, de feitelijke dragers
van de integrale beleidskaart, en hun samenhang met
historisch-bouwkundige elementen. Uitgangspunt is
om de huidige beleidsstrategieën, die gekoppeld zijn
aan de vier categorieën cultuurhistorisch waardevolle
zones, verder uit te werken en aan te geven welke
instandhoudingsbepalingen en procedures per gebied,
op basis van de kernkwaliteiten, van toepassing zijn.
Dit onderwerp wordt net als de (digitale) ontsluiting
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van de ruimtelijke data integraal opgepakt in het kader
van de nieuwe Omgevingswet.
Digitaal loket
Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Daarom ontwikkelt het rijk een digitaal
stelsel voor de Omgevingswet (DSO). Alle digitale informatie is straks op één plek te vinden: in het nieuwe
Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien
wat mag in de fysieke leefomgeving. Heel veel partijen
werken momenteel samen om het loket en het digitale
stelsel erachter te ontwikkelen. De gemeente volgt de
ontwikkelingen nauwgezet. In het implementatieplan
voor de Omgevingswet heeft de gemeente enkele
acties benoemd, waaronder een impactanalyse op de
kerninstrumenten, informatiesystemen en software en
een inventarisatie van al bestaande, bruikbare bronnen voor de informatiehuizen. Voor erfgoed is een
heldere digitale ontsluiting van de CHW nodig in het
informatiehuis ‘cultureel erfgoed’, waaraan concrete
gegevens zoals onderzoeksrapporten worden gekoppeld. De gemeente beheert momenteel ruimtelijke
erfgoeddata in GeoVisia en stelt deze (beperkt) als
open data beschikbaar via onder andere http://www.
nationaalgeoregister.nl. We zijn van plan erfgoeddata
te ontsluiten in de viewer https://geo.ede.nl. Van
belang is te onderzoeken of deze vormen van beheer
en ontsluiting voldoen aan de voorwaarden die de wet
aan ruimtelijke data stelt.
Gemeentelijk erfgoedregister
De Erfgoedwet verplicht gemeenten om alle gemeentelijk monumenten te registreren in een gemeentelijk
erfgoedregister. Onderdeel hiervan zijn omschrijvingen van de specifiek te beschermen waarden en
kwaliteiten op grond waarvan ze aangewezen zijn als
monument. Bij planvorming voor en rond monumenten is deze informatie van wezenlijk belangrijk als
inspiratiebron en toetsingskader. Naast de noodzaak
om dit bestand actueel te houden, is het wenselijk
om de toegankelijkheid van het register te verbeteren
ten behoeve van in- en extern gebruik en daarnaast
te bezien welke informatie (gegevensniveau) gekoppeld kan worden aan de CHW. Optimalisatie van het
erfgoedregister is onderdeel van het inrichten van een
deugdelijk digitaal loket.
Ede op de Kaart
Sinds enkele jaren is ‘Ede op de Kaart’ het online platform voor veel geografisch georiënteerde informatie
over onze geschiedenis. Gegevens zijn afkomstig uit de
CHW, maar ook uit het Verhaal van Ede, de kennisbank
van het archief en de beeldcollecties van het archief,
het Historisch Museum Ede en de Vereniging Oud Ede.
Zij zijn via deze web interface te vinden. Ede op de
Kaart is tevens een van de bronnen voor de digitale
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tafels bij de Edese musea en het archief. Daarnaast is
in 2016 Veluwe op de Kaart ontwikkeld, samen met
Veluwse erfgoedinstellingen, de provincie Gelderland
en de gemeenten Apeldoorn en Rheden. Veluwe op de
Kaart is gekoppeld aan www.veluwserfgoedbeleven.nl
dat zich speciaal richt op de erfgoedtoerist.
Het systeem achter Ede op de Kaart zal de komen jaren
worden verbeterd, aangevuld en technisch doorontwikkeld als blijvende geografische toegang tot erfgoed
brede informatie.
4.2. Specifieke kennishiaten
Handreiking interdisciplinair onderzoek
In hoofdstuk 3.2 is aangegeven dat de gemeente toe
wil naar een integrale regeling voor de uitvoering
van cultuurhistorisch onderzoek in gebieden met een
hoge cultuurhistorische waarde. Voor historisch-landschappelijk en -stedenbouwkundig erfgoed ontbreekt
sowieso een helder toetsingskader. Voorstel is om in
de Cultuurhistorische Waardenkaart vast te leggen
aan welke richtlijnen interdisciplinair cultuurhistorisch
onderzoek moet voldoen (planfase, doel, strategie en
methode) en welke bronnen dienen te worden gehanteerd. Daarmee wil de gemeente stimuleren dat de
CHW meer wordt gebruikt en dat een werkwijze wordt
gehanteerd die aansluit op de landschapsbiografische
benadering die de laatste jaren binnen het erfgoedveld
steeds meer opgeld doet. Door toepassing van deze
methode worden de landschapsvormende processen
en de belangrijkste landschappelijke elementen en
patronen in een plangebied inzichtelijk. Ook wordt
aandacht besteed aan immaterieel erfgoed, zoals plekgebonden verhalen en beelden. We zien dit als doorontwikkeling van het Verhaal van Ede en als uitdaging
om hier meer mee te gaan werken.
Samen kennishiaten opvullen
Samen met erfgoedinstellingen en bedrijven willen we
meer kennis opbouwen en voor burgers en initiatiefnemers beschikbaar stellen. De vergaarde informatie
is voor vele doeleinden van belang. De gemeente wil
een aantal cultuurhistorische onderzoeksprojecten
gericht coördineren via een deelprogramma bij Cultura
Erfgoed. Het gaat om:
• cultuurgoederen die per toeval worden ontdekt;
• cultuurhistorische objecten waarvan het behoud
onder druk staat;
• cultuurhistorische terreinen in gebieden met een
hoge ruimtelijke dynamiek;
• cultuurhistorische collecties en informatie die uit
het zicht zijn geraakt;
• cultuurhistorische onderzoeksvragen die in de
geschiedschrijving van Ede zijn onderbelicht.
Opvulling van deze kennishiaten zal zorgen voor een
soepeler en zorgvuldiger erfgoedbeleid.

Erfgoed in het landschap
Ons landschap is rijk aan inrichtingselementen die
vanzelfsprekend zijn maar sluipenderwijs verdwijnen
of van karakter veranderen. Bijzondere erfgoedcategorieën zoals oude nederzettingslocaties, schaapsdriften,
wildwallen, weteringen of sprengen, maar ook loopgraven en geschutstellingen vragen daarom om waardering en selectie. Er is wel een inventarisatie, maar
deze is beperkt en achtergrondinformatie is nog weinig
specifiek: een verdiepingsslag is noodzakelijk om te bepalen wat hun waarde is. Archeologisch zijn er binnen
het thema landschap de laatste jaren nieuwe, wetenschappelijke inzichten gegroeid, met name over de
laat-prehistorische landschappen met hun grafheuvels,
urnenvelden en Celtic fields.
Veel van deze elementen spelen een positieve rol
bij het behoud van natuurwaarden. Het erfgoedveld
dringt bij ons sterk aan om meer aandacht te besteden
aan deze typisch Edese onderwerpen. Daarom stellen we een agenda op, waarbij we die onderwerpen
bovenaan zetten, waarvan te weinig bekend is en die
gekoppeld zijn aan belangrijke historische thema’s in
Ede, zoals agrarische geschiedenis, waterhuishouding,
militaire historie, bosbouw en infrastructuur.
Funerair erfgoed en wederopbouwerfgoed in het buitengebied
Na het onderzoek naar gebouwd erfgoed van de afgelopen jaren resteren twee voorname kennishiaten:
het funerair erfgoed (begraafplaatsen en graftekens)
en het wederopbouwerfgoed (1940-1965) buiten
de bebouwde kom. Bij dit laatste gaat het vooral om
agrarisch erfgoed, een thema dat aansluit bij het economische beleidsthema ‘Food’ in de regio FoodValley.
Binnen het thema funerair erfgoed hoort ook de laatprehistorische cultuur van grafheuvels en urnenvelden,
die zo kenmerkend is voor de Veluwe en die steeds
meer een inspiratiebron is voor eigentijdse manieren
van ‘natuurbegraven’. Vergeleken met andere delen
van de Veluwe stond onderzoek naar funerair erfgoed
in Ede de laatste tientallen jaren op een laag pitje. Bij
de gemeentelijke afdelingen die zich bezig houden
met begraafplaatsen en met bos- en natuurbeheer
bestaat dringend behoefte aan meer inzage in relevante erfgoedwaarden op deze onderdelen. We gaan
deze kennisachterstand inhalen door middel van (veld)
inventarisatie, selectie en waardering, zodat recht kan
worden gedaan aan de aangetroffen erfgoedwaarden
(soort bescherming). Niet waardevolle zaken worden
losgelaten.
Wal in landbouwenclave de Ginkel. De meeste wallen dienden
om wild en schapen buiten de akkers te houden (wildwallen, engwallen, wildgraaf), met aan de buitenzijde een diepe greppel en
op de wal beplanting van houtsingels of bomenrijen, die werden
geëxploiteerd als hak of geriefhout. Onder andere door uitbreiding van bouwland zijn veel wallen verdwenen (foto: Overland).
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Monumentenbiotoop
De Omgevingswet verplicht gemeenten om, behalve
de monumenten, óók de aantasting van de omgeving
van monumenten te voorkomen. Dit is een belangrijke
aanvulling: het monument krijgt hiermee namelijk
directe invloed op zijn omgeving. Deze nieuwe regel is
een uitwerking van het Verdrag van Granada (1985) en
geldt voor gemeentelijke en rijksmonumenten. Deze
bescherming van de omgeving van het monument, de
‘monumentenbiotoop’, is een bewerkelijke opgave,
die vraagt om maatwerk op grond van de individuele
waarden en karakteristieken van ieder monument. De
gemeentelijke afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en
Beleid Infrastructuur en Milieu gaan deze uitdaging
aan.
Gebouwd Jong erfgoed 1965 -1985
Het rijk voert sinds enkele jaren een terughoudend
aanwijzingsbeleid. Het selecteren en aanwijzen van
nieuwe monumenten is, meer dan voorheen, een
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het Edese erfgoedveld kijkt daarom nadrukkelijk naar de gemeente
als het gaat om de aandacht voor mogelijke nieuwe
monumenten, in het bijzonder het erfgoed uit de periode 1965-1985. Dit erfgoed is nog niet in beeld, terwijl
veel uit deze tijd alweer plaats maakt voor iets nieuws.
Op verzoeken tot bescherming en behoud vanuit de
samenleving kan de gemeente geen weloverwogen
besluit nemen, omdat er onvoldoende inzicht is in de
aard en omvang van dit erfgoed.
Nu tijdig onderzoek doen, betekent straks niet met de
mond vol tanden staan, maar een zorgvuldig besluit
kunnen nemen wanneer keuzes voor sloop of behoud
zich aandienen. We kunnen dan kiezen: zorgvuldig
omgaan met de toppers, beleid maken voor karakteristieke bebouwing en loslaten als er geen bijzondere
waarden in het geding zijn. Het erfgoedveld pleit bij
dit specifieke erfgoed bovendien voor het intensiever
communiceren van ‘het verhaal’ (de waarden) achter
een monument.
Bouwhistorie, een onvermoede kennisbron
Historische bebouwing heeft bijna altijd een interessante bouw- en gebruiksgeschiedenis. Bouwsporen in
oude panden vertellen ons verhalen over de vroegere
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bewoners en hun dagelijks leven en geven informatie over ambachten, bouwtechnieken en -materialen
in het verleden. Daarom verplicht de wetgever bij
voorgenomen ingrijpende wijzigingen van beschermde
monumenten om bouwhistorisch onderzoek te doen.
Voor het uitvoeren daarvan hanteert de gemeente nu
al de richtlijnen van de Rijksdienst van het Cultureel
Erfgoed.

Reconstructie van de Oude Kerk in Bennekom naar de situatie
omstreeks 1542 op grond van bouwhistorisch onderzoek (bron:
Hein Hundertmark).

Maar ook panden zonder beschermde status kunnen oude woonplaatsen zijn en eeuwenoude onderdelen achter de gevels verbergen. Bouwhistorisch
onderzoek in dat soort panden kun je zien als een
soort bovengrondse archeologie; het kan verrassende
resultaten opleveren. Van belang is dat bouwhistorisch onderzoek zeer doelgericht wordt uitgevoerd
en deel uitmaakt van interdisciplinair onderzoek naar
cultuurhistorische waarden (zie hoofdstuk 3.2). Op de
CHW zijn archeologisch én bouwhistorisch kansrijke
locaties geïnventariseerd. De mate van verstoring door
herbouw of nieuwbouw op deze locaties is echter
niet onderzocht. De gemeente ziet verbetering van de
bouwhistorische kaartlaag als actiepunt voor de komende jaren, zodat er alleen om onderzoek gevraagd
wordt als dit nodig is.

Kennis vergaren en delen

4.3. Kennisvrijwilligers
Immaterieel erfgoed
Ons materiële erfgoed vertelt vele verhalen. Allemaal
samen vormen deze het Verhaal van Ede, waartoe ook
herinneringen en tradities horen. Mooi voorbeeld is de
jaarlijkse buurtspraak van de Buurt Ede en Veldhuizen,
het oudste bestuurlijk orgaan van Ede dat nog actief is.
Het immateriële erfgoed van gezamenlijke verhalen en
tradities heeft een samenbindende kracht en draagt
bij aan onze identiteit. Het heeft ook een belangrijke
educatieve rol, want we kunnen er veel uit leren over
het gedrag en het gedachtegoed van onze voorouders.
Het is waardevol als deze verhalen en tradities opgetekend en doorverteld worden. Ook kunnen we ze in
verbinding brengen met specifieke plekken. Tot het
immaterieel erfgoed behoren ook aanduidingen als
veld- en boerderijnamen (toponiemen). Deze zijn al
opgenomen in de Cultuurhistorische Waardenkaart.
Voor het immaterieel erfgoed ziet de gemeente in de
eerste plaats een kans voor de erfgoedinstellingen, die
we op projectmatige basis willen ondersteunen.
De corebusiness van verenigingen
De historische verenigingen in de gemeente hebben
een groot draagvlak. Enkele duizenden gezinnen zijn
lid en voelen zich aangetrokken tot het erfgoed uit de
directe (tastbare) omgeving. De verenigingen spelen een belangrijke rol in het vergaren en delen van
kennis. Ze zijn sterk lokaal georiënteerd en sommige
zijn verbonden aan een lokaal museum (Bennekom,
Lunteren, Ede). Ook geven de verenigingen tijdschriften en andere publicaties uit, waarmee zij kennis over
erfgoed delen. Een kleine groep deskundigen is betrokken bij diverse vormen van erfgoedonderzoek en
publiceert daarover. Velen consumeren deze kennis.
De verenigingen geven aan behoefte te hebben aan
professionele ondersteuning op het gebied van collectiebeheer en -ontsluiting. De gemeente - archief en
archeologie - wil dit aanbieden, bijvoorbeeld expertise
over auteursrecht, openbaar maken van (privacy)gevoelige informatie van personen/eigenaren of digitalisering. Een gedeeld actiepunt is het meer betrekken
van jongeren bij erfgoed.

Kennisvrijwilligers archief
Vrijwillige medewerkers vervullen sinds jaar en dag
waardevolle taken bij de ontsluiting van archieven
en collecties. Zij zijn niet betrokken bij de primaire
bedrijfsprocessen, maar houden zich vooral bezig met
het inhoudelijk ontsluiten van de bronnen (beeldcollecties, notariële archieven etc.). In de toekomst wil de
gemeente hier meer mensen bij betrekken door crowd
sourcing. Met steeds meer beschikbare digitale (digital
born) en gedigitaliseerde bronnen kunnen mensen ook
thuis aan collectieontsluiting werken. Via publicatiemethoden, zoals Wikipedia, wordt het ook makkelijker
om historische informatie te verspreiden. Voor het
archief zelf komt de nadruk van het werk vooral op het
bewaken van de kwaliteit te liggen.
Kennisvrijwilligers archeologie
Door bureaucratie en grote druk op de uitvoering in
een zwaar concurrerende archeologische markt is
de rol van amateurarcheologen op de achtergrond
geraakt. De gemeente is zich altijd (ad hoc) blijven
inzetten voor dit vrijwilligerswerk. In 2017 is dit nog in
de Erfgoedverordening (artikel 15.3) bekrachtigd door
amateur-archeologisch onderzoek in principe toe te
staan. Dit past ook in de bredere trend van burgerparticipatie.
Met het Besluit Erfgoedwet Archeologie (artikel 2.3)
stelt het rijk een vrijwilligersvereniging, die het behouden en beoefenen van archeologie als statutair doel
heeft, ook in de gelegenheid een opgraving te verrichten. De vereniging mag niet in opdracht van een
derde handelen en het mag niet om een archeologisch
monument gaan. Bovendien moet het terrein door
de gemeente zijn vrijgesteld van nader archeologisch
onderzoek.
In de Erfgoedverordening (straks: het omgevingsplan)
stelt de gemeente dezelfde kwaliteitseisen aan amateur-archeologisch onderzoek als het rijk:
• de gemeente stelt het programma van eisen vast;
• het onderzoek wordt binnen gestelde termijnen bij
de gemeente aan- en afgemeld;
• de verrichte handelingen en aangetroffen vondsten worden aan de gemeente gerapporteerd;
• de aangetroffen vondsten worden geconserveerd
en, inclusief documentatie, binnen twee jaar na
voltooiing overgedragen aan de eigenaar.
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5. Erfgoed zien en beleven
5.1. Erfgoed is er voor iedereen
Verantwoordelijke eigenaren
Onze belangrijkste partners zijn de eigenaren en
beheerders van het erfgoed. Hun betrokkenheid is
onmisbaar. Bijzonder is dat Ede de Vereniging Edese
Monumenten kent, waarvan vooral eigenaren van gebouwde monumenten lid zijn. De vereniging zet zich in
voor het draagvlak voor deze monumenten, behartigt
de belangen van monumentenbezitters bij de politiek
en (financierings)instanties en faciliteert hen bij het in
stand houden van hun monumenten.
De gemeente wil erfgoedbreed voorlichting aan en
draagvlakverbreding onder eigenaren verbeteren. Dit
past ook in de doelstellingen van Cultura Erfgoed. Het
veld vraagt ons daarbij om meer gevoel op te bouwen
bij marktpartijen als het gaat om de waarde van erfgoed. Makelaars en nieuwe eigenaren zouden goede
voorlichting moeten krijgen over erfgoedwaarden.
Belangrijk daarvoor zijn actuele en goed ontsloten
gegevens (zie hoofdstuk 4, erfgoedregister).
Kennisoverdracht
Overdracht van kennis is in essentie educatie. Alles wat
de gemeente doet, maar ook wat anderen doen, om
deze kennis te verspreiden, is presentatie. Doel is het
erfgoed zichtbaar te maken, te etaleren. Een belangrijke waarde van erfgoed is namelijk de beleefbaarheid ervan: dat het gezien, gehoord, gevoeld, ervaren,
gebruikt, veranderd, doorgegeven of verbeterd kan
worden.
Die beleefbaarheid is niet altijd onmiddellijk. Soms
moet er moeite worden gedaan om die te ontdekken
of zijn er visualisaties, entertainment of reconstructies
nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor archeologisch erfgoed, maar ook voor veel erfgoed in archieven en collecties. Dat erfgoed is in potentie het meest beleefbaar
als de deuren van de schatkamers (letterlijk) geopend
worden. Historische interieurs zijn nu vaak alleen beleefbaar voor bewoners en hun gasten, maar zijn ook
een potentiële bron van toekomstige beleving.
Doelgroepen
Het erfgoedbeleid is erop gericht om zoveel mogelijk
mensen erfgoed te laten beleven: inwoners, bezoekers, ondernemers, autochtonen, allochtonen, kinderen, ouderen, jongeren, kenners, liefhebbers, et
cetera. We maken voor erfgoed geen uitgebreid doelgroepenbeleid, maar vragen ons wel steeds af wie de
doelgroep is bij welk product en of mensen wel bereikt
worden. Belangrijk criterium is draagvlak.
Eén doelgroep wil de gemeente wel heel specifiek
benaderen: de jeugd. Voor deze groep willen we zo

specifiek mogelijke activiteiten aanbieden, al dan niet
via school.
Er wordt in Ede nog weinig gebruik gemaakt van moderne technieken die de beleving van (minder zichtbaar) erfgoed ten goede komt en de geschiedenis op
een aantrekkelijke manier tot leven wekt, bijvoorbeeld
bewegend beeld, animaties en 3D reconstructies.
Bereiken we op termijn bepaalde doelgroepen nog wel
als de digitale vaardigheden van mensen sterker worden en het online aanbod steeds bepalender? De gemeente gaat dit materiaal niet zelf ontwikkelen, maar
wil, bijvoorbeeld bij de eigen (ruimtelijke) projecten,
wel bijdragen aan een bijdetijdse erfgoedbeleving, die
erfgoedinstellingen, cultuurmakers en publiek samenbrengt. Voorwaarde is wel dat dit voor een breed publiek gebeurt en dit een duidelijke meerwaarde heeft
in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving.

Cultuurhistorisch informatiebord licht de bijzondere werking van de
monumentale en herbestemde rioolwaterzuivering in Otterlo toe.

Erfgoededucatie
De afgelopen jaren hebben de erfgoed-educatieve programma’s en activiteiten vooral in het teken gestaan
van het primair onderwijs. Ook de in 2016 ontwikkelde
doorlopende leerlijn erfgoededucatie heeft het basisonderwijs (8-12 jaar) als werkgebied.
Om cultuur in de klas te krijgen, werkt in Ede een
cultuurmakelaar, die op dit moment vooral bemiddelt
om brede cultuurproducten in het primair onderwijs te
krijgen. Dit alles met een wisselend succes. Naarmate
de contacten tussen de erfgoedinstelling en een plaatselijke school goed zijn, lijkt aanbod en vraag elkaar
beter te vinden. Maar er moet ook worden opgemerkt
dat de vraag vanuit het onderwijs moeilijk te definiëren en te genereren valt. Het onderwijs wil in elk geval
ontzorgd worden. Met aanbodgerichte activiteiten en
programma’s zijn de erfgoedinstellingen al veel voorzichtiger geworden.
Voor erfgoed ligt het voor de hand, ook vanwege de
complexiteit van de bronnen, om de focus ook te richten op het voortgezet onderwijs. Dit is nog onontwikkeld gebied voor zowel instellingen als scholen. Maar
de beschikbare bronnen en het te verwachten aanbod
(inclusief methodische begeleiding) zijn goed geschikt
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te maken voor de leeftijdsgroep 12-18 jaar. Hiervoor is
nieuwe (didactische) kennis nodig bij de instellingen en
zullen contacten met het voortgezet onderwijs moeten
worden opgebouwd.
Erfgoed zal vooral beleefbaar moeten zijn op locatie!
Daar is het verhaal het beste te vertellen en Cultura
Erfgoed kan hierin een doorwijsrol krijgen. Hiervoor
moet wellicht een nieuw soort rondleiders/gidsen
worden ingezet met zowel inhoudelijke als didactische
kennis. Hierbij is ook de moderne techniek goed toepasbaar is de vorm van bijvoorbeeld apps.
Op dit moment is de cultuurmakelaar met name actief
voor het basisonderwijs, maar nog niet voor het voorgezet onderwijs. Er zal dus gekeken moeten worden
zowel naar aansluiting bij behoefte van het voortgezet
onderwijs als naar de ondersteuningsstructuur. Vanuit
Cultura Erfgoed willen we deze taal ontwikkelen, om te
beginnen door het uitvoeren van enkele pilots tussen
erfgoedinstellingen, onderwijs en onderwijskundigen. Zo kan blijken of er voldoende vraag is en of het
bestaande aanbod voldoende kwaliteit heeft om in de
(latente) behoefte te voorzien. Hiervoor zal een extra
stimuleringsbudget noodzakelijk zijn.
5.2. Erfgoed en vrije tijd
Open Monumentendag, Historisch café en andere
activiteiten
Al jaren organiseert het Comité Open Monumentendag Ede het programma voor de Open Monumentendag, landelijk het grootste jaarlijkse culturele evenement in Nederland. Ook in Ede komen ieder jaar weer
duizenden bezoekers van erfgoed genieten. Het bezoeken van een monument draagt eraan bij dat mensen
beter begrijpen wat het belang is van monumentenzorg, zo blijkt uit onderzoek. De gemeente ondersteunt
de organisatie.
Vanuit Cultura Erfgoed gaat de gemeente meer vorm
en inhoud geven aan tal van educatieve taken rond
erfgoed. Een daarvan is het Historisch Café dat enkele

malen per jaar wordt georganiseerd, maar bijvoorbeeld ook ‘Leven als in de IJzertijd’, een goed bezocht
evenement vol prehistorisch re-enactment bij de ijzertijdboerderij in Wekerom, dat Geldersch Landschap
& Kasteelen in samenwerking met de gemeente en
enkele vrijwilligersorganisaties jaarlijks organiseert.
Recreatie en toerisme
Erfgoed speelt een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid van een plek. Aandacht voor erfgoed komt dan
ook de toerismesector ten goede. Recreatieondernemers zijn zich daarvan bewust; zij zien erfgoed als een
unieke eigenschap. Ondernemers vragen de gemeente
om de belevingsmogelijkheden van erfgoed te vergroten. Toch moet het expliciet uitbaten van erfgoed in
Ede op veel plaatsen nog echt op gang komen.
Binnen de gemeente liggen enkele toppers als het
gaat om recreatie in het cultuurlandschap: het Nationale Park de Hoge Veluwe in de eerste plaats, maar
ook gebieden als de Ginkelse Heide, de Goudsberg en
Planken Wambuis trekken veel toeristen. Hoekelum
en Kernhem zijn vooral populair bij de eigen inwoners. Vanuit het gemeentelijke cultuurbeleid worden
verschillende toeristische instellingen ondersteund die
erfgoed hoog in het vaandel hebben staan.
Het huidige en toekomstige erfgoedprogramma van
de gemeente draagt op verschillende manieren bij aan
beleidsdoelen op het gebied van toerisme en recreatie en vice versa. In het erfgoedprogramma ziet de
gemeente de volgende focuspunten die bijdragen aan
het verbeteren van het erfgoedtoerisme, wanneer zij
in samenhang met andere gemeentelijke beleidsprogramma’s ten uitvoer worden gebracht:
• restauratie en onderhoud monumenten op peil
houden en verduurzamen (beleid vastgoed en bos- en
natuurbeheer);
• zandwegen niet verharden in gebieden met een
hoge cultuurhistorische waarde (beleid verkeer);
• musea faciliteren in kennis en collectie in het belang
van een kwalitatief hoogwaardig erfgoedaanbod (cultuurbeleid);
• in de programmering van Cultura Erfgoed aansprekend aanbod creëren voor de doelgroep recreatie en
voor bepaalde leeftijdscategorieën (cultuurbeleid);
• verbeteren van de informatievoorziening langs reOpen Monumentendag 2016 in Ede, met een tentoonstelling over
het soldatenleven in de Frisokazerne (Foto: Platform Militaire
Historie Ede).
Open Monumentendag 2015 in Bennekom, met het rondleiden
van bezoekers door de kerktoren. De OMD is een sterk merk;
driekwart van de Nederlanders kent de dag die, als grootste
jaarlijkse cultureel evenement, traditioneel mag rekenen op bijna
1 miljoen bezoekers (bron: ‘Onderzoek draagvlak voor monumenten’, NRF 2014. Foto: Ede Stad).
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creatieve infrastructuur, bijvoorbeeld bij de klompenpaden (landschapsbeleid);
• het vernieuwen van fysieke markeringen, zoals
infoborden, bij toeristische highlights en ‘plaatsen van
herinnering’, op aansprekende en herkenbare wijze
(beleid landschap en wijk-, bos- en natuurbeheer);
• erfgoedinformatie filteren en categoriseren in voor
Veluwe-marketing kenmerkende thema’s ‘militair
erfgoed’, ‘boer en landschap’, ‘macht en pracht’ en
‘handel en bedrijvigheid’;
• erfgoedinformatie ontsluiten in een structuur van
‘Points of interest (POI)’ in lijn met het op toeristen gerichte Veluwe op de kaart; verbetering van de zonering
van het recreatief gebruik van het cultuurlandschap is
een belangrijk aandachtspunt.
Binnen de gemeente zal het team erfgoed optrekken
met medewerkers van andere beleidsvelden om de
erfgoedbeleving en het erfgoedtoerisme te versterken. Buiten de gemeente zullen we de samenwerking
opzoeken met andere Veluwse partijen met als doel
de erfgoedsector en de toerismesector blijvend met
elkaar te verbinden. Eén van de vehikels is het project
Veluws Erfgoed Beleven 2.0 waar we in samenwerking
met andere Veluwse gemeenten (en de provincie Gelderland) verder aan zullen werken.

5.3. Gidsen, tolken en verhalenvertellers
Ambassadeurs
Om erfgoed op een kwalitatief hoogstaande manier te
kunnen beleven, is het belangrijk dat de instellingen
voldoende zijn toegerust. Naast de enkele professionele krachten draaien veel instellingen vooral op enthousiaste vrijwilligers doen. Het is belangrijk om voor deze
vrijwilligers in musea, bij archeologie en archief, rondleiders en gidsen goede ondersteuning te bieden. Dit
kan door vanuit Cultura Erfgoed een breed scala aan
algemene en specifieke trainingen en bijscholingen te
bieden. Deels zullen deze trainingen door de professionals gegeven kunnen worden, deels zullen deze als
vakspecialisten moeten worden ingehuurd. Dit zien we
als een van de taken van Cultura Erfgoed.
Het beleven van het (pre)historisch landschap
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de
eigen leefomgeving wordt steeds meer aan burgers
gegeven. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.
Onder de titel ‘Levend Landschap’ daagt de gemeente
bewoners uit hun plannen voor hun leefomgeving
om te zetten in daden. Stichting Landschapsbeheer
Gelderland coördineert de projecten die uit deze actie
voortkomen. Het project loopt inmiddels in Harskamp,
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Lunteren, Bennekom en Otterlo. In alle dorpen blijkt
erfgoed een veel gekozen aanknopingspunt. Opvallend
is dat niet zozeer projecten rond bestaande monumenten worden aangegrepen, bijvoorbeeld omdat het
onderhoud achterstallig is of het behoud onder druk
staat, maar vooral minder gevoelige onderwerpen
en immaterieel erfgoed: oude foto’s en verhalen uit
grootvaders tijd.
Ook grondbezitters en organisaties die zich bezighouden met bos- en natuurbeheer besteden in toenemende mate aandacht aan de historische gelaagdheid
van het landschap en zien geleidelijk het belang van
doelgericht erfgoedbeheer. Het verhaal achter het
landschap blijkt populair; gidsen van natuurorganisaties leren en vertellen er graag over.
De gemeente juicht dit toe en wil aan particuliere
initiatieven bijdragen door informatie over erfgoed
actiever en op een moderne manier aan te bieden. Dit
kan achtergrondinformatie zijn, zoals historische foto’s,
maar ook monitoringsgegevens, bijvoorbeeld beheeradviezen voor grafheuvels. De gemeente wil graag
accenten leggen en zal bewoners verleiden specifieke
onderwerpen als eerste op te pakken.
5.4. Communiceren en informeren
Op papier en digitaal is er een enorm aanbod over de
geschiedenis en het erfgoed in Ede. Nieuws, activiteiten en informatie over erfgoed worden op uiteenlopende manieren gecommuniceerd. Het grootste deel
hiervan wordt verzorgd door de Edese erfgoedinstellingen, particuliere initiatieven en het gemeentearchief.
De variatie in het aanbod biedt maatwerk voor allerlei
specifieke doelgroepen, maar zorgt ook voor versnippering en draagt daardoor weinig bij aan een brede
zichtbaarheid, beleving en profilering van het gemeentelijk erfgoed als geheel. Er is niet één kanaal of één
organisatie die zich (pro)actief met erfgoedcommunicatie bezighoudt. Dat laatste is ook niet noodzakelijk,
maar door communicatie gecoördineerd op te pakken,
kunnen meer mensen bereikt worden.
Websites
Via meerdere toegangen op onze website www.ede.
nl, maar ook via sites van andere organisaties stelt de
gemeente informatie digitaal beschikbaar. Informatie
over erfgoed is opgedeeld en gericht op vrijetijdsbesteding en toerisme (cultuur, archeologische vondsten,
musea), op de gemeente als organisatie (archief, educatief aanbod) en op leven, wonen en ondernemen
(monumenten, landschap en regels met betrekking tot
de leefomgeving). De subsidieregelingen zijn via het
digitaal loket inzichtelijk gemaakt.
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Voor historische informatie over de gemeente kun je
op heel veel verschillende plekken terecht. De inhoud
van specifieke collecties op gebied van archief en archeologie biedt de gemeente aan op www.ede.nl/gemeentearchief, www.archieval.nl en www.collectiegelderland.nl. Geografisch geordende erfgoedinformatie
presenteert de gemeente op de websites www.ede.nl/
chw, www.edeopdekaart.nl en www.veluweopdekaart.
nl. Het Verhaal van Ede, de canon voor het onderwijs,
is vormgegeven op de website www.mijngelderland.nl
die wordt beheerd door Stichting Erfgoed Gelderland.
Stichting Erfgoed Gelderland heeft de opdracht van
de provincie om het Gelderse erfgoedveld te ondersteunen. Naast de stichting bestaat er een coöperatie
Erfgoed Gelderland met een nauwe relatie met het
Gelders Archief. Het gemeentearchief is namens de gemeente lid van deze coöperatie en ondersteunt daarmee de websites (e-culture) van Erfgoed Gelderland.
De erfgoedinformatie wordt steeds meer als open
data aangeboden, bijvoorbeeld via Linked Open Cultuur Data en het Nationaal Georegister, en via diverse
wiki-vormen (wikimedia, wikipedia en wikidata). Deze
data zijn openbaar, bekostigd uit publieke middelen
en er berusten geen rechten op. De gemeente wil
de trend blijven volgen en via (bestaande) websites
zoveel mogelijk erfgoeddata volgens open standaarden
ter beschikking stellen. Daarbij is van belang dat de
computer-leesbaarheid verbetert, dat zoekmachines
erfgoedinformatie in documenten kunnen vinden en
dat barrières voor breder ICT-gebruik zoveel mogelijk
weggenomen worden.
Veel communicatie over erfgoed gaat buiten de gemeente om. De meeste erfgoedinstellingen hebben
een tijdschrift of nieuwsbrief en een eigen website,
zoals de musea en historische verenigingen. Ook zijn
er talrijke particuliere websites die aandacht besteden
aan erfgoed en geschiedenis. Ten slotte is er ook op
de websites van veel landelijke erfgoedinstellingen
veel informatie te vinden over Ede of over erfgoed in
algemene zin.
Nieuwsbrieven en social media
De vier historische verenigingen in onze gemeente
hebben alle een periodiek verschijnend tijdschrift met
historische artikelen. Nieuwsbrieven en jaarverslagen
zijn deels opgenomen in de tijdschriften, die gezamenlijk een oplage van enkele duizenden exemplaren
kennen. Het gemeentearchief verspreidt ongeveer 7
keer per jaar een digitale ‘Nieuwsbrief Gemeentearchief Barneveld en Ede’ met specifieke informatie over
het (regionale) archiefwezen, bijvoorbeeld nieuwe
bronnen en aanwinsten in de bibliotheek. Archeologische ontdekkingen en nieuws over monumentale
panden wordt ad hoc door de gemeente gecommuni-
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ceerd, meestal binnen de ruimtelijke projecten waar zij
onderdeel vanuit maken, als persbericht of op projectwebsites als www.veluwsepoort.nl.
Wij willen de communicatie over erfgoed verbeteren
door meer gericht over het thema te gaan communiceren. Het informeren over erfgoed - bijvoorbeeld via
social media - kan bij uitstek door Cultura Erfgoed gebeuren en door interactie tussen partners dáár te stimuleren. Dat willen we in samenwerking met de Edese
erfgoedpartners en andere betrokkenen doen. Wij
streven naar het delen en uitwisselen van informatie
in een stijl die modern en aansprekend is, interessant
voor een brede doelgroep en die recht doet aan de
eigen identiteit en de activiteiten van de verenigingen
en andere partners. Te denken valt aan een interdisciplinaire nieuwsbrief die eens per half jaar verschijnt en
die in analoge vorm in musea en VVV agentschappen
verkrijgbaar is. Een digitale variant kan uitgebreider
zijn, verschijnt elk kwartaal en bevat koppelingen naar
andere online informatie.
Historische cahiers, publicaties en berichten
Het archief geeft twee historische publicatiereeksen
uit, de Historische Cahiers en de Historische Berichten.
In de cahiers worden verschillende onderwerpen uit
de gemeentelijke geschiedenis beschreven. De serie
Berichten wordt in een beperkte oplage uitgegeven.
Wanneer een publicatie is uitverkocht, wordt deze
als eBook uitgegeven. Ter gelegenheid van het feit
dat 70 jaar geleden het Mausoleum in Ede officieel in
gebruik is gesteld, zijn er in 2015 bijvoorbeeld twee
nieuwe publicaties gepresenteerd als eBook in de
‘Mausoleumreeks’. Vanuit de andere afdelingen van
de gemeente die zich bezig houden met erfgoed wordt
bijgedragen aan publicaties van derden, bijvoorbeeld
aan de serie ‘Cultuurhistorische Routes in Nederland’
van Uitgeverij Matrijs en het onlangs verschenen boek
‘Stolpersteine in Bennekom’ en het vierde deel van
de serie ‘Geschiedenis in Beeld’ van de Historische
Vereniging Oud-Bennekom. Het exploiteren van deze
uitgaven zien we vooral als een rol van het particulier
initiatief, maar de gemeente wil zich ook de komende
jaren blijven inzetten met inhoudelijke en praktische
ondersteuning om dit soort publicaties (mede) mogelijk te maken.

Bijzonder historisch café in juli 2016 in de vorm "Garnizoen Ede
draait door", met gespreksleider, tafeldame, interessante interviews
en natuurlijk (militaire) muziek. Afsluitend werd de tentoonstelling
“In dienst in Ede” geopend (foto: Platform Militaire Historie Ede).

6 Programma Erfgoed

Programma Erfgoed

6. Programma erfgoed
6.1. Drie ambitieniveaus: basis, midden, hoog
Het nieuwe erfgoedbeleid bestaat uit een reeks van
voornemens en plannen. Om deze te verwezenlijken,
stellen we de hierna volgende reeks concrete activiteiten voor, die wij de komende jaren willen uitvoeren.
Deze activiteiten zijn ondergebracht in drie programma’s, die overeenkomen met drie ambitieniveaus
BASIS, MIDDEN en HOOG. De keuze om een activiteit
te koppelen aan één van de niveaus is vooral
bepaald aan de hand van:
1. de wettelijke noodzaak om bepaalde acties uit te
voeren, onder andere met het oog op de Omgevingswet;
2. de reacties die op het concept van de erfgoednota
zijn binnengekomen;

3. de mate waarin zij verbonden zijn met andere
beleidsterreinen, in het bijzonder het ruimtelijk
beleid, het cultuurbeleid en het toeristisch-recreatief beleid;
4. of er sprake is van cofinanciering door derden.
De ambitieniveaus BASIS, MIDDEL en HOOG worden
aan de gemeenteraad voorgelegd, die met haar keuze
het ambitieniveau van het nieuwe beleid kan bepalen. Bij ieder programma zijn bijbehorende middelen
nodig. Voor zover deze op dit moment niet begroot
zijn, zullen deze via aparte aan de uitwerking van de
programma’s verbonden voorstellen of via de Meerjarenbegroting en de Perspectiefnota’s vastgesteld
worden.

A M B I T I E

BA SI S
Het ambitieniveau BASIS met het bijbehorende programma behelst, de naam zegt het al, een basisscenario
waarbij de nadruk ligt op het uitvoeren van de wettelijke en reguliere taken door de gemeente op grond van
rijks-, provinciale en gemeentelijke regelgeving. Hieronder vallen alle taken die te maken hebben met de
Erfgoedwet, Archiefwet, Wet op de ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Wabo, Erfgoedverordening, Subsidieregeling Instandhouding Erfgoed, stimuleringsregelingen van rijk en provincie, en het reglement van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Onder andere door de komst van de Omgevingswet is dit al een verzwaring ten
opzichte van het huidige reguliere takenpakket. De acties die nodig zijn om de wettelijke taken naar behoren
te kunnen uitvoeren zijn in de tabel aangeduid met een hoofdletter W.
Op het gebied van het ruimtelijk erfgoed is er verder aandacht voor projecten die vanuit de samenleving of
andere afdelingen aandacht vragen, en nodig zijn om erfgoed beter in beeld te krijgen, te waarderen en te
selecteren voor behoud, beheer en ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor het (minimaal) beheren van
erfgoeddata en enkele reguliere activiteiten op gebied van erfgoedvoorlichting en communicatie, zoals de
Open Monumentendag.
Actie Hoofdstuk
1
4.2
2 W
3 W

4.1
4.2

Korte omschrijving
Opstellen en uitvoeren van een beleidsagenda voor bijzondere historische landschapselementen.
De Cultuurhistorische Waardenkaart actualiseren.
Plan van aanpak opstellen voor het in kaart brengen van
monumentenbiotopen en implementeren in o.a. het
omgevingsplan, in het kader van implementatie Omgevingswet.

Kostenindicatie
Eenmalig 15.000,Eenmalig 90.000,Eenmalig 10.000,-

Montagefoto van de bitterzoutloods op het Enkaterrein (1926, Van
den Bosch). De slechte bouwtechnische staat maakte de restauratie en herbestemming vanaf 2013 tot een ingewikkelde opgave. In
het rijksmonument zijn 15 loftwoningen gerealiseerd. Bewaard gebleven zijn alle belangrijke industriële elementen en de karakteristieke horizontaliteit van de loods, die tot uitdrukking komt in de 80
meter lange gevels met doorlopende luifels en laadplatforms. Zelfs
granaat- en kogelgaten uit de oorlog zijn bij de restauratie ontzien.
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4 W

4.1

5 W

3.2

6 W

2.3

7

5.2

8 W

2.3 / 4.1

9

3.3

10 W 3.1

11

5.4

12

3.1

13

3.2

14

3.4

15

3.4

16

3.5

17

3.2

18 W 3.2

Erfgoeddata beheren (GeoVisia) en ontsluiten volgens
wettelijke voorwaarden ruimtelijke data (oa. erfgoedregister).
Vervullen rol als onafhankelijk kwaliteitstoetser van archeologisch onderzoek.
Cultuurhistorische regels in bestemming- en beeldkwaliteitsplannen, welstandsnota, APV, Erfgoedverordening en
Leidraad Mooi Ede uniformiseren en optimaliseren voor
opname in het omgevingsplan.
Evenementen gericht op erfgoededucatie blijven ondersteunen, zoals Open Monumentendag Ede en Historisch
Café Ede.
Vastleggen cultuurhistorische kernkwaliteiten, herijken
cultuurhistorische zones en beleidsstrategieën.
Sloopmogelijkheden van karakteristieke panden beperken
via planologische bescherming.
Ontmoetingen gericht op kennisuitwisseling op gebied
van erfgoed stimuleren en faciliteren in Cultura Erfgoed
(als maatstaf voor erfgoedparticipatie in het kader van de
Omgevingswet).
Communicatieplan om in samenwerking met alle betrokkenen te komen tot een analoge en digitale nieuwsbrief
over erfgoed (via Cultura Erfgoed).
Het team erfgoed zodanig opleiden en de erfgoedtaken
zodanig verdelen dat aan de wettelijke eisen en minimale
randvoorwaarden ten aanzien van de uitvoering van
nieuw erfgoed- en omgevingsbeleid kan worden voldaan.
De archeologische samenwerking met Arnhem vastleggen
in een convenant met bijbehorende overeenkomsten.
Blijvend inzetten op duurzaamheid en passende herbestemming van historische bouwkunst.
Duurzaam behoud van ondergronds erfgoed verbeteren
door bedreigingen en effecten op het bodemarchief in
kaart te brengen en door te zoeken naar archeologievriendelijke alternatieven of sturingsinstrumenten.
Toewerken naar een duurzaam beheer en betere ontsluiting van archeologische vondsten in de regio Ede door de
exacte depotbehoefte in kaart te brengen en door samen
te werken in één depot met Arnhem.
Cultura Erfgoed neerzetten als centrum voor erfgoed en
geschiedenis in de hele gemeente.

De definities en nadere eisen ten aanzien van interdisciplinair cultuurhistorisch onderzoek in geval van ruimtelijke
ontwikkelingen in gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde (en eventuele ondergrenzen en vrijstellingen)
uitwerken in de Erfgoedverordening.

Eenmalig 30.000,-

Binnen bestaande
formatie.
Binnen begrote formatie (Implementatie
Omgevingswet).
Binnen bestaande
formatie. Voor organisatiekosten 6.000,(1.200,- per jaar).
Eenmalig 50.000,Eenmalig 37.000,Binnen bestaande
formatie.

Eenmalig 5.000,-

Binnen bestaande opleidingsbudgetten.

Begroting vaststellen
bij sluiten convenant.
Binnen bestaande
formatie.
Eenmalig 15.000,-

Begroting vaststellen
bij sluiten convenant.

Binnen bestaande
formatie. Instellingskosten Cultura al via
Cultuurnota.
Binnen begrote formatie (Implementatie
Omgevingswet).

Rijksmonumentale landhuisje ‘De Wijert’ aan de Edeseweg 30 in
Lunteren (1923-1924, J.W. Dinger), vóór de restauratie in 2017.
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19 W 3.4

20

4.2

21

3.4

22

5.1

Structureel aandacht besteden aan het instandhoudingsbeleid voor gebouwde monumenten en formuleren hoe
om te gaan met de nieuwe instandhoudingsplicht.
Inhalen van kennisachterstanden op gebied van funerair
erfgoed en wederopbouwerfgoed buitengebied en toepassen van waardering, (de)selectie en passende bescherming (planologisch of als monument) waar nodig.
De bestaande stimuleringsregeling continueren en bevorderen dat eigenaren van gebouwde monumenten hier
maximaal van kunnen blijven profiteren (cofinanciering
Provincie Gelderland).
Verbeteren van voorlichting aan en draagvlakverbreding
onder eigenaren (erfgoedbreed in Cultura Erfgoed). Te
verbinden met actie 11.

Binnen bestaande
formatie.
Fase 1 buitengebied
loopt. Fase 2 en 3:
50.000,- eenmalig.
Funerair erfgoed:
15.000,- eenmalig.
Binnen bestaande
formatie en budget.

Binnen bestaande
formatie.

De hierboven geschetste kostenindicatie voor het BASIS-scenario komt op een totaalbedrag van 323.000,voor de beleidsperiode van vijf jaar.
Hierin is niet opgenomen de begroting voor de archeologische samenwerking met de Gemeente Arnhem.
Deze samenwerking zal geschieden middels een af te sluiten convenant. De financiering van deze samenwerking volgt met de uitgewerkte voorstellen voor het convenant. Waar is aangegeven “binnen bestaande
formatie” is de inschatting dat het mogelijk is dit binnen de bestaande formatie te doen.
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A M B I T I E

MIDDEN
Het ambitieniveau MIDDEN met bijbehorende programma omvat naast de acties uit het programma BASIS
onder andere een aantal projecten onder de vlag van Cultura Erfgoed: het realiseren van een ArcheoHotspot, het promoten van erfgoed in de klas, een pilot rond erfgoededucatie in het voortgezet onderwijs en het
opleiden van vrijwilligers. Op het gebied van ruimtelijk erfgoed is er het verbeteren van de bouwhistorische
kaartlaag in de Cultuurhistorische Waardenkaart en het uitwerken van een richtlijn voor interdisciplinair cultuurhistorisch onderzoek.
In dit programma zijn ook activiteiten van de gemeente opgenomen op het gebied van het beschikbaar stellen van kennis, acquisitie voor de archiefcollectie en onderzoek of uitbreiding of uitplaatsing van het archief
tot de mogelijkheden behoort.
Actie Hoofdstuk
Korte omschrijving
t/m 22 Zie hiervoor
23
3.5
Realiseren van een ArcheoHotspot in Cultura Erfgoed
(publieksservice). Cofinanciering door het Rijk.
24
4.3
Beschikbaar stellen van gemeentelijke kennis zodat kennisvrijwilligers daar voordeel uit halen (vraaggericht).
25
4.2
Verbeteren van de bouwhistorische kaartlaag in de CHW
26
5.1
Erfgoed in de klas blijven promoten en een pilot houden
rond erfgoededucatie in het voortgezet onderwijs vanuit
Cultura Erfgoed.
27
5.3
Vrijwilligers in Cultura Erfgoed verder bekwamen tot
gastheren/dames en ambassadeurs en nieuwe vrijwilligers aantrekken.
28
4.2
Uitwerken van een (methodische) richtlijn voor interdisciplinair cultuurhistorisch onderzoek in een bijlage bij
RAAP-rapport 2500 (CHW).
29
4.1
Verbeteren, aanvullen en door ontwikkelen van Ede op
de Kaart als online platform gericht op een breed publiek.
30
3.2
Archeologische certificaathouders en vrijwilligersverenigingen, die het behouden en beoefenen van archeologie
als statutair doel hebben, uitzonderen van het metaaldetectieverbod in de APV onder voorwaarde dat metaaldetectie plaatsvindt in het kader van een opgraving als
bedoeld in de Erfgoedwet.
31
3.5
Actief acquisitie voeren om een representatieve archiefcollectie op te bouwen en om toekomstig erfgoed op een
verantwoorde manier op te nemen en te ontsluiten.
32
3.5
Onderzoeken of uitbreiding of uitplaatsing van het
archief tot de mogelijkheden behoort, bijvoorbeeld in
samenwerking met het gemeentearchief Barneveld.
33
5.4
Het voortzetten van de reeks Historische Cahiers.
De meerkosten voor het MIDDEN-scenario worden begroot op eenmalig 230.000,44

Kostenindicatie
Eenmalig 7.500,Eenmalig 10.000,Eenmalig 10.000,Eenmalig 10.000,- (pilots in 2018 en 2019).
Structureel 7.500,(37.500,- voor vijf
jaar).
Eenmalig 5.000,-

Eenmalig 20.000,-

Eenmalig 5.000,-

Structureel 0,4 fte,
25.000,- (125.000,voor vijf jaar).
Binnen bestaande
formatie.
Binnen bestaande
formatie.
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A M B I T I E

HOOG
Het ambitieniveau HOOG met bijbehorend programma is een maximumscenario. In dit programma zijn naast
alle acties uit programma’s BASIS en MIDDEN (zie hiervoor) met name activiteiten ondergebracht die inzetten op het verbeteren van deelname door het publiek aan erfgoed (participatie), ontsluiting en presentatie
van erfgoed en kennisvermeerdering. Het programma sorteert voor op de toekomst, onder andere met het in
beeld brengen van het gebouwde Jonge erfgoed van na 1965 dat geleidelijk ten prooi begint te vallen aan de
sloophamers.
Actie
t/m 33
34

Hoofdstuk
Zie hiervoor
3.2

35

5.4

36

4.3

37

4.2

38

4.2

39

5.2

40

5.3

41

5.4

Korte omschrijving

Kostenindicatie

Het toezicht op en informatievoorziening over onderzoek naar archeologische resten, verontreinigingen en
explosieven in de bodem integraal verbeteren.
Via (bestaande) websites erfgoeddata volgens open
standaarden ter beschikking stellen (op publiek gerichte uitwerking van actie 4).
Erfgoedinstellingen op projectmatige basis ondersteunen op het gebied van immaterieel erfgoed.
Cultuurhistorische onderzoeksprojecten gericht coördineren via een deelprogramma bij Cultura Erfgoed.
Het gebouwde Jonge erfgoed (1965-1985) in beeld
brengen en daarvoor middels waardering, selectie en
bescherming adequaat beleid toepassen.
Erfgoedtoerisme versterken door samenwerking met
andere Veluwse partijen en de toerismesector en door
gestalte te geven aan project Veluws Erfgoed Beleven
2.0.
De beleving van het (pre)historisch landschap verbeteren door bij te dragen aan particuliere initiatieven en
door aantrekkelijke informatie over het verhaal achter
het landschap proactief en doelgericht aan te bieden.
Het vanuit Cultura Erfgoed meewerken aan de totstandkoming van toekomstige publicaties over erfgoed
en publicatiereeksen.

Eenmalig 5.000,-

Eenmalig 5.000,-

Op projectbasis.
Eenmalig 25.000,Eenmalig 60.000,-

Eenmalig 10.000,-

Op projectbasis (o.a.
via Levend Landschap).
Binnen bestaande
formatie.

De meerkosten voor het HOOG-scenario worden begroot op eenmalig 105.000,- . Daarnaast zijn er kosten
gelieerd aan specifieke, nog te ontwikkelen initiatieven (zowel gemeentelijk als particulier). Deze kosten zullen
op projectbasis in beeld komen.
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Bijlagen

Bijlage 1. Overkoepelend beleid
1. Het rijk
Kiezen voor karakter: Visie erfgoed en ruimte
De nota ‘Kiezen voor karakter: Visie erfgoed en ruimte’
omvat het meest recente rijksbeleid voor erfgoed.
Kern van het beleid is erfgoed onderdeel maken van
ruimtelijke ontwikkelingen door het in gebiedsopgaven een volwaardige plaats te geven. Door behoud
en ontwikkeling van erfgoed te koppelen aan andere
kwaliteiten, opgaven en partijen in een gebied wil het
rijk de positie van erfgoed versterken. Het motto van
‘Kiezen voor karakter’ is dan ook ‘van col¬lectie naar
connectie’. Hiermee breidt het rijk de erfgoedzorg nadrukkelijk uit van een objectgerichte naar een gebiedsgerichte benadering. Deze ontwikkeling in de erfgoedzorg was al ingezet met de beleidsbrief Modernisering
Monumentenzorg (2009) waarin het rijk de weging van
cultuurhistorische waarden in het ruimtelijk beleid tot
algemeen uitgangspunt maakte, onder andere via de
borging in bestemmingsplannen.
In het erfgoedbeleid ziet het rijk de volgende taken:
• bij het werelderfgoed zorgen voor samenhang én
vergroting van de uitstraling;
• het specifieke eigen karakter van de zee, kust en
rivieren bewaren;
• herbestemming zien als een gebiedsopgave, zowel
in groeigebieden als in krimpregio’s;
• het verbinden en elkaar laten versterken van
erfgoed, economie, ecologie ten behoeve van een
levend landschap;
• het laten zien van de periode van de ‘wederopbouw’ en de naoorlogse bouwkunst en landinrichting.
‘Kiezen voor karakter’ is onderdeel van de Visie Infrastructuur en Ruimte, het nationaal ruimtelijk beleid
van het rijk. Dit werkt aan een leefbaar, bereikbaar en
veilig Nederland. Voor de komende tien jaar zijn daarin
de volgende keuzes gemaakt:
• het versterken van de ruimtelijk-economische
structuur van Nederland;
• het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk
zekerstellen van de bereikbaarheid;
• het waarborgen van een veilige, gezonde en
klimaatbestendige leefomgeving waarin unieke
natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

in de nota ‘Beleef het mee!’. De provincie legt de nadruk op de cultuur- en erfgoedbeleving van mensen en
zoekt naar een evenwichtige balans tussen de maatschappelijke, economische en intrinsieke waarden
van erfgoed. Analoog aan het ondernemerschap in de
culturele sector vraagt de provincie ook nadrukkelijk
aandacht voor de economische waarde en het functionele gebruik van erfgoed. Met de ondersteuning van
een aantal vaste partners (‘de Gelderse basis’) kiest de
provincie voor continuïteit. Tegelijkertijd wil zij ruimte
bieden aan nieuwe initiatieven door middel van een
flexibele programmeerruimte. De provincie beschouwt
het erfgoedbeleid als een bijdrage aan het verbeteren
van de kwaliteit van de leefomgeving en het versterken van de economische structuur.
Het beleid is uitgewerkt in vier thema’s. Dit levert in de
praktijk vier onderwerpen op waarmee de provincie in
de beleidsperiode aan de slag wil:
• cultuur maken en beleven;
• erfgoed behouden en ontwikkelen;
• het verhaal van Gelderland;
• beleef het zelf.
De provincie wil met het nieuwe beleid een bloeiend
cultuur- en erfgoedklimaat creëren, waarin beleving
door de inwoners van Gelderland centraal staat. De
provincie zet ook sterk in op cultuureducatie op (basis)
scholen om nieuwe generaties te betrekken. Als het
specifiek om erfgoed gaat, wil de provincie bij het
behoud en de ontwikkeling van erfgoed extra aandacht geven aan een goede uitvoeringskwaliteit. Zij wil
dit onder andere doen door de samenwerking tussen
verschillende partijen te stimuleren.
De provincie heeft, ten slotte, ook de ambitie om
innovatie en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren in
en met de erfgoedsector. Daarbij gelden de volgende
speerpunten: klimaat/duurzaamheid, onderzoek, het
publiek toegankelijk maken van waardenkaarten en
het actualiseren van de kennisagenda archeologie.

2. De provincie Gelderland
Beleef het mee!
De provincie Gelderland heeft haar beleid voor cultuur
en erfgoed voor de periode 2017-2020 geformuleerd

Qua wetgeving op rijksniveau blijft voor onder meer archeologisch
en bouwkundig erfgoed, naast de Omgevingswet, ook de Erfgoedwet van belang. Niet alle onderdelen van de Monumentenwet
1988 zullen integreren in de nieuwe Omgevingswet (bron: RCE).
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3. De gemeente Ede
Perspectiefnota 2017-2020
In juni 2017 heeft de gemeente de nieuwste perspectiefnota gepresenteerd. Uitgangspunt van het beleid
is dat gemeente, bewoners(groepen), partners en
bedrijven intensief samen werken aan een stevige
en gezonde samenleving. Daarbij horen kansen voor
iedereen en een vangnet waar nodig. De gemeente wil
dit doen zonder lastenverzwaring en met een gezonde
begroting.
De perspectiefnota bouwt voort op de ambities uit het
convenant 2014-2018 ‘Ede smaakt naar meer!’. Dat
gaat om kwaliteiten voor Ede te versterken en kansen
te verzilveren. De gemeente blijft werk maken van een
aantrekkelijk woon- en werkklimaat voor jong en oud.
Er wordt geïnvesteerd in samenwerking in de Regio
FoodValley en investeringen gedaan in de KennisAs.
Binnen het sociaal domein worden zaken in nauwe
samenwerking met inwoners en zorgaanbieders aangepakt. Plannen en beleid maakt de gemeente steeds
vaker in gesprek met de samenleving. Initiatieven in
wijken worden zoveel mogelijk ondersteund.
Ede gaat uit van zorg als dat nodig is en veel ruimte
voor eigen kracht en initiatief. Ontmoeten, verbinden
en faciliteren is wat de gemeente met name doet.
Daarmee verandert de rol van de overheid. De gemeente richt zich op leefbaarheid in de wijken, goed
wonen voor iedereen en passend werk voor inwoners
en anderen. Met concrete projecten sluit Ede aan
bij wat de samenleving vraagt. In elke wijk of buurt
wordt geïnventariseerd welke wensen er zijn en hoe
vrijwilligers(organisaties) daaraan kunnen bijdragen.
Het centrum wordt groener en levendiger, in overleg
met ondernemers en bewoners uit Ede Centrum. Om
Ede toeristisch te versterken, wordt gehandhaafd op
de recreatieve bestemming van vakantiewoningen.
Ede werkt verder aan speerpunten zoals het buitengebied en World Food Center. In het kader van
duurzaamheid loopt een veelheid aan projecten,
initiatieven en samenwerkingen. Voorbeelden daarvan
zijn: investeringen in (snel)fietspaden, het plaatsen
van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en de
uitbreiding van het groene warmtenet.

De ‘dikke’ schoorsteen op het Enka terrein in Ede: een curieus type
en daarom van belang voor inzicht in de ontwikkeling van fabrieksschoorstenen in Nederland. Hij werd in 1927 speciaal gebouwd
voor de afvoer van schadelijke spingassen, en kreeg daarvoor uitzonderlijke afmetingen: de voet heeft een buitenwerkse doorsnede
van maar liefst 10 meter. Dankzij dit gegeven kan een ‘moeilijk monument’ als deze schoorsteen mogelijk toch worden herbestemd.
Plannen daarvoor worden momenteel uitgewerkt (foto: BOEi).
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Bijlage 2. Notitie evaluatie CHW
1. Inleiding
Wat is de CHW?
In 2012 heeft de gemeenteraad de Cultuurhistorische
Waardenkaart (CHW) vastgesteld als beleidskader. Aan
het college van B&W is toen de opdracht gegeven de
CHW periodiek te evalueren en actualiseren. De aftrap
naar nieuw erfgoedbeleid is aangegrepen om de CHW
als beleidsinstrument en als database te evalueren.
RAAP-rapport 2500
In de CHW is informatie bij elkaar gebracht over het
aardkundig, archeologisch, historisch-landschappelijk
en historisch (steden-)bouwkundig erfgoed. De bundeling van deze informatie heeft in 2012 RAAP-rapport
2500 opgeleverd, dat bestaat uit vier toelichtende
en beschrijvende delen en zes kaartbijlagen. Dit zijn
vier kaarten met gegevens per thema/vakgebied, een
waarderingskaart voor het cultuurlandschap en een
overkoepelende kaartbijlage, die de integrale cultuurhistorische waarde van deelgebieden verbeeld. Deze
integrale kaart is de feitelijke CHW Ede die formeel is
vastgesteld als beleidskaart.
Integrale beleidskaart
De integrale beleidskaart toont vier categorieën
waardevolle gebieden van meer tot minder zwaarwegend cultuurhistorisch belang, waaraan vier beleidsstrategieën zijn verbonden. Samengevat betreft Zone
1 de Edese parelgebieden waar ontwikkelingen zijn
toegestaan als ze tenminste beogen cultuurhistorische
waarden in stand te houden dan wel te versterken.
Een historisch-ruimtelijke analyse is hierbij noodzakelijk en het dagelijkse beheer dient mede gericht
te zijn op instandhouding. In Zone 2 is de historische
situatie nog redelijk gaaf. Interventies kunnen aangegrepen worden om cultuurhistorische waarden verder
te versterken. Een historisch-ruimtelijke analyse is
hierbij gewenst. Het erfgoed in Zone 3 draagt bij aan
de lokale identiteit, al is de historische samenhang op
onderdelen vertroebeld. Ontwikkelingen bieden een
kans om de kwaliteit te verbeteren. Een basiszorgvuldigheid dient daarbij te worden betracht. Zone 4 heeft
historisch gezien weinig waarde omdat het historische
karakter grotendeels is verstoord. Ontwikkelingen bieden een kans om de kwaliteit te verbeteren of cultuurhistorische waarden te (re)construeren.
Geografisch informatiesysteem (GIS)
De CHW is in de periode 2009-2012 in GIS geproduceerd. De inhoud kan sinds 2014 digitaal worden
geraadpleegd en onderdelen worden vanaf 2015
digitaal door de gemeente beheerd. Dit kan binnen
de gemeente via de applicaties Stroomlijn (viewer) en

GeoVisia (beheersysteem). Externe gebruikers kunnen
de CHW vinden op de gemeentelijke website als pdf.bestand (www.ede.nl/chw), op de website Ede op de
Kaart (www.edeopdekaart.nl) als kaartlaag en als een
door de organisatie ‘Gemeente Ede’ ter beschikking
gestelde (open) dataset in het Nationaal Georegister
(www.nationaalgeoregister.nl).
Status 2017
De informatie in bovengenoemde rapportage en GIS
heeft op zichzelf geen juridische status. Bij de bepaling
van wat er vanuit cultuurhistorisch perspectief op een
specifieke plek is toegestaan, wordt gebruik gemaakt
van door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijke
instrumenten waarin de cultuurhistorische informatie
uit de CHW is verankerd. De belangrijkste instrumenten zijn (tot de invoering van de Omgevingswet) de
structuurvisie, het bestemmingsplan, de erfgoedverordening, de welstandsnota en het beeldkwaliteitsplan.
2. Evaluatie CHW
Deze notitie is opgesteld aan de hand van opmerkingen die gemaakt zijn bij de totstandkoming van de
erfgoednota, door zowel partijen uit de Edese samenleving als medewerkers van de afdelingen Beleid
Infrastructuur en Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling
van de gemeente. De evaluatie biedt de mogelijkheid
om gevoerd beleid te beoordelen om tot verbetering
te komen. Heeft de gemeente met de CHW bereikt wat
zij wilde bereiken? Wat gaat goed en wat kan beter?
Bij de evaluatie zijn de drie functies van de CHW (zie
hoofdstuk 1.3 in de nota) als uitgangspunt genomen.
In zijn algemeenheid blijkt de CHW in de samenleving zeer positief gewaardeerd te worden. Er is veel
draagvlak voor het voortzetten van het gebruik en het
verbeteren van het beheer van de kaart. Het belang
van actualisatie en doorontwikkeling wordt sterk benadrukt. De evaluatie heeft een voorstel voor (beleids)
actualisatie opgeleverd, dat is opgenomen in hoofdstuk 4.1 van de nota.
De CHW als beleidskader voor ruimtelijke plannen
Structuurvisies
• Vanuit de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro)
is de structuurvisie het instrument om ruimtelijke
behoeftes, waaronder erfgoed, in samenhang te
verdelen. Sinds 2012 is de CHW genoemd in de
structuurvisies voor Ederveen (2014), Ede-Stad
(2017) en Bennekom (2017) met elk een geheel
eigen opbouw en abstractieniveau.
• De dorpsvisies zijn specifieker uitgewerkt, er is
meer (detail)informatie uit de CHW opgenomen,
dan in de visies voor het buitengebied en EdeStad. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens,
aanbevelingen en handreikingen in RAAP-rapport
2500. Wat betreft toegankelijkheid vragen de uit49
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gebreide rapporten veel van een lezer die zich niet
chronologisch maar geografisch oriënteert. Het
verdient aanbeveling bij actualisatie het stuk in die
zin (digitaal) toegankelijker te maken.
Binnen de afwegingsprocessen in de visietrajecten
is vooral door ontwerpers geput uit de rapporten
en deelkaarten. Erfgoedspecialisten zijn nauwelijks
in dit proces betrokken. De integrale beleidskaart
is door ontwerpers minder gebruikt, omdat bij
visievorming en uitwerking niet zozeer de integrale
waardering van het erfgoed maar meer afzonderlijke ruimtelijke karakteristieken van erfgoed
bruikbaar zijn. De verschillende eigenschappen
vragen om een verschillende inzet in het ontwerp
van een ruimtelijke visie. Verschillende erfgoeddisciplines zijn daarom opgesplitst en afgewogen
tegen andere (toekomstige) ruimtelijke belangen.
Overigens is dit de bij de vaststelling van de CHW
beoogde werkwijze: planvorming is altijd maatwerk, zo ook de implementatie van cultuurhistorische waarden in plannen.
Inhoudelijk heeft veel cultuurhistorische informatie een plek gevonden in structuurvisies. Voor wat
betreft de historische stedenbouw geldt dit in de
stadsvisie Ede (nog) niet overal: wel zijn bijvoorbeeld dorpse karakteristieken, groengebieden,
landgoederen en militaire terreinen meegewogen,
maar niet de als waardevol gekwalificeerde stadsringfragmenten, villaverkavelingen en woonbuurten. Dit is een aandachtspunt bij actualisatie.

Bestemmingsplannen
• Het bestemmingsplan is het belangrijkste ruimtelijk toetsingskader van de gemeente. De CHW is in
veel, maar lang niet in alle ontwikkelingsgerichte
en conserverende bestemmingsplannen verankerd. Die verankering is maatwerk per plan; elk
plangebied kent eigen waarden en archeologische
resten bestemt de gemeente anders dan landschapswaarden en bouwkunst.
• De vier categorieën waardevolle gebieden laten
zich geometrisch goed vertalen in bestemmingsplankaarten. De beleidskaart is in één oogopslag
duidelijk als een soort ‘stoplicht-model’ bij het
toetsen van nieuwe ontwikkelingen: van hoge
prioriteit (oranje) naar weinig attentie (groen). De
bij de beleidskaart horende richtlijnen zijn in planprocessen weinig toegepast. In plantoelichtingen
wordt cultuurhistorie (en archeologie) niet altijd
zorgvuldig afgewogen.
• Monumentale objecten en terreinen worden in
bestemmingsplannen gesignaleerd, maar geborgd
via sectorale regelgeving op rijks- en gemeentelijk
niveau. In de door het rijk aangeleverde geometrie
(kadastrale begrenzing) blijken fouten te zitten.
• In sommige gevallen stelt de gemeente zich graag

•

•

flexibel en faciliterend op door ‘binnenplans’ af te
wijken van bestemmingsplannen. Aan een dergelijke vrijstelling kan de voorwaarde verbonden
worden dat een plan daadwerkelijk kwaliteit toevoegt, bijvoorbeeld op gebied van cultuurhistorie.
Dit vraagt dan wel om meer concrete handvatten
in de CHW.
De CHW is als instrument vanuit planologisch oogpunt nog weinig doordacht en effectief. Bijvoorbeeld in geval van grootschalige sloop-nieuwbouw
transformaties in als waardevol aangemerkte
woongebieden, zoals tuindorp Kolkakker, ontbreekt een (voorbeeld)regeling voor planologische
bescherming van verkavelingsvormen.
De gemeente weeg in het zgn. ‘planatelier’ af of er
medewerking wordt verleend aan bestemmingsplanwijzigingen. Alleen wanneer plangebieden
in CHW Zone 1 liggen worden historisch-landschappelijke en/of historisch-stedenbouwkundige
waarden meegewogen. De toetsing zou moeten
worden uitgebreid naar plangebieden in CHW
zone 1 en 2.

Overige ruimtelijke en beeldkwaliteitsplannen
• In de Visie Openbare Ruimte (2016) voor Ede-Stad
en Ederveen zijn historische infrastructuren en
enkele bijzondere historische locaties op de CHW
specifiek benoemd, waarbij er een relatie is gelegd
met de kwaliteitsniveaus voor inrichting en beheer
van de openbare ruimte.
• Het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Ede (2012)
is opgezet aan de hand van de cultuurhistorische
eigenheid van landschappen waarvan de ligging en
indeling is gebaseerd op de CHW.
• Cultuurhistorisch waardevolle gebieden zijn opgenomen in de Welstandsnota (2013). Hier geldt
een bijzonder welstandsniveau. De betreffende
waarden zijn o.a. opgenomen als ‘aanvullende
beeldkenmerken’. Welstand is in beginsel gericht
op incidenten binnen bestaande situaties en borgt
niet het behoud van waarden bij herstructurering
of sloop. Bij actualisatie van de CHW en de Welstandsnota zou het goed zijn om te bekijken hoe
beide instrumenten beter op elkaar aansluiten.
De CHW als inspiratiebron voor ruimtelijke (ontwerp)
opgaven
• Vanwege de veelheid aan cultuurhistorische onderwerpen, het hoge detailniveau van de informatie en de digitale ontsluiting is de CHW een rijke
inspiratiebron voor ruimtelijk ontwerpers.
• Ontwerpers verhouden zich op verschillende
manieren tot de CHW. CHW-gegevens worden gebruikt als ze richtinggevend zijn voor het ontwerp
of ruimtelijke uitgangspunten beargumenteren.
Dit is het geval bij de specifieke en hiërarchisch
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te ordenen sectorale informatie. Afhankelijk
van de ontwerpopvatting van de betreffende
ontwerper(s) kan de cultuurhistorische informatie
in structuren of in typologische oplossingen op
lucide wijze worden ingezet, als letterlijk (voor)
beeld of reconstructie of als poëtische drijfveer
(bijvoorbeeld bij onzichtbaar of immaterieel erfgoed). Het is hiervoor dus van belang dat geografisch bepaalde lijnen, vlakken of punten voldoende
inhoudelijk specifiek en concreet zijn. Dit maakt
het toevoegen van ruimtelijke beschrijvingen aan
kaartbeelden een aandachtspunt voor actualisatie.
Om de plaats van de CHW in het ontwerpproces te
verstevigen, zou in geval van planvorming in zones
met een hoge cultuurhistorische waarde, en bij
plannen van een bepaalde schaal, een initiatiefnemer gevraagd kunnen worden een (onderbouwende) cultuurhistorische analyse uit te laten voeren.
Procesmatig kan de CHW ook een grotere rol spelen door bij initiatieven in waardevolle gebieden
de gemeentelijke CRK eerder in het planproces, via
vooroverleg, te betrekken.
De in de CHW opgenomen handreikingen zijn voor
particulieren en ontwerpers beter bruikbaar als zij
worden uitgewerkt in gevisualiseerde voorbeelden in plaats van tekst. Dit sluit beter aan bij de
belevingswereld en de doelen van de toekomstige
Omgevingswet (ten aanzien van laagdrempelige
burgerparticipatie).
Het verdient aanbeveling om het naslagwerk als
inspiratiebron voor ontwerpers (in de regio) gerichter te verspreiden.

De CHW als informatiebron en naslagwerk voor een
brede doelgroep
• De analoge rapportage van de CHW is een mooi
boekwerk. Helaas is deze slechts beperkt beschikbaar. De informatiedichtheid in het kaartmateriaal
is te groot. Wanneer wordt ingezet op structureel
beheer en ontsluiting van het digitale informatiesysteem, dan moeten binnen de gemeentelijke
organisatie heldere keuzes worden gemaakt over
welke data door wie beheerd worden op de lange
termijn.
• De CHW bevat op enkele punten foutieve en
onvolledige data die gecorrigeerd dient te worden
met een heldere rangorde meer en minder essentiële cultuurhistorische informatie van alle vakgebieden (in paspoortstructuren), zodat deze op een
adequate wijze digitaal kan worden ontsloten.
• Stedenbouwkundig erfgoed moet op onderdelen
inhoudelijk mogelijk worden aangevuld en gebiedsinformatie kan beter ingericht worden naar
bruikbaarheid in de ontwerp- en plantoepassing:
bijvoorbeeld door het aanbrengen van hiërarchie,
een koppeling met (landschappelijke en infra52
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structurele) hoofdstructuren en meer specifieke,
concrete ruimtelijke beschrijvingen.
Met het oog op landschappelijk erfgoed is er de
behoefte de CHW aan te vullen op kleinschalige
structuren (bijvoorbeeld steilranden en schaapsdriften) en de codering van de landschapswaarderingskaart aan te passen (conform methode
integrale beleidskaart).
Waar nog niet aanwezig moet historisch erfgoed
ondergebracht worden in vlakfiguren in plaats van
coördinatorpunten (kadastrale aanduidingen) ter
voorbereiding op integratie in omgevingsplannen.
Daarnaast bestaat er de wens de mogelijkheid te
verkennen om de CHW digitaal te koppelen aan
externe documentatie, zoals onderzoeksrapporten
en ‘een geheugen’ van ter zake doende voormalige
structuurplannen en -visies van de gemeente.
Het aanstaande verdwijnen van de gemeentelijke
viewer Stroomlijn vergroot de urgentie voor het
verder opzetten en inrichten van een (ROG-breed)
duurzaam databeheersysteem. Voor stedenbouwkundig en landschappelijk erfgoed moet een
inhaalslag worden gemaakt ten opzichte van de
andere erfgoeddisciplines.

In aanvulling op bovenstaande is het aangeven van de
buitenwacht:
• Inhoudelijk dient de CHW te worden aangevuld op
het gebied van agrarisch erfgoed, agrarische bebouwing en naoorlogse objecten in het buitengebied. Bestaande inventarisaties hebben zich vaak
beperkt tot de kernen. Tevens is meer aandacht
voor historische interieurs en kleinschalige landschappelijke structuren zoals beken en loopgraven
gewenst.
• De CHW kan beter benut worden: raadpleging en
planonderbouwing kan verplicht gesteld worden
bij vergunningverlening en bewonersparticipatietrajecten.
• Vanwege vele personele wisselingen ervaart de
buitenwacht een beperkte historische kennis bij
ambtenaren. De kennis uit de CHW moet binnen
de gemeente intensiever worden gedeeld.
• De vind- en bruikbaarheid van de cultuurhistorische informatie kan worden verbeterd door
erfgoed afzonderlijk op de gemeentelijke site te
benoemen.

Wat is erfgoed in Ede?
De begrippen (cultureel) erfgoed en cultuurhistorie zijn containerbegrippen. Voor de gemeente zijn
het synoniemen voor hetzelfde, namelijk de uit het
verleden geërfde bronnen, die in de loop van de
tijd tot stand zijn gebracht door de mens of die zijn
ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en omgeving. Mensen identificeren erfgoed, onafhankelijk
van het bezit ervan, als een weerspiegeling en een
uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende
waarden, overtuigingen, kennis en tradities. Erfgoed
biedt aan huidige en toekomstige generaties een
referentiekader.
Het ruimtelijke of onroerende erfgoed is al het erfgoed dat fysiek verbonden is aan onze leefomgeving.
Het bestaat uit:
• aardkundig erfgoed. Dit zijn de delen van het
landschap en de ondergrond die iets vertellen
over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied. Voorbeelden zijn zandruggen, hoogveen- en
stuifzandgebieden, smeltwatervlaktes en beekdalen.
• archeologisch erfgoed. Dit zijn de in de bodem
aanwezige of opgegraven restanten van menselijke samenlevingen uit het verleden. Het kan gaan
om sporen, voorwerpen (botten, aardewerk,
munten), maar ook funderingen of grondlichamen.
• historisch (steden-)bouwkundig erfgoed. Dit is
de historische gebouwde omgeving: individuele
gebouwen (soms gewaardeerd als monumentaal
of karakteristiek), hun onderlinge samenhang en
fysieke relatie met de omgeving.
• historisch-landschappelijk erfgoed. Dit is de
inrichting van het landschap, landschapstypen en
de historische sporen daarvan. Hierbij horen ook
landschapselementen.
Het roerend erfgoed omvat alle losse objecten
(cultuurgoederen) die van waarde zijn, omdat ze
ons vertellen over het verleden of van bijzonder
kunstzinnig belang zijn. Het roerend erfgoed wordt
bewaard in allerlei verzamelingen en collecties,
waarvan de belangrijkste archieven en musea zijn.
Het immateriële erfgoed betreft de niet-tastbare
overblijfselen uit de overlevering. Het gaat om taal
en dialecten, verhalen, namen van plaatsen, boerderijen of personen, muziek en theater, sociale
gewoonten, feesten, tradities en gebruiken, vaardigheden en technieken, zoals oude ambachten.

