Nieuwe functies voor cultuurhistorische elementen

Munt slaan uit
de oude tijd

Landelijk gebied

Cultuurhistorie geeft ieder gebied zijn eigen identiteit. Door
nieuwe functies toe te kennen aan oude elementen kan dat
visitekaartje behouden blijven, stellen de onderzoekers van het
gebied de Rijnstrangen. Je hebt daarvoor wel de inzet nodig
van mensen die hun nek willen uitsteken. En marketing.
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anaf het moment dat John Mulder (64), erfgoed-onderzoeker bij Alterra, onderdeel van
Wageningen UR, het gebied van de
Rijnstrangen binnenrijdt, staat zijn mond geen moment meer stil. Zijn oog valt op doorbraakgeulen, verschansingen, dijkhuisjes, richels, overlaten en op
dwarsdijkjes die dorpelingen aan het einde van de
Middeleeuwen aanlegden om het water tegen te houden als in het naburige dorp de rivierdijk doorbrak.
Mens en rivier hebben hier samen een afwisselend
landschap gevormd. Dit gebied ten noorden van de
Waal – tussen Lobith, Oud Zevenaar tot aan kasteel
Doornenburg, net over het Pannerdensch Kanaal –
loopt er zelf niet mee te koop, maar met Mulder als
gids stapelen de enthousiaste verhalen zich op.
Dertig jaar geleden kwam Mulder voor het eerst in de
streek, met een collega van het vroegere Stiboka
(Stichting voor Bodemkartering), op zoek naar sporen van Romeinse bewoning. De liefde die toen ontstond, is nu terug te lezen in het rapport Sleutel van het
verleden, sleutel tot de toekomst dat Mulder opstelde met
Ferdinand van Hemmen van het Bureau voor
Landschapshistorie in Huissen en Marije Tilstra van
Royal HasKoning. In opdracht van de provincie
Gelderland, de drie betrokken gemeenten en het waterschap Rijn en IJssel onderzochten ze welke cultuurhistorische waarde het gebied heeft en hoe die te
gelde is te maken?
‘Cultuurhistorie geeft het gebied zijn identiteit, vormt
een visitekaartje, maar kan ook een rol spelen als inspirator voor nieuwe ontwikkelingen’, zegt Mulder bij
De Panoven, net ten zuiden van Zevenaar. ‘De eigenaar heeft deze oude steen- en dakpanfabriek uit

Met het trekpontje oude vervoermiddelen beleven.
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1850, die naast zijn hotel staat, gerestaureerd en ingericht als informatiecentrum over de baksteenindustrie; de droogschuur verhuurt hij als
groepsaccommodatie. Erfgoed dat eerst verkommerde heeft dankzij dit particulier initiatief een nieuwe
functie gekregen’, aldus Mulder. ‘Wist je dat de
Rijnstrangen de kraamkamer is van Nederlandse
baksteenindustrie?’
Toeristische potentie
De streek heeft grote toeristische potentie voor bijvoorbeeld wandelaars en fietsers, denken de opstellers van het rapport, zeker als de regio de
cultuurhistorie meer koestert en benadrukt. Dat betekent nieuwe functies toekennen aan werkloze oude
elementen. Of dat nu de herintroductie is van de
stoommachine in het stilstaande gemaal, of een wandelroute langs retranchementen en redoutes, verdedigingswerken uit de Tachtigjarige Oorlog. ‘Je kunt de
cultuurhistorie daar extra tot leven brengen door aanvullende informatie aan te bieden via de smartphone’,
aldus Mulder. Informatie, zo vindt hij, met nationale
allure. ‘De Rijnstrangen zijn vergeven van de sporen
van gebeurtenissen die invloed hebben gehad op onze
vaderlandse en waterstaatkundige geschiedenis.’
Hier belegerden achtereenvolgens Johan Maurits en
Fredrik Hendrik de Schenkenschans die in handen
was gevallen van de Spanjaarden. Hier trokken in het
Rampjaar 1672 de troepen van Lodewijk XIV vrijwel
ongehinderd over de volledig verzande Rijn. Dat was
zó’n zwak punt in de nationale verdediging dat in Den
Haag werd besloten tot het graven van het
Pannerdensch Kanaal, aanvankelijk als verdedigingsli-

Oude boerenpolders vormen de basis voor nieuwe natuur.
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‘Cultuurhistorie is een
inspirator voor nieuwe
ontwikkelingen’

belvedere
In de Nota Belvedere, die in 1999 uitkwam, onderkende de
rijksoverheid voor het eerst de waarde van het cultuurhistorisch
erfgoed bij de inrichting van Nederland. Veel provincies speelden
hier op in. Zo bracht Gelderland een jaar later de kadernota
Belvoir uit met als doel een erfgoedbeleid te voeren waarbij
ruimtelijke, economische en cultuurhistorische belangen elkaar
inspireren en versterken. Het onderzoek naar de Rijstrangen werd
uitgevoerd met Belvoir-subsidie. Inmiddels is Belvedere opgevolgd
door Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte, waarin het
kabinet het perspectief tot 2015 ontvouwt. Het zwaartepunt van
het beleid ligt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Een boerenbedrijf in zijn nieuwe functie van woonboerderij.

nie maar later ook als nieuwe bedding van de Rijn en
essentieel voor het functioneren van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Hier verlegde de Waal in de 17de
eeuw zijn loop in een grote boog naar het noorden,
waardoor de rivier in de bedding van de Rijn dreigde te
komen. ‘En dan was Leiden, met alle grote steden in
het westen van het land, echt in last geweest’, aldus
Mulder.
Toonbeeld en pronkstuk van dat waterstaatkundige en
militaire belang van de streek is het net gerestaureerde
fort Pannerden, dat waakte over de ongestoorde toevoer
van water naar de waterlinie. Volgens de auteurs van het
rapport moet deze locatie uitgroeien tot belangrijke attractie in de Rijnstrangen. Dat is een van de negentien
suggesties die zij doen om de cultuurhistorie te benadrukken en de lokale economie te stimuleren, variërend
van nieuwe wandelroutes tot een grootschalig plan om
bij Tolkamer een nieuwe verbinding te graven tussen de
Bovenrijn en de oude Rijn-loop – mits dat veilig kan.
Niet alleen biedt dat mogelijkheden voor extra waterberging of noodoverloop, maar ook voor de bouw van
dure woningen en herstel van de verdwenen haven van
Lobith, voor de pleziervaart of wellicht een werf om
oude schepen te restaureren en te herstellen.
herbestemmen
Munt slaan uit cultuurhistorie is in de stad makkelijker
dan op het platteland, denkt Eric Luiten, hoogleraar
Cultuurhistorie en ontwerp aan de TU Delft. Luiten,
Wagenings alumnus, was een van de sprekers tijdens
het congres ‘De ecologische en economische waarde
van cultuurhistorie’, dat hogeschool Van Hall
>
Larenstein, onderdeel van Wageningen UR, begin

Een oude kwelkom doet nu dienst als waterberging.
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januari organiseerde. ‘Het gebouwde erfgoed in de stad
scoort hoog bij bedrijfjes en bij mensen met een creatief
beroep die hoogwaardige woon- of bedrijfsruimte zoeken. In een rurale omgeving is dat lastiger; als je gebouwen wilt herbestemmen, moet er ook interesse zijn.’
Zelf werd Luiten bekend door de planvorming en herinrichting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. ‘Om zo’n
project tot een succes te maken, is het belangrijk dat
mensen die hun nek willen uitsteken zich onderdeel
voelen van een soort beweging, dat ze het gevoel hebben
samen met anderen aan de revitalisering te werken. Het
moet een soort jongensdroom zijn waardoor de horecaondernemer tóch zijn plan doorzet om een fort te exploiteren, ook al zegt zijn boekhouder: weet je wel wat
je je op de hals haalt’, aldus Luiten. Verder is marketing
van belang, stelt hij. ‘Voor de waterlinie is er een organisatie die de forten en wat daar gebeurt aan de man probeert te brengen.’
Ondernemers aan de slag
Zover is het in de Rijnstrangen nog niet, maakt wethouder Jos Lamers van de gemeente Rijnwaarden duidelijk.
Voorzichtig komt er meer samenwerking met omliggende gemeenten, maar zijn poging bijvoorbeeld om
een kanotocht voor natuurliefhebbers uit te zetten, stuit
tot nu toe op een veto van Staatsbosbeheer.
Lamers is zeer te spreken over het rapport. ‘Vaak zie je
dat in zo’n wetenschappelijke studie van alles wordt beweerd, maar zonder veel raakvlak met de praktijk. In dit
geval staan er concrete aanbevelingen in waar wij, of
ondernemers, mee aan de slag kunnen.’ Daarnaast
drukt het rapport de inwoners van het gebied nog eens
met de neus op de feiten over de waarde van cultuurhis-

De ‘kipkartrein’ illustreert de werking van de oude panoven.
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torie in het gebied. ‘Door het behoud daarvan te koppelen aan economische ontwikkeling zorg je voor een
goede basis. Als je afhankelijk bent van subsidie of
sponsors dan is het behoud op de lange termijn een
stuk minder zeker’, aldus Lamers. Die boodschap probeert hij in de regio onder meer bij horecaondernemers
onder de aandacht te brengen, zodat die de handen uit
de mouwen steken. Zo kampt het gebied nog met een
gebrek aan verblijfsaccommodatie, al neemt het aantal
bed & breakfasts gestaag toe. ‘Ik kan me voorstellen dat
we op een gegeven moment de status aanvragen van
UNESCO-werelderfgoed, zoals in het rapport wordt gesuggereerd, maar dat is nu nog te vroeg. Het idee dat de
Rijnstrangen zo’n waardevol gebied is, moet eerst nog
landen.’
De vraag is dan wel, zal dat idee daadwerkelijk postvatten, ook bij jongeren. Traditioneel is cultuurhistorie toch
vooral iets voor 55-plussers? John Mulder, zelf niet meer
piepjong, reageert als door een horzel gestoken. Onzin.
Jongeren krijg je misschien niet zo snel warm voor de finesses van oude verkavelingspatronen, beaamt hij. ‘Maar
als je ze vraagt: waar ga je liever shoppen, in Amersfoort
of in Almere? Dan kiest het overgrote deel toch voor de
oude binnenstad van Amersfoort. Daar ben je ondergedompeld in de cultuurhistorie. Ook op het platteland ondersteunt erfgoed de eigen identiteit, mensen zijn
daardoor trots op de streek, het geeft kleur. Dat wordt
gewaardeerd, ook door jongeren.’
Het rapport Sleutel van het verleden; sleutel tot de toekomst – De
roemrijke cultuurhistorie van de Rijnstrangen als drijvende kracht
voor economische vernieuwing. Een evaluatie van kwaliteiten en
kansen is te vinden op: www.gelderland.nl W

Een verdedigingsfort in de nieuwe functie van wijnhuis.
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Vervallen of zelfs geheel verdwenen cultuurhistorie kan
soms weer tot leven worden gewekt door zogeheten
transpositie: het herkenbaar vertalen van cultuurhistorie naar eigentijdse oplossingen. iets dergelijks
gebeurt al eeuwenlang: oude rivierarmen of wielen
kregen bijvoorbeeld een nieuwe functie als onderdeel
van een verdedigingsgracht. Zo zijn er volgens de
opstellers van het rapport over de rijnstrangen ook
moderne manieren om de cultuurhistorie een prominentere plek te geven, al bieden die soms slechts een
glimp of een vage herinnering aan het oorspronkelijke
erfgoed. een kunstwerk met wieken bijvoorbeeld, op
de plaats waar voeger een molen stond, een schuur
die wordt omgebouwd tot woonhuis of een verdedigingswerk dat een nieuwe functie krijgt als wandelpad.
‘aandacht voor cultuurhistorie betekent niet dat restauratie en behoud van hoe het was voorop staan’, aldus
john Mulder. ‘het gaat om behoud van identiteit, maar
Nederland is geen openluchtmuseum.’

‘Het moet voor de
ondernemer een soort
jongensdroom zijn’

steenovenresten als onderdeel van struinnatuur.

de verdronken kapel herleeft in de speelplaats.
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