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Rijksmonumentale buitenplaatsen in Gelderland



Historische buitenplaatsen en landgoederen in Gelderland



In stand houden 

loont! - 2012

Onderzoek Gelderland, 

Overijssel, Utrecht 
- €1 -> € 2,5 tot 4,4  aan 

maatschappelijke baten

- baten vnl. voor toerisme / 

recreatie en woongenot

- weinig voor eigenaren

-> Prioriteit in programma
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Aanhoudend droog…



Wat Gelderland doet 
voor erfgoed dat monumentaal is – ook voor groen-blauw

Financieel
- onderzoek gericht op herstel (inhoudelijk en/of haalbaarheid)

- herstel van tuinen, parken, water; + duurzaamheid

- bijv.: Middachten, Huis Bergh, De Wiersse, De Voorst …

- samenwerken met andere programma’s: natuur, water, ruimte…

Kennis en leren
- Interregproject Innocastle

- Erfgoeddeal Klimaatrobuuste buitenplaatsen

Gebiedsgerichte aanpak



Interregproject Innocastle

Deelnemers
- National Trust (UK)

- Vlaanderen (B)

- Badajoz (Spanje)

- Roemenië

- Gelderland

Common ground
- Klimaatverandering -> webinar met 

NT nov21

- Gebiedsbenadering

Wat opvalt aan Gelderland
- open relatie eigenaren – overheden

- Natuurschoonwet!

- uitvoering

Denken en doen op verschillende schaalniveaus



www.skbl.nl/kennisprogramma-klimaatrobuuste-buitenplaatsen

ERFGOEDDEAL KLIMAATROBUUSTE BUITENPLAATSEN



Erfgoeddeal KB:

Groenblauwe 

monitor



Pioniers in de praktijk
Heeft u zelf ook een verhaal te 

vertellen? Laat het weten! Stuur een 

bericht naar klimaatrobuust@skbl.nl

Erfgoeddeal KB: Kennisprogramma met o.a.



Meer gebiedsgerichte aanpak?

Grote opgaven in een klein landje /drukke provincie:
water+klimaat, natuur, landbouw, wonen -> erfgoedinclusief!?

Integrale gebiedsgerichte benadering noodzaak?
Werkwijzen en organisatie aanpassen?
Leren van programma’s als dat van Landerengoedzone BB!
Hulpmiddelen zoals de streekgidsen Landschap en RK

Wat kunnen landgoedzones betekenen?!
- Langs riviertjes en beken vd Achterhoek -> berging, dz landbouw
- Op de Veluweflanken -> natuur, recreatie
- Aan IJssel en Oude IJssel -> relatie met rivier, duurzame lb



Regelingen erfgoed
https://www.gelderland.nl/themas/cultuur-en-erfgoed/erfgoed

Innocastle
www.erfgoedalliantie.nl/projecten/innocastle/default.aspx

www.interregeurope.eu/innocastle/

Innocastle webinar historic estates <-> climate change
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/innocastle/events/event/4870/

Erfgoeddeal Klimaatrobuuste buitenplaatsen
www.skbl.nl/kennisprogramma-klimaatrobuuste-buitenplaatsen

Gelderse Streekgidsen Landschap
www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/samen-leven-in-gelderland/gelderse-

streekgidsen

Meer weten?

https://www.gelderland.nl/themas/cultuur-en-erfgoed/erfgoed
http://www.erfgoedalliantie.nl/projecten/innocastle/default.aspx
http://www.interregeurope.eu/innocastle/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/innocastle/events/event/4870/
http://www.skbl.nl/kennisprogramma-klimaatrobuuste-buitenplaatsen
http://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/samen-leven-in-gelderland/gelderse-streekgidsen

