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Geplaatst op 21 oktober 2018

Het Erfgoedcongres Arcadian Landscapes op 1 en 2 november gaat vanwege het geringe aantal

aanmeldingen niét door. In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en alle

deelnemende partijen wordt er nu een werkconferentie gehouden, op vrijdagochtend 2 november

in Amersfoort. De deelname aan deze werkconferentie is gratis.

Werkconferentie Arcadian Landscapes

2 november 2018 van 9.00 tot 13.15 uur

RCE Amersfoort

Graag een bericht van aanmelding via info@lustwarande.eu.

Op deze werkconferentie verkennen we de mogelijkheden en de rol van het erfgoed van

landgoederen, landgoederenlandschappen in relatie met het cultuurlandschap bij de majeure

gebiedsopgaven waar we op dit moment voor staan. Denk hierbij aan de klimaatverandering, de

wateropgaven, energietransitie, opvangen van krimp, verbeteren van het vestigingsklimaat en

algemeen verbeteren van het leefklimaat. De werkconferentie is de opmaat naar een

erfgoedcongres in 2019 met een aantal deelsessies die dan op locatie worden gehouden.

9.00 INLOOP met koffie en thee

9.30 Inleiding door de dagvoorzitter Johan Carel Bierens de Haan

Welkom Arjan de Zeeuw, directeur Kennis & Advies, RCE

Introductie Mirjam Blott, projectleider Europees Jaar Cultureel Erfgoed 2018

Aanleiding Bearn Bilker, voorzitter van de Stichting Noordelijke Lustwarande

9.50 De opgaven voor de Erfgoedorganisaties, Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer

10.10 De toekomst voor de landgoederen en landgoederen landschappen in relatie met de

cultuurlandschappen, Hans Renes, Netwerk Historisch Cultuurlandschap, hoogleraar

erfgoedstudies VU

10.35 De onderzoeksagenda’s in relatie met de actuele opgaven (o.a. herbestemming), Fred

Vogelzang, wetenschappelijk medewerker kennisplatform NKS
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10.50 De rol van de Natuurmonumenten , Michiel Purmer, Specialist Cultuurhistorie en

Landschap Natuurmonumenten

11.00 PAUZE, koffie en thee

11.20 Publieksthema’s voor de landgoederen en landgoederenlandschappen, Hanneke Ronnes,

Platform Kastelen en Buitenplaatsen, buitengewoon hoogleraar Landgoederen en buitenplaatsen

RUG

11.35 Drie praktijkvoorbeelden, pitch van 10 min, dilemma’s en uitdagingen

– Noordelijke Lustwarande, Els van der Laan, programmaleider Stichting Noordelijke

Lustwarande (N0.0RDPEIL landschap.erfgoed)

– Gelders Arcadië, Paul Thissen, programmacoördinator Cultuur & Erfgoed (Provincie Gelderland)

– Innocastle Interreg Europe, Joep de Roo, projectleider Innocastle (Partner Eurodite)

12.05 Kansen aan de hand van de praktijkvoorbeelden, interactie met de aanwezigen door de

dagvoorzitter

12.20 Erfgoedbeleid, Nota Belvedère, Visie Erfgoed en Ruimte en nu Erfgoed Telt. Het Rijks

Erfgoedbeleid en de relatie met de grote opgaven waar we voor staan, Marlijn Baarveld,

programmaleider Landschap, transformatie van het

landelijk gebied, RCE

12.35 Interview onder leiding van de dagvoorzitter met:

Arjan de Zeeuw RCE

Sylvo Thijsen SBB /FIM

Philip de Haseth Möller VPHB

Hans Renes Platform cultuurlandschappen/ VU

Hanneke Ronnes Platform Kastelen en Buitenplaatsen/ RUG

13.05 AFRONDING en vervolg door de dagvoorzitter

13.10 Voor wie wil, er kan in het restaurant van de RCE de lunch gebruikt worden, wel op eigen

kosten!
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Kick-off project 'Design Atlas Heritage Estate
Landscapes Gelderland'
This project aims to create a spatial design atlas for the sustainable conservation and development of Gelderland's castles and
historic country estates in a landscape context. Knowledge of the landscape structure and coherence is linked to development
opportunities through design research and research through design on multiple scales. Spatial design strategies and principles for
future-proof landscape development is the central theme. TU Delft Landscape Architecture, the Province of Gelderland and
Gelders Genootschap work together with country estate owners, municipalities, water boards and other stakeholders. The project
is part of KaDEr and Innocastle.
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Internationaal symposium Kastelen,
Buitenplaatsen en Landgoederen
Door  René  - juni 25, 2019

Op 27 juni organiseert de provincie Gelderland een internationaal symposium ‘Innocastle’ op landgoed

Sonsbeek in Arnhem. Het symposium is onderdeel van het gelijknamige Europese project, gefinancierd

door Interreg Europe met ruim een miljoen euro. Hierin werken partners uit vijf Europese landen samen op

het thema van historische kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Elke partner heeft  regio’s die rijk zijn

aan kastelen en landgoederen. Gelderland zelf heeft een grote collectie met toppers als Middachten en

Rosendael, en honderden andere locaties die van nationaal of regionaal belang zijn. Veel daarvan zijn

aangewezen als monument.

Veel kastelen en landgoederen in Gelderland

Kastelen en landgoederen in hoge dichtheden, zoals in Gelderland in de zuidelijke Veluwezoom (‘Gelders

Arcadië’), in de IJsselvallei en in de Graafschap, maakt regio’s aantrekkelijk voor bewoners en toeristen.

Daarom zoeken de provincie en Gelderse gemeenten naar een goede rol van overheden, om samen met de

eigenaren de gewenste ontwikkeling te stimuleren. En dan niet alleen op het ene landgoed, maar ook op het

niveau van een landgoedzone.

Klimaatverandering

Waar gaat het over op 27 juni? Over het tegengaan van versnippering van landgoederen, over het vinden

van de balans tussen toeristisch gebruik en erfgoedwaarden, en het werken aan de waterproblemen. Dat

laatste is door de klimaatverandering een dringend probleem geworden, met droogvallende waterpartijen,

te weinig water voor plant en dier, en kans op verzakking van gebouwen; en anderzijds soms weer veel te

veel water in korte tijd.

Sprekers

https://erfgoed-magazine.nl/author/renee/
https://erfgoed-magazine.nl/wp-content/uploads/2019/06/Sonsbeek-GGZijlstra-2.jpg
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Sprekers zijn onder andere Catherine Leonard van National Trust in Groot Brittannië en Wales, en Eric

Luiten, oud rijksbouwmeester voor landschap en water en hoogleraar aan de TU-Delft. Op basis van de

internationale kenniswisseling met de vier Europese landen, gaat de provincie Gelderland samen met

regionale partners een aanpak ontwikkelen om beleidsinstrumenten voor erfgoed te verbeteren.

****

Innocastle – Innovatieve beleidsinstrumenten voor historische Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen –

www.interregeurope.eu/innocastle 

Europese historische kastelen, buitenplaatsen en landgoederen hebben het potentieel om lokale

katalysatoren te worden voor regionale ontwikkeling en innovatie. Innocastle bereidt hen voor op de

toekomst door het stimuleren van veerkrachtig beleid voor behoud, transformatie en exploitatie. Het

consortium van partners bestaat uit: Nationaal Instituut voor Erfgoed in Roemenië (hoofdpartner),

Hogeschool Gent in België, Provincie Gelderland in Nederland, Provincie Badajoz in Spanje en de National

Trust in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (kennispartner). Het project wordt

gefinancierd door Interreg Europe, met een totaal budget van € 1.120.335,00 (85% EFRO, 15% nationale

cofinanciering).

Foto: Landgoed Sonsbeek in Arnhem (Foto Erwin Zijlstra, copyright bij Gelders Genootschap, Arnhem)

René

http://www.interregeurope.eu/innocastle
https://erfgoed-magazine.nl/author/renee/
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di 2 jul 2019, 17:29 

Drie Gelderse landgoederen worden
internationale proeftuinen

Het Gelders Arcadië, landgoederen rondom Twello en Landgoederenzone Baakse Beek doen mee
aan het Europese programma Innocastle. Met dit programma werken overheden en
kennisinstellingen in de EU samen aan behoud en transformatie van kastelen, buitenplaatsen en
landgoederen.

Proeftuinen

In het programma worden deze proeftuinen als learning cases verder uitgewerkt. Provincie Gelderland
hoopt meer te leren over de rol van overheden in relatie tot andere partijen bij instandhouding en
ontwikkeling van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. De proeftuinen zijn gekozen samen met
lokale landgoedeigenaren, overheden en erfgoedprofessionals. Ze hebben alle drie een eigen focus:

In de landgoederenzone Gelders Arcadië wordt met de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden,
Rozendaal en Wageningen en eigenaren als Middachten en Geldersch Landschap & Kasteelen gewerkt
aan het vinden van een goede balans tussen versterking van het erfgoedtoerisme in het
landgoederenlandschap en behoud van de erfgoedwaarden.

In gemeente Voorst zullen de gemeente en eigenaren rondom Twello leren over het versterken van de
ruimtelijke samenhang van de landgoederenzone midden in de Stedendriehoek Apeldoorn-Zutphen-
Deventer.

In het Baakse Beekgebied kijkt de provincie samen met Waterschap Rijn & IJssel, de gemeente
Bronckhorst en de landgoedeigenaren naar de betekenis van het erfgoed op landgoederen voor
wateropgaven. In het bijzonder klimaatadaptatie: hoe omgaan in de landgoedomgeving met lange
perioden van droogte én met af en toe hevige regen.

Innocastle

Europese historische kastelen, buitenplaatsen en landgoederen hebben het potentieel om lokale
katalysatoren te worden voor regionale ontwikkeling en innovatie. Het INTERREG programma Innocastle
bereidt hen voor op de toekomst door het stimuleren van veerkrachtig beleid voor behoud,
transformatie en exploitatie. Het consortium bestaat uit: Nationaal Instituut voor Erfgoed in Roemenië,
Hogeschool Gent in België, Provincie Gelderland in Nederland, Provincie Badajoz in Spanje en de
National Trust in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (kennispartner).

Klimmendaal ontvangt subsidie voor ontwikkeling brain games
11:22  
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Kasteel Middachten (2011) Foto: Friesburg via Wikimedia CC BY-SA 3.0

Het Gelders Arcadië, landgoederen rondom Twello en Landgoederenzone Baakse
Beek doen mee aan het Europese programma Innocastle. Met dit programma
werken overheden en kennisinstellingen in de EU samen aan behoud en het
ombouwen van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. 

In het programma worden deze proeftuinen als learning cases verder uitgewerkt.
Provincie Gelderland hoopt meer te leren over de rol van overheden in relatie tot
andere partijen bij het behoud en ontwikkelen van kastelen, buitenplaatsen en
landgoederen. 
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Drie Gelderlandse
landgoedzones worden
internationale
proeftuinen

Het Gelders Arcadië, landgoederen rondom Twello en
Landgoederenzone Baakse Beek doen mee aan het Europese
programma Innocastle. Met dit programma werken overheden en
kennisinstellingen in de EU samen aan behoud en het
transformeren van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen.

Bekijk hier (https://vimeo.com/346138397) de video waarin
stakeholders van de 3 projecten aan het woord zijn en lees
hieronder verder!

Proeftuinen

In het programma worden deze proeftuinen als learning cases
verder uitgewerkt. Provincie Gelderland hoopt meer te leren over de
rol van overheden in relatie tot andere partijen bij het behoud en
ontwikkelen van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. De
proeftuinen zijn gekozen samen met lokale landgoedeigenaren,
overheden en erfgoedprofessionals. Ze hebben alle 3 een eigen focus:

In de landgoederenzone Gelders Arcadië werken we aan het
vinden van een goede balans tussen versterking van het
erfgoedtoerisme in het landgoederenlandschap en behoud van
de erfgoedwaarden. Dit doen we samen met de gemeenten
Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Wageningen en
eigenaren als Middachten en Geldersch Landschap & Kasteelen.

https://vimeo.com/346138397
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In gemeente Voorst leren de gemeente en eigenaren rondom
Twello over het versterken van de ruimtelijke samenhang van de
landgoederenzone midden in de Stedendriehoek Apeldoorn-
Zutphen-Deventer.

In het Baakse Beekgebied kijkt de provincie samen met
Waterschap Rijn & IJssel, de gemeente Bronckhorst en de
landgoedeigenaren naar de betekenis van het erfgoed op
landgoederen voor wateropgaven. In het bijzonder
klimaatadaptatie: hoe omgaan in de landgoedomgeving met
lange perioden van droogte én met af en toe hevige regen.

Innocastle

Europese historische kastelen, buitenplaatsen en landgoederen
hebben de mogelijkheid om lokale katalysatoren te worden voor
regionale ontwikkeling en innovatie. Het INTERREG programma
Innocastle bereidt hen voor op de toekomst door het stimuleren van
veerkrachtig beleid voor behoud, transformatie en exploitatie. Het
consortium bestaat uit:

Nationaal Instituut voor Erfgoed in Roemenië

Hogeschool Gent in België

Provincie Gelderland in Nederland

Provincie Badajoz in Spanje

de National Trust in het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland (kennispartner).

Wil je meer weten over Innocastle? Kijk op
https://www.interregeurope.eu/innocastle/
(https://www.interregeurope.eu/innocastle/)

https://www.interregeurope.eu/innocastle/
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DRIE GELDERSE LANDGOEDZONES WORDEN INTERNATIONALE
PROEFTUINEN

< Terug naar nieuwsoverzicht (http://www.landschapsobservatorium.nl/nieuws/)

05-07-2019

Het Gelders Arcadië, landgoederen rondom Twello en de Landgoederenzone Baakse Beek doen mee

aan het Europese programma Innocastle. Met dit programma werken overheden en

kennisinstellingen in de Europese Unie samen aan behoud en het ombouwen van kastelen,

buitenplaatsen en landgoederen. In het programma worden deze proeftuinen als 'learning cases'

verder uitgewerkt. De provincie Gelderland hoopt meer te leren over de rol van overheden in relatie

tot andere partijen bij het behoud en ontwikkelen van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen.

Het INTERREG programma Innocastle bereidt hen voor op de toekomst door het stimuleren van

veerkrachtig beleid voor behoud, transformatie en exploitatie. Het consortium bestaat uit: het

Nationaal Instituut voor Erfgoed in Roemenië, de Hogeschool Gent in België, de provincie Gelderland

in Nederland, de provincie Badajoz in Spanje en de National Trust in het Verenigd Koninkrijk.

Meer informatie vind je hier. (https://www.gelderland.nl/Drie-Gelderlandse-landgoedzones-worden-

internationale-proeftuinen)

> Contact (http://www.landschapsobservatorium.nl/contact/)
> English (http://www.landschapsobservatorium.nl/engels/)

> Privacy statement (http://www.landschapsobservatorium.nl/vrijepagina/privacy-statement/)
> Disclaimer (http://www.landschapsobservatorium.nl/disclaimer/)

> Partners (http://www.landschapsobservatorium.nl/partners/)

Landschapsobservatorium
(http://www.landschapsobservatorium.nl/)

HOME (HTTP://WWW.LANDSCHAPSOBSERVATORIUM.NL/) 
CONTACT (HTTP://WWW.LANDSCHAPSOBSERVATORIUM.NL/CONTACT/)

Waarnemingen (http://www.landschapsobservatorium.nl/waarnemingen/)

Kijk op landschap (http://www.landschapsobservatorium.nl/kijk-op-landschap/)

Partners (http://www.landschapsobservatorium.nl/partners/)

Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap (http://www.landschapsobservatorium.nl/Meetnet-Agrarisch-

Cultuurlandschap/)
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Gelderlandse landgoedzones worden
internationale proeftuinen

5 juli 2019

Het Gelders Arcadië, landgoederen rond Twello en de Landgoederenzone Baakse Beek doen

mee aan het Europese Innocastle. Met dat programma werken overheden en kennisinstellingen

in de EU samen aan behoud en het ombouwen van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen.
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Proeftuinen

In het programma worden de drie proeftuinen als learning cases verder uitgewerkt. De

provincie Gelderland hoopt meer te leren over de rol van overheden in relatie tot andere partijen

bij het behoud en ontwikkelen van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen.

De proeftuinen zijn gekozen samen met lokale landgoedeigenaren, overheden en

erfgoedprofessionals. Alle drie hebben ze een eigen focus:

In de landgoederenzone Gelders Arcadië wordt gewerkt aan het vinden van een goede balans

tussen versterking van het erfgoedtoerisme in het landgoederenlandschap en behoud van de

erfgoedwaarden. Een en ander in samenwerking met de gemeenten Arnhem, Renkum,

Rheden, Rozendaal en Wageningen en eigenaren als Kasteel Middachten en het Geldersch

Landschap en Kasteelen;

In Voorst leren de gemeente en eigenaren rond Twello over het versterken van de ruimtelijke

samenhang van de landgoederenzone midden in de Stedendriehoek Apeldoorn-Zutphen-

Deventer;

In het Baakse Beekgebied kijkt de provincie Gelderland samen met het Waterschap Rijn en

IJssel, de gemeente Bronckhorst en landgoedeigenaren naar de betekenis van erfgoed op

landgoederen voor wateropgaven. In het bijzonder klimaatadaptatie: hoe in de

landgoedomgeving om te gaan met lange perioden van droogte én met af en toe hevige regen.

Innocastle

Europese historische kastelen, buitenplaatsen en landgoederen hebben de mogelijkheid lokale

katalysatoren te worden voor regionale ontwikkeling en innovatie.

Het INTERREG programma Innocastle bereidt hen voor op de toekomst door het stimuleren van

veerkrachtig beleid voor behoud, transformatie en exploitatie. Het consortium bestaat uit het

Nationaal Instituut voor Erfgoed in Roemenië, de Hogeschool Gent in België, de provincie

Gelderland in Nederland, de provincie Badajoz in Spanje en de National Trust in het Verenigd

Koninkrijk.
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Contact

MONUMENTAAL Uitgeverij

Prins Hendrikstraat 26

7001 GL Doetinchem

(0314) 37 84 04

info@monumentaal.com

Redactie

Paul de Gram, hoofdredacteur
(06) 502 44 575
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Bekijk de video waarin stakeholders van de 3 projecten aan het woord zijn.

Foto: De groep Innocastle voor de ingang van villa Sonsbeek in Arnhem (foto Kleering).
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INNOCASTLE SYMPOSIUM
7 May 2019

Save the date, INNOCASTLE SYMPOSIUM:
‘Conservation and innovation at castles, country houses and landed estates’

Donderdag 27 juni 2019, Villa Sonsbeek, Arnhem. 

 

Sinds oktober 2018 is Provincie Gelderland partner van het Europese project
Innocastle. Onze Europese partners zijn National Institute for Heritage
(Roemenië), Provincie Badajoz (Spanje), Hogeschool Gent (België) en The
National Trust (Verenigd Koninkrijk).
Samen werken we aan verbetering van de rol die overheden hebben bij
instandhouding en ontwikkeling van kastelen, historische buitenplaatsen en
landgoederen (KBL).
Het Gelders Genootschap ondersteunt de Provincie hierbij. De TU Delft is
kennis- en ontwerppartner bij Innocastle, via het programma KaDEr.

Voor Gelderland is het belangrijk om in gebieden met een hoge dichtheid aan
kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen beleid en een
programma te ontwikkelen. Een programma waarin de rol van de lokale en
regionale overheden duidelijk is. Kunnen we bijvoorbeeld meer gaan werken
vanuit een gebiedsgerichte aanpak? Welke kansen zien we in samenwerking?
Input van overheden, (particuliere) eigenaren en deskundigen is daarbij van
groot belang. Op dit internationale symposium zijn de Europese partners van
Innocastle aanwezig.

De voertaal van het symposium is Engels.Tijdens het symposium kijken we
in actieve werksessies naar actuele opgaven zoals duurzaamheid en
klimaatadaptatie, ruimtelijke fragmentatie en eigendomsversnippering of
inzet van cultuurwaarden voor toerisme in relatie tot ruimtelijke kwaliteit.

Met inhoudelijke bijdragen van Provincie Gelderland, TU Delft, Gelders
Genootschap en National Trust, en een groot aantal Gelderse stakeholders,
waaronder Geldersch Landschap & Kasteelen, Landgoed Middachten, Gelders
Arcadië, Waterschap Rijn & IJssel, Bronckhorster Kroonjuwelen Beraad en
nog veel meer!

U bent van harte welkom op dit internationale symposium op donderdag 27
juni, 11.00-17.00 uur op Villa Sonsbeek, Arnhem. Zet het vast in uw agenda.
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Meer informatie over Innocastle, zie: www.interregeurope.eu of neem
contact op met Elyze Storms-Smeets of Paul Thissen:
e.storms@geldersgenootschap.nl  p.thissen@gelderland.nl
Voor meer informatie
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Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen
die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling
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Drie Gelderlandse landgoederen worden
internationale proeftuinen
Door  René  - juli 3, 2019

Het Gelders Arcadië, landgoederen rondom Twello en Landgoederenzone Baakse Beek doen mee aan het

Europese programma Innocastle. Met dit programma werken overheden en kennisinstellingen in de EU

samen aan behoud en transformatie van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen.

Proeftuinen

In het programma worden deze proeftuinen als learning cases verder uitgewerkt. Provincie Gelderland

hoopt meer te leren over de rol van overheden in relatie tot andere partijen bij instandhouding en

ontwikkeling van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. De proeftuinen zijn gekozen samen met lokale

landgoedeigenaren, overheden en erfgoedprofessionals. Ze hebben alle drie een eigen focus:

In de landgoederenzone Gelders Arcadië wordt met de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en

Wageningen en eigenaren als Middachten en Geldersch Landschap & Kasteelen gewerkt aan het vinden van

een goede balans tussen versterking van het erfgoedtoerisme in het landgoederenlandschap en behoud van

de erfgoedwaarden.

In gemeente Voorst zullen de gemeente en eigenaren rondom Twello leren over het versterken van de

ruimtelijke samenhang van de landgoederenzone midden in de Stedendriehoek Apeldoorn-Zutphen-

Deventer.

In het Baakse Beekgebied kijkt de provincie samen met Waterschap Rijn & IJssel, de gemeente Bronckhorst

en de landgoedeigenaren naar de betekenis van het erfgoed op landgoederen voor wateropgaven. In het

bijzonder klimaatadaptatie: hoe omgaan in de landgoedomgeving met lange perioden van droogte én met af

en toe hevige regen.

Innocastle

Europese historische kastelen, buitenplaatsen en landgoederen hebben het potentieel om lokale

katalysatoren te worden voor regionale ontwikkeling en innovatie. Het INTERREG programma Innocastle

bereidt hen voor op de toekomst door het stimuleren van veerkrachtig beleid voor behoud, transformatie

en exploitatie. Het consortium bestaat uit: Nationaal Instituut voor Erfgoed in Roemenië, Hogeschool Gent

https://erfgoed-magazine.nl/author/renee/
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in België, Provincie Gelderland in Nederland, Provincie Badajoz in Spanje en de National Trust in het

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (kennispartner).

René
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Innocastle: een Europees initiatief voor behoud en innovatie van gebouwd erfgoed
11-09-2019

DOOR AGAVE KRUIJSSEN ‘Innocastle’ is een samentrekking die staat voor:
‘INNOvating policy instruments for preservation, transformation and exploitation
of heritage CASTLEs, manors and gardens’. Partners zijn het Nationaal
Erfgoedinstituut uit Roemenië, de Universiteit van Gent, de provincie Badajoz
(Spanje) en de provincie Gelderland. Als kenniscentrum fungeert de National
Trust uit Groot-Brittannië. Het doel van dit Europese initiatief is nationaal erfgoed
dat nu in verval is te herstellen en een nieuwe rol te geven zodat afgelegen
agrarische gebieden een nieuwe impuls krijgen. De nadruk lijkt daarbij in eerste
instantie te liggen op beleidsinstrumenten. 

Tijdens een symposium dat op 27 juni 2019 in de paradijselijke omgeving van
Villa Sonsbeek te Arnhem werd gehouden leken de nijpende problemen van vervallen historisch erfgoed mijlenver weg te zijn. Er
waren lezingen en presentaties van Het Geldersch Landschap en Kasteelen en het Gelders Genootschap, en onder de deelnemers
bevonden zich naast het GPG vertegenwoordigers van relevante organisaties die zich tijdens de lunch presenteerden, zoals het
Bronckhorster Kroonjuwelen Beraad, Gelders Arcadië, Middachten en de gemeente Voorst. Ook TU Del� leverde expertise.

Het doel van het symposium was kennisuitwisseling, waarbij Gelderland toch vooral als inspirerend voorbeeld leek te dienen. Meer
informatie over Innocastle kunt u vinden op https://www.interregeurope.eu/innocastle
(https://www.interregeurope.eu/innocastle) .
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INNOCASTLE: INNOvating policy instruments for
preservation, transformation and exploitation of heritage
CASTLEs, manors and gardens
 

(http://encounter.network/wp‑
content/uploads/2018/09/image_1530632909.jpg)The current policies
managing historic castles, manors and estates are sometimes outdated and
offer few chances for this European heritage to develop to its full potential.
Innocastle aims to have a good look at these policies and provide
recommendations so that, in the future, this specific European heritage
could flourish.

 

Mostly located in rural and remote areas, historic castles, manors and
estates are often unknown to the general public and tourists. They have the
potential to become powerful drivers for rural development and innovation.

However, this requires a shift of paradigm in governance and support.

 

The partnership of Innocastle consists of five European partners: National Institute for Heritage Romania, Ghent University
College Belgium, Region of Extremadura Spain, National Trust United Kingdom and the Province of Gelderland The Netherlands.
The five partners will work for 4,5 years on remodelling the current regional and national policies to better reflect the trends and
future requirements, such as:

place‑based approaches

need for economic and environmental resilience

multi‑actor involvement

 

Innocastle’s approach is innovative and holistic. It aims to revitalise these hidden treasures by adapting policies to further
empower local stakeholders, private investors and cross‑sectoral.

 

Read more about the first partner meeting at interregeurope.eu (https://www.interregeurope.eu/innocastle/news/news‑
article/3601/first‑partner‑meeting‑innocastle‑in‑arnhem/).

 

Auther: dr. E.A.C. (Elyze) Storms‑Smeets
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Who are we?
The Danish Research Centre for Manorial Studies is a collaboration between Gammel Estrup the Danish Manor Museum, Aarhus
University, Aarhus School of Architecture and the National Museum of Denmark. The research centre was established in 2004 with
the specific purpose of promoting research, education, documentation and interpretation on the cultural history and heritage of
estates and country houses. It was the initiator of the ENCOUNTER (European Network for Country House and Estate Research)
and now holds the chairmanship in the steering group and the secretariat for this network as well as the secretariat of the Nordic
Network for manorial history.
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