
Welkom!

1e werksessie om te komen tot een gedragen erfgoedstrategie 

4 november 2021



• Opening & toelichting op het dagprogramma (marijke);

• Wie is wie?

• Rol Marinus Kooiman

Opening & toelichting
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Programma

10.00u Welkom en voorstelronde

10.15u Deel 1 ‘Wat’; overbrengen kennis

Pauze koffie en vlaai

11.30u Deel 2 ‘Welke’; uitwisselen kennis

12.15u Deel 3 ‘Hoe’; eerste gezamenlijke conclusies…

met lunch

13.00u Einde programma
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Deel 1 ‘wat’



• Rol en doel erfgoedstrategie in het planproces (geert);

• Relatie met PvA archeologie (gerard);

• Beknopte toelichting op aanwezig erfgoed in projectgebied (teun);

• Voorbeelden van beleefbaar maken erfgoed (marinus).

Deel 1 ‘wat’ : overbrengen kennis projectgebied
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• Rol en doel erfgoedstrategie in het planproces (geert);
• Opgave Lob van Gennep

• Collectief nadenken over behoud en/of verbeelden erfgoed op en nabij de 
waterkering

• Doel achtergronddoc ‘Inventarisatie en Inspiratie voor de erfgoedstrategie’

• Relatie met PvA archeologie (gerard);

• Beknopte toelichting op aanwezig erfgoed in projectgebied (teun);

• Voorbeelden van beleefbaar maken erfgoed (marinus).

Deel 1 ‘wat’
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Opgave: 3 doelen
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Verbeteren 
hoogwaterbescherming

Waterstandsverlaging 
stroomafwaarts

Versterken
ruimtelijke kwaliteit



Projectgebied
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Aanzet mooie & bijzondere plekken
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Overzicht te nemen maatregelen dijkversterking per 
landschappelijk deelgebied



Kenmerkende doorsnede
Opeenvolging van bijzondere landschappen & kwaliteiten

Maasheggen Maas waterkeringen Dorpen op rivierduinen; 
Oud cultuurlandschap 
met bijzondere natuurwaarden

N271 Restant 
historische 
rijnloop

Grootschalig 
landbouwgebied

Zandwinning
I.c.m. 
natuurontwikkeling 
Koningsven

Jonge ontginningen

Koningsven – De Diepen

StuwwalStuifduincomplexenMaas- en Niersdal
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Landschappelijke karakteristieken 
van elk deelgebied 

als basis voor de versterkingsopgave
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Gebiedsspecifieke dijkversterking 
voor elk deelgebied

Landschappelijke karakteristieken 
van elk deelgebied 

als basis voor de versterkingsopgave
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Gebiedsspecifieke dijkversterking
voor elk deelgebied

Maatregelen rivierverruiming & 
ruimtelijke kwaliteit als logisch 
gevolg van de dijkversterking

Landschappelijke karakteristieken 
van elk deelgebied 

als basis voor de versterkingsopgave
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Ontwerp-voorkeursbeslissing



• Om te voldoen aan de wettelijke waterveiligheidsnorm;

• Dijken worden hoger en breder;

• Op enkele locaties extra maatregelen nodig, zodat de dijk voldoende 
sterk is;

• Aanleg van nieuwe dijken waar deze er nu nog niet zijn.

Verhogen, versterken en aanleggen van dijken
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Samenvatting integraal voorkeursalternatief: 
Maasdal/Middelaar
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Samenvatting integraal voorkeursalternatief: 
Rivierduinen/Milsbeek
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Samenvatting integraal voorkeursalternatief: 
Niersdal / Ottersum
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Samenvatting integraal voorkeursalternatief: 
Zelder/Ven Zelderheide



Planning project en rol erfgoedstrategie 
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We staan nu hier



• Rol en doel erfgoedstrategie in het planproces (geert);

• Relatie met PvA archeologie (gerard);

• Beknopte toelichting op aanwezig erfgoed in projectgebied (teun);

• Voorbeelden van beleefbaar maken erfgoed (marinus).

Deel 1 ‘wat’

23



Relatie archeologie met erfgoed
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Cultuurhistorie

Aardkundige 
waarden

Archeologie

Erfgoed raak
vlak

Voorbeelden 
Raakvlakken:
Genneperhuis
Circumvallatielinie
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• Verkenningsfase = > planMER
• Archeologie en cultuurhistorie zijn onderzocht op basis van bureau 

onderzoek

• Planuitwerkingsfase = > aanvullend bureau onderzoek en 
verkennend veldonderzoek => advies karterend onderzoek

• Realisatiefase = > waar nodig: archeologische begeleiding 

Archeologie in de planvorming Lob van Gennep
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• Doel planMER: effecten op woon en leefomgeving 
volwaardig meenemen in besluitvorming.

• Effecten in beeld brengen van de verschillende alternatieven 
zodat een vergelijking mogelijk is.

• Conclusie MER: Voorkeursalternatief ‘Reguliere Dijken’: 
minst effect op milieu en leefomgeving.

• Zie https://www.lobvangennep.nl/ontwerp-
voorkeursbeslissing- (bijlage 8)

Verkenningsfase planMER
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https://www.lobvangennep.nl/ontwerp-voorkeursbeslissing-


kruisingen met te verwachten 
archeologische relicten
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• Rol en doel erfgoedstrategie in het planproces (geert);

• Relatie met PvA archeologie (gerard);

• Beknopte toelichting op aanwezig erfgoed in projectgebied (teun);

• Voorbeelden van beleefbaar maken erfgoed (marinus).

Deel 1 ‘wat’
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WATERKERINGEN

en

HISTORIE





Vandaag:

• Circumvallatielinie Genneperhuis

• Romeinse wegen 





Genneperhuis
• 300 mogelijk Romeinse burgus

• 1000  Heren van Gennep

• 1200   achthoekige woontoren
en ringmuur

• 1449  Kleve

• 1609  Brandenburg

• 1630 plannen versterking

• 1635  Spaanse bezetting

• 1641  op 8 juni Frederik Hendrik

• 1710  opgeblazen door Fransen



1641 Bronnen beleg

• kaart Visscher

• couranten en journaels

• brieven Constantijn Huygens

• gravures (o.a.Rijksmuseum)

• boeken 
• 'leven en bedrijf van Frederik 

Hendrik' (1652 A.Montanus)

• 'het leven van Frederik Hendrik 
(1737 gebr. Van Thol)

bron:   

Google books



Onderzoek ligging linie
• bronnen (zie eerder)

• kaarten 1732 (Kleve), Tranchot, kadaster, topo 1938

• luchtfoto's 1944 RAF

• hoogtekaart (AHN)

• Google Earth

• veld waarnemingen (steilranden, grondverzet)

• namen (Schietberg, Kanonskamp, Werveld)

• stichting Monarch

• eigen herinnering (vanaf 1960)

• denken als de genietroepen



Frederik Hendrik in Oeffelt



het 'Logiment te Offel'

dus niet de Kleppenburg!



het 'Logiment te Offel'



Middelaar graaf Hendrik



Scheepsbrug 
en Middelaarshuys



Huusse Wei



Heiblok



Stenen brug Tielebeek



Schietberg

en

Kanonskamp



Graaf van Hoorn in Milsbeek
met 6 compagnieën ruiterij



Kamp Graaf van Hoorn



Kolonel Ferens & zoon
bij Ottersum



Kamp Ferens

2008: Rapport RCE
Zoeken naar een
speld in een hooiberg

2020: Proefsleuven



Ottersum

Niers 
en

Gennep



meer info ?   
genneperhuis.info



ROMEINEN

59 - 51 vC
Julius Caesar

52 vC beleg Alesia
circumvallatielinie
(Alise-Sainte-Reine)

de bello gallico
(Dr.J.J.Doesburg)



Romeinse wegen
Maastricht - Xanten

bij Swalmen

in Noord Limburg ???



Gennep - Mook



Heiblok - Romeinse weg



Steenakker

1732: 3 wegen parallel



Stenen Brug Romeins ?



boek Romeinse wegen
(uitgeverij Matrijs, o.a. Maarten Dolmans)



Overige historische plekken

• Kreupelpad

(hoogspanningsmast; waterlossing Bulten; smalspoorbrug)

• Henakker (dodenakker?)

• Hawkins Line / Link (brug bij Roepaan)

• Hammsebrug

• Dam



Vragen ?



Dank u wel voor
uw aandacht



• Rol en doel erfgoedstrategie in het planproces (geert);

• Relatie met PvA archeologie (gerard);

• Beknopte toelichting op aanwezig erfgoed in projectgebied (teun);

• Voorbeelden van beleefbaar maken erfgoed (marinus).

Deel 1 ‘wat’

65



Erfgoedstrategieën

Lob van Gennep

1

elf voorbeelden

werksessie 4 november 2021

Lob van Gennep



Romeinse tempel, Xanten



Delftse Poort / Nieuwe Delftse Poort, Rotterdam



Romeinse villa, Sevillac (Fr.)



Coupure Nieuwe Hollandse Waterlinie, A2 / Diefdijk (2004)



IJzergieterij, Savignac-Ledrier (Fr)



Omgeving Havenstraat 14, Oudewater

voor en na 1971



Campus TU Twente, Enschede,

kerktoren Drienerlo

‘Niets is zo verhelderend als verwarring’ (Wim. T. Schippers)



Fragment Romeinse tempel, St. Denis (Fr)



Kazemat, Diefdijk



Groenlo, Franse Schans (1726)



De Buurt Spreekt, Joodse Buurt Den Haag



Romeinse tempel, Xanten letterlijke reconstructie

Nieuwe Delftse Poort, Rotterdam verwijzende reconstructie

Romeinse villa, Sevillac (Fr.) beleefbaar maken wat er is

Coupure Diefdijk (2004) beleefbaar maken door toevoegen

IJzergieterij, Savignac-Ledrier (Fr) consolidatie

Omgeving Havenstraat 14, Oudewater reconstructie / imitatie

Campus TU Twente, kerktoren Drienerlo verbeelding / enscenering

Fragment Romeinse tempel, St. Denis (Fr) beleefbaar maken zonder context    

Kazemat, Diefdijk beleefbaar maken door weghalen

Groenlo, Franse Schans (1726) levend erfgoed

Joodse Buurt, Den Haag                                      digitaal vertellen

locatie                                      strategie
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Deel 2 ‘Welke’



• Korte toelichting op mogelijke erfgoed strategieën (marinus)

• Werken in 4 groepen met gesprekleiders Matthijs, Gerard, Marinus, 
Geert (max 30 min)

• Duiden/bespreken mogelijke erfgoedstrategie

• Wat hoort bij de ‘scope’ naast de fysieke ingreep van de dijkversterking?

• Denk alvast wie terugkoppelt in deel 3

Deel 2 ‘welke’; uitwisseling kennis
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Erfgoedstrategieën

Lob van Gennep

2

vervolg

werksessie 4 november 2021

Lob van Gennep



Romeinse tempel, Xanten letterlijke reconstructie

Nieuwe Delftse Poort, Rotterdam verwijzende reconstructie

Romeinse villa, Sevillac (Fr.) beleefbaar maken wat er is

Coupure Diefdijk (2004) beleefbaar maken door toevoegen

IJzergieterij, Savignac-Ledrier (Fr) consolidatie

Omgeving Havenstraat 14, Oudewater reconstructie / imitatie

Campus TU Twente, kerktoren Drienerlo verbeelding / enscenering

Fragment Romeinse tempel, St. Denis (Fr) beleefbaar maken zonder context    

Kazemat, Diefdijk beleefbaar maken door weghalen

Groenlo, Franse Schans (1726) levend erfgoed

Joodse Buurt, Den Haag                                      digitaal vertellen

locatie strategie



indeling erfgoedstrategieën



“principe”

• als je veel hebt is laten zien makkelijk: het verhaal

vertelt zichzelf

• als je weinig hebt, zijn hulpmiddelen/ toevoegingen

nodig om het verhaal te vertellen

context Lob van Gennep

• aanleiding: maatregelen hoogwaterveiligheid in 

combinatie met gebiedsontwikkeling

• kans: verhaal verleden vertellen, geschiedenis laten 

zien, beleefbaar maken, al dan niet met 

hedendaagse toevoegingen om inzicht te vergroten



Romeinse villa, Sevillac (Fr.): 

veel bewaard gebleven, toevoeging ter beschutting 

bezoekers, informatie op panelen en in expositie



Fragment Romeinse tempel, 

St. Denis (Fr):

verleden bijna zonder verhaal of context



toevoegen & verwijzen (transformatie, citeren?)

De vorm van een kazemat aan de dijk / snelweg was uitgangspunt voor de 

vormgeving van de overgangspunten tussen dijk en de kering. Deze hebben 

dezelfde hoekige vorm als de kazemat. Op die plek komen de kranen te staan die in 

geval van nood de schotbalken laten zakken. De rest van de tijd fungeren ze als 

uitzichtpunt.



afsluitwerk Diefdijk bij inundatie of overstroming, verdwenen

welk verhaal wordt in de huidige situatie verteld?



zichtbaar maken van het bodemarchief (grafheuvels)

in bestrating nieuwe wijk (transformatie)

veel voorkomende strategie, het verhaal wordt verteld 

en het verleden krijgt een nieuwe functie



reconstructie vertelt het verhaal: 

zo zag het eruit en/of dit is er gebeurd



reconstructie: 

de tijd raakt weg

tot en met beetje geschiedvervalsing



voorbeeld:

Stelling van Den Helder



Afbeeldingen historisch profiel uit rapport inventarisatie

de liniedijk



restaureren
restaureren / reconstrueren



transformeren
transformeren



transformeren

transformeren



dramatiseren

dramatiseren



dramatiseren

dramatiseren



ten opzichte van 2004 / nu, 

alle strategieën: ruimtelijke kwaliteit,

inschatting:

restaureren / reconstrueren: 🎶🎶

transformeren: 🎶🎶🎶

dramatiseren: 🎶🎶🎶🎶



Fort Knodsenburg 16e - 18e eeuw, Veur Lent

“Het ontwerp behelst een rondwandeling die grotendeels loopt over de oude 

contouren van het fort. Door het aanbrengen van twee bastions wordt de maat en 

schaal en functie van het fort weer ervaarbaar.”



Uitwerking eerdere analyses / aanbevelingen:

• vraag je af welk verhaal je wilt vertellen en welke middelen daar bij passen

• breng het erfgoed waar je iets mee wilt subtiel in beeld – andere geschiedenis heeft ook

bestaansrecht

• verbind bij elkaar horende afzonderlijke plekken door eenvoudige, heldere en herhaalbare

artefacten

• zorg ervoor dat reconstructies en verwijzingen op de juiste plek staan

• bekijk welke (ruimtelijke) kwaliteit beleefbaar te maken erfgoed nu heeft en laat die niet verloren

gaan

• kijk goed naar de verhouding tussen het erfgoed en wat je eraan toevoegt (maat, schaal, 

materialisering, vormgeving)

o.b.v.: Acht omgangsvormen met de Romeinse limes & Het post-militaire landschap 2.0



• Korte toelichting op mogelijke erfgoed strategieën (marinus)

• Werken in 4 groepen met gesprekleiders Matthijs, Gerard, Marinus, 
Geert (max 30 min)

• Duiden/bespreken mogelijke erfgoedstrategie

• Wat hoort bij de ‘scope’ naast de fysieke ingreep van de dijkversterking?

• Denk alvast wie terugkoppelt in deel 3

Deel 2 ‘welke’; uitwisseling kennis
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Deel 3 ‘hoe’; aanzet tot… eerste gezamenlijke conclusies



Deel 3 ‘hoe’; gezamenlijke conclusies
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• Korte terugkoppeling bevindingen per groep (10 min)

• Al gezamenlijke conclusies te duiden? (20 min)
• ‘scope’ wat hoort bij de scope naast de fysieke ingreep vd dijkversterking: bijvoorbeeld willen 

we het vooral hebben over erfgoed dat herinnert aan belangrijke ontwikkelingen of 
gebeurtenissen in de Lob of erfgoed dat gerelateerd is aan het waterbeheer?

• Denkbare strategieën
• Nader uit te zoeken leemte in kennis
• Wat kunnen we met ‘de erfgoeddeal’ (deadline projecten eind jan en sep 2022)

• Hoe verder…
• Uitkomsten van deze werksessie bespreken in brede omgevingswerkgroep op 25 nov
• Meenemen uitkomsten onderzoek archeologie en cultuurhistorie
• Prikken nieuwe datum april 2022 ( do 8, 15,22 of 29 april)
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