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“Het gaat er nu vooral om te onderzoeken wat we nog kunnen willen. En precies daarin schuilt de kracht van ontwerpend 

onderzoek. Anders dan academisch onderzoek, dat op zoek is naar de waarheid, of toegepast onderzoek, dat op zoek is naar 

de markt, wil ontwerpend onderzoek een probleem oplossen door de toekomst te verkennen, door mogelijke 

oplossingsrichtingen te onderzoeken.  

Ontwerpend onderzoek stelt ontwerpers en opdrachtgevers in staat om samen met onder meer burgers, overheden, 

bedrijven en bestuurders op zoek te gaan naar hun toekomst. Welke toekomst ze kunnen willen realiseren. Ontwerpend 

onderzoek leidt dus nooit tot een blauwdruk, maar tot een ontwerp dat verbeeldt wat we kunnen willen. En wel zó dat 

aanpassingen altijd mogelijk blijven. Zo kan er handelingsvermogen en handelingsperspectief ontstaan, kunnen er stappen 

worden gezet, ook al weten we nog niet precies waar we uit komen.” 

 
Marleen Stikker en George Brugmans 

NRC Handelsblad - Opinie, 15 juni 2019 

  



       3      

 

Inhoud 
 
 
 

1. Werkboek bij Meer Straatwaarden      4 

 

2. Voor als het vloeibaar wordt      6 

 

3. Vier vakken voor vier soorten gereedschap     8 

A. voor bouwen van relaties en communities    10 

B. voor organiseren van samenwerkingen en delen   12 

C. voor waarderen van meervoudige expertises & kwaliteiten  14 

D. voor activeren van erfgoedmaken/plekmaken   16 

 

4. De participatiestrategie voorbij      19 

 

Verwijzingen        21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog meer ‘erfgoed’ toevoegen aan een checklist bij ingrepen in de leefomgeving heeft geen zin. De stad en ook het erfgoed 

zijn beide in permanente transformatie. We zijn gegaan van participatie (doe mee) naar zeggenschap (u heeft rechten). We 

gaan nu van zeggenschap naar eigenaarschap. Maar wie is eigenaar van de stad? Niemand die het weet. Erfgoed mag 

daarom geen vinkje worden, want dat is veel te reactief. Het gaat erom dat het hele proces van stadmaken inclusief moet 

worden, in een ongewisse situatie.  

(parafrase) 

E. Agricola, directeur Ruimte & Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam,  

tijdens boekpresentatie Meer Straatwaarden  

Pakhuis de Zwijger 22 mei 2019 
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1. Werkboek bij Meer Straatwaarden (2019) 
 
In de publicatie Meer Straatwaarden1 stellen we een ontwerpagenda voor, bestaand uit acht 
ontwerpvragen (zie hieronder, p. 4). Daarmee trekken we raaklijnen langs nieuwe vormen van 
engagement met ontluikende erfgoedkwaliteiten in een tijd van bottom up, participatie en sociale 
duurzaamheid. 

Onze bijdrage aan het erfgoedterrein is dat we een handelingsperspectief hebben ontwikkeld, 
gebaseerd op de overtuiging dat duurzaam erfgoed ontworpen moet worden in samenhang met 
gemeenschappen. De vervolgvraag is dan: hoe vertaal je dat naar concrete acties, en wat voor ‘tools’ 
zouden daarvoor nodig zijn? Die zijn echter nog niet kant-en-klaar te leveren omdat ze dat de nieuwe 
praktijken nieuwe sets van kennis, vaardigheden en attitudes impliceren. Wat wel kan is vanuit de 
vaststelling van een beperkt aantal kernprocessen aangeven wat nodig is om de nieuwe toolsets te 
ontwikkelen. In deze ‘development kit’ staan handreikingen om die toolsets te maken. 

De ontwerpvragen uit de agenda waar wij het onderzoek mee afsloten zijn het beginpunt van dit 
ontwikkeltraject. Die agenda (Meer Straatwaarden p. 102) komt voort uit de Patronen (p. 30) en 
Weefdraden (p. 43) die we eerder identificeerden en die we hieronder nog even samenvatten.  

PATRONEN WEEFDRADEN ONTWERPAGENDA 

Relaties aangaan 
Engagement ontwerp inclusieve vormen van engagement  

Commoning betrek lokale communities 

Organiseren 
  

Dramaturgie ensceneer interacties met oog op betrekken 

Platforms ontwerp platforms met oog op verbinden 

Waarderen 
  

Meerwaarden Geef stem aan diversiteit van waarderingen 

Expertises (mv) Stem kennisbasis af op breder speelveld 

Maken 
  

Erfgoedmaken-als-
ontwerp 

integreer erfgoedmaken met plekmaken 

Co-design maak erfgoedvorming co-creatief 

 
De vier velden die wij relevant achten voor het 
ontwerpen en ontwikkelen van de nieuwe 
erfgoedpraktijken waar het hier om gaat zijn 
niet van dezelfde orde. De eerste drie (relaties, 
knooppunten en meerstemmigheid) hangen in 
de praktijk nauw samen. Daarom zijn ze elk ook 
als zelfstandig beginpunt te gebruiken, 
entrypoints. Ze zijn immers wederzijds 
voorwaardelijk: voor engageren heb je vormen 
nodig, gebaseerd om fluïde kwaliteitsnoties. Elk 
hoekpunt veronderstelt de andere twee, maakt 
die mogelijk en leidt daar als vanzelf naartoe. 
De vierde, erfgoed/plekmaken, ligt op een 
hoger abstractieniveau en roept op om de 
overige drie als ontwerpopgave op te vatten. 

 
1 Knoop, R., en Schwarz, M. (samenstelling en redactie), Meer Straatwaarden: een pleidooi voor erfgoedmaken 
als engagement. Met bijdragen van Nancy van Asseldonk, Joost Beunderman, Riemer Knop, Diana 
Krabbendam, Sabrina Lindemann, Michiel Schwarz, Steven ten Thije, Martijn de Waal en Karin Westerink. 
Amsterdam: Reinwardt Academie AHK 2019. 

Relaties, 
communities 

bouwen 

Platforms: 
samenwerkingen 

commoning, delen 
 

Werken met  
meervoudige 

expertises,  kwaliteiten 

Erfgoedmaken, 
plekmaken 
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Met dit schema maken we duidelijk dat we het proces van erfgoedmaken zien als een dynamische 
samenhang tussen het aangaan van relaties met gebruikmaking van daarvoor geëigende 
samenwerkingsvormen (platforms) op basis van het meerstemmigheid en meervoudige expertises.  

Die vier elementen zijn de haakjes waaraan we hierna het ontwikkelen van tools ophangen 
(Hoofdstuk 3). 

 

  

RELATIES 

+ PLATFORMS 

+ MEERSTEMMIGHEID 

= ERFGOEDMAKEN 
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2. Voor als het vloeibaar wordt 
 

In Meer Straatwaarden doen wij voorstellen voor meer en ook een ander soort engagement met 
erfgoed. We bepleiten de ervaringen te gebruiken die er de laatste decennia wereldwijd met 
stadmaken en placemaking zijn opgedaan.2 Centraal staan bottom-up processen vanuit 
gemeenschappen waar de omgevingen – sociaal, historisch, demografisch – integraal onderdeel van 
uitmaken en aandeel in nemen. Dat is geen trucje of handigheidje, maar een keuze voor een andere, 
niet-modernistische positie en handelingsperspectief – in ons geval die van het sustainisme.3 
 

De context waarin we deze voorstellen deden is die van een al langer geobserveerde trend die wel 
als ‘vermaatschappelijking van erfgoed’ wordt aangemerkt. Daarmee wordt gedoeld op de 
constatering dat de plaats van (gebouwd) erfgoed in de ruimte(lijke ordening) geleidelijk is uitgebreid 
van exclusief wetenschappelijk, beschermingsgericht en expert-driven naar maatschappelijk en 
integratiegericht met (meer) bottom-up besluitvormingsprocessen (Figuur 1). De voormalige 
Belvedere-hoogleraren, de bedenkers van deze sector-factor-vector-metaforen, spreken van 
‘beschouwingswijzen’, waarmee wordt aangegeven dat ze naast elkaar kunnen bestaan. 

 

Figuur 1. Beschouwingswijzen van de relatie erfgoed en ruimte. Straatwaarden 2017, 14 (naar Karakterschetsen 2013). 

Ons pleidooi voor meer inclusieve erfgoedpraktijken raakt aan de consequenties van een volgende 
stap. Het discours over kwaliteiten van en in de leefomgeving – fysiek en mentaal, materieel en 
immaterieel – kan het karakter aannemen van een debat, een conflict, een kwestie. In de 
rechterbovenhoek van het schema lost erfgoed dan als duidelijke categorie op: de 
vermaatschappelijking van erfgoed gaat over in ‘vererfgoedisering’ van de ruimte. Wij noemen zo’n 
situatie vloeibaar. Gekende manieren van omgang met erfgoed of omgevingskwaliteiten voldoen hier 

 
2 Zie recent https://wemakethe.city/nl/, 17-23 juni 2019 in Amsterdam. 
3 Zie Schwarz, M., en Elffers, J., Sustainism Is the New Modernism: A Cultural Manifesto for the Sustainist Era, 
New York: D.A.P. Distributed Art Publishers, 2010 en Schwarz, M., A Sustainist Lexicon: Seven entries to recast 
the future — Rethinking design and heritage. With field notes by Riemer Knoop and sustainist symbols by Joost 
Elffers, Amsterdam: Architectura & Natura Press, 2016. 

https://wemakethe.city/nl/
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niet meer, omdat er over een ‘harde kern’ geen consensus bestaat of omdat meerstemmigheid nog 
niet tot het repertoire behoort.  

Een voorbeeld is de herbestemming van Paleis Soestdijk. De voorheen vrijwel onomstreden 
betekenis die aan locatie, gebouwen en omgeving werd gegeven begon te vervliegen met het vertrek 
van de laatste, koninklijke bewoners en later van de concrete herinnering daaraan. Belangrijker nog, 
ook typisch naoorlogse waarden als saamhorigheid en idealen als verlichte monarchie die door het 
complex belichaamd waren geweest begonnen aan belang in te boeten. Dat betekende dat 
beslissingen over de toekomst op een opener, vloeibare wijze moesten plaatsvinden. Niets stond 
meer vast. Wat wil de samenleving (wie is dat?), in welke context moet de site betekenisvol zijn, 
waaraan mag ze beantwoorden, op welk schaalniveau of überhaupt vanuit welke optiek kun je het 
beste kijken? Let wel, dit is waarschijnlijk een tijdelijk liquide worden van het erfgoeddiscours 
rondom een gegeven plek – het valt aan te nemen dat na enige tijd weer een stabiele (‘vaste’) 
situatie intreedt.  

Om te bepalen wanneer een erfgoedkwestie als vloeibaarheidsvraagstuk kan worden opgevat, waar 
dus de Straatwaarden-systematiek optimaal aan de orde is, kan de volgende vuistregel gelden 
(Figuur 2). Wanneer er discussie is over een of meer van de hierna opgesomde kenmerken, dan is de 
kwestie waarschijnlijk (tijdelijk) vloeibaar en het beste gediend bij een plek/stadmaken-aanpak zoals 
wij die hebben geschetst. 

 

a. Kennis/data is duidelijk in welk kennisdomein een locatie of object fungeert? Gaat het 

b.v. alleen over erfgoed, gaat het over stadsinrichting, gaat het over 

herdenkingscultuur (Namenmonument), identiteitspolitiek, duurzame 

natuur…? 

b. Spelers is er consensus over wie er in het speelveld mag en moet staan? 

c. Kwaliteiten is duidelijk over wat voor soort en welke kwaliteiten relevant zijn, of 

moet worden? Wat is de relatie met a en b? 

d. Besluitvorming is duidelijk wat hoe het besluitvormingsproces moet worden 

vormgegeven zodat het door alle spelers gedagen wordt? 

Figuur 2. Kenmerken voor vaststellen aard erfgoedkwestie: wanneer een of meer vragen negatief beantwoord: vloeibaar. 
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3. Vier vakken voor vier soorten gereedschap voor engagement 

 
De meerwaarde van het Straatwaardenonderzoek rond erfgoed ligt in de het betrekken van sociaal-
culturele dimensies bij wat we erfgoedmaken hebben genoemd. Vertaald naar de 
besluitvormingspraktijken in onze omgang met (‘vloeibaar’) erfgoed betekent dit een grotere inbreng 
van communities en ‘civic’ organisaties.  In een toolkit voor erfgoedmaken in de leefomgeving ligt  
de nadruk op tools voor engagement, participatie, meervoudige kennis en co-design. De te 
ontwikkelen gereedschapskist moet daarom vooral oog hebben voor het betrekken van burgers en 
communities in processen van erfgoedmaken. Dit is waar we de conclusies van het 
Straatwaardenproject kunnen verbinden met strategieën van burgerbetrokkenheid. Het ontwikkelen 
van nieuwe vormen van engagement van communities bij erfgoedmaken vormt de meest urgente 
uitdaging in de vermaatschappelijking van erfgoed en ‘vererfgoedisering’ van de leefomgeving. 
Bovendien sluit dit nauw aan bij het actuele debat over de vormgeving van de stad en leefomgeving, 
zoals bij de manifestatie We Make The City in Amsterdam.4 
 
Hieronder presenteren we een gereedschapskist met vier vakken. We maken daarbij graag  gebruik 
van recent gewonnen inzichten in Citizen Sensing en lokale community building.5 We geven bij elk 
vak kort aan wat het onderwerp en het doel is van het betreffende type gereedschap, wat voor soort 
kennis we denken dat daarbij onontbeerlijk is, over wat voor vaardigheden je moet beschikken om 
ermee te kunnen werken, en waar bronnen voor beide te vinden zijn. Bij elk vak geven we in een 
vignet een voorbeeld  om duidelijk te maken waar we aan denken.  

De gereedschapsvakken bieden ruimte aan: 

A. Tools voor bouwen van Relaties & Communities 

B. Tools voor organiseren van Samenwerkingen & Delen 

C. Tools voor waarderen van Meervoudige Expertises & Kwaliteiten 

D. Tools voor activeren van Erfgoedmaken/Plekmaken 

Het soort tools waar we het hier over hebben zijn hulpmiddelen om effectief te kunnen engageren 

lokale gemeenschappen. 

  

 
4 We Make The City, 17-24 juni 2019, met 400 evenementen in de Amsterdamse metropoolregio. 
5 Citizen Sensing: A Toolkit. European Commisssion, Digital Social Innovation, 2018. Daar worden acht stappen 
beschreven, aangeduid met de volgende termen: Scoping, Community Building, Planning, Sensing, Awareness, 
Action en Legacy. In onze vertaling naar erfgoedmaken vatten we ze paarsgewijs samen in vier elementen. 
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Disclaimer: het gaat bij Straatwaarden en in dit Werkboek om het maken, ontwerpen en ontwikkelen 
van geschikte tools en scenario’s voor telkens verschillende situaties. Dat betekent dat er per situatie 
specifieke tools vereist zijn. Om het verschil tussen generieke activiteiten en specifieke tools duidelijk 
te maken sommen we hieronder op wat we in ons onderzoek in de situaties Binckhorst en Belvédère 
als concrete invulling van generieke patronen aantroffen. 
 
        

 BINCKHORST VERHALENHUIS BELVÉDÈRE 

Relaties en communities • Oneindige serie 
netwerkbijeenkomsten 

• Open proces 

• “wij zíjn de plek” 

• Uitnodigen buurtgroepen 

• Opzoeken op eigen plek 

• 200 vrijwilligers zijn mede-
eigenaren 

Platforms: samenwerkingen en delen • Manifest Binckhorst (X 
huizen = X banen)  
Boogiewoogie 

• Kernwaarden-
publicatie 

• Festival 

• Platform I’M BINCK 

• StadsLab, Binck 
Academy 

• Fotosessies/presentaties 

• Gastkoks 

• Luistervoorstellingen 

• Vluchtelingdichter 

• Tentoonstelling 
 

Meervoudige expertises en kwaliteiten • Toezien op diversiteit 

• Lokale producten 
(bier) 

• Onderzoek naar lokale 
kennis  

• Social design-principes 

• Ensceneren fotosessies 

• Storytelling expertise 

Erfgoed/plekmaken • Collectief toekomst-
perspectief laten 
ontstaan op basis van 
samen gearticuleerde, 
open waarden 

• Meervoudige sociale 
kwaliteiten en waarden 
rond een plek zichtbaar 
maken en delen 

• Erfgoedwaarden integreren met sociale  
en lokale ervaringskwaliteiten 
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A. VOOR HET BOUWEN VAN RELATIES EN COMMUNITIES  
 
Met gemeenschapsontwikkeling en -onderhoud bereik je dat deelnemers zich binden en verbonden 
blijven aan een dragend idee over een onderwerp, de doelen en werkwijzen om daarmee aan de slag 
te gaan of te verduurzamen. Het is van groot belang dat het eigene van alle spelers erkend wordt. 
Daarbij moet je je ook altijd afvragen wie of wat er mist. Kernpunt is het je verbinden met spelers en 
het vinden van alle mogelijke deelnemers. Juist het opnemen van mensen en groepen die niet uit zelf 
komen of zich makkelijk uitspreken is cruciaal. Het onderhouden van relaties vereist doorgaand 
commitment. 
 
We moeten tools ontwikkelen om bij het bouwen van relaties en communities rond erfgoedkwesties 
letterlijk en figuurlijk in kaart te brengen welke partijen, gemeenschappen en instituties relevant zijn, 
of kunnen zijn. Dit levert vooral informatie op over de spelers alsook over de manier waarop de 
verschillende spelers relevante issues zien. Meer dan een belangenkaart van stakeholders levert dit 
‘sociale kaarten’ en ‘communities kaarten’ op. Deze moeten worden ontwikkeld in een collaboratief 
proces waar (erfgoed)instituties actief relaties aangaan met in het bijzonder communities en lokale 
gemeenschappen. De opgave is om een heel scala aan tools voor engagement (en commitment) te 
ontwikkelen, waarbij een participatietraject slechts één van de vele vormen is. 
 
 

 
 
Kennis:6 sociale relatiekaarten (Jouke v/d Werff): embodied cartographies. Kennis van   
   taal/sociolect, sociologisch/demografische kennis; kennis van lokale spelers,  
   omgeving, geschiedenissen; culturele biografie van de plek 

 
6 Bij alle onderwerpen die wij bij ‘kennis’ aangeven bedoelen we kennis van de toegang tot of het kunnen 
genereren/ontwikkelen van.  

Vignet: Verhalenhuis Belvédère         Meer Straatwaarden 2019, 31-33 
“We zijn open als we er zijn, iedereen kan naar binnen lopen en zijn of haar verhaal doen, 
en altijd vinden we wel iets om met de mensen te doen.” Dat is de werkfilosofie van het 
Verhalenhuis Belvédère op het Rotterdamse Katendrecht. Men laat bezoekers, buren en 
passanten er pertinent geen kaartje kopen, want dan zouden die denken dat het bij 
Verhalenhuis om een transactie gaat, zonder consequenties. En dat is het zeker niet, het is 
een knoop in een netwerk. Sterker nog, het Verhalenhuisteam gaat actief de buren 
opzoeken, vooral wie nog niet kwam. Dat betekent op deuren kloppen, mensen uitnodigen 
zich te laten zien. Want iedereen heeft een verhaal dat de moeite waard is, en dat 
voorzichtig gedeeld mag worden met anderen. Op een podium, bij een voorstelling, op een 
foto, tijdens een evenement buiten. Of gewoon onder het koken. Niet als in zichzelf 
belangwekkende stand alone of incident, maar als schakel in de relatie die men met elkaar 
en de wereld heeft. En dat kan alleen wanneer het doel van Verhalenhuis niet is een 
collectie opbouwen (die overigens langzaam wel ontstaat) maar het voortdurend aangaan 
en blijven onderhouden van relaties met zo verschillend mogelijke mensen en groepen 
rondom zich. ‘Gewoon’ omdat die er zijn en belang hebben bij een immer hogere kwaliteit 
van leven – een fijnere stad die zo is ingericht dat je er graag gezien en gehoord wilt 
worden. Uiteindelijk is die vormgeving alleen dan succesvol te noemen wanneer de 
mensen die daar gezien en gehoord worden onderdeel van dat proces zijn geweest, én 
weten dat dat proces nooit af zal zijn. En wanneer ze zich daarin vinden wordt er ook 
liefdevol omgegaan met de fysieke kanten daarvan. Erfgoedzorg 2.0. 
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Vaardigheden:  luisteren, omgaan met diversiteit, lezen van biografie door lokale ogen, dialogen 
   aangaan  
Attitude:  wederkerigheid, respect, empathie, niet top-down; nieuwgierigheid naar diversiteit,  
   bereidheid tot doorgaand commitment 
Resources:  - Het verhaal van Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam, De magie van het 

Verhalenhuis, in  de woorden en beleden van de betrokkenen zelf (pdf) 
- website van OF/BY/FOR ALL-beweging (Sante Cruz, Californië), inclusief een set 
praktische tools ‘to help your organization become of, by, and for your community’ 
(www.ofbyforall.org en www.ofbyforall.org/resources)7 

  - http://www.stratengeneraal.be/ is een voorbeeld van uiterst succesvol, langjarig,  
   gedistribueerd, collaboratief ontwerp van een nieuwe infrastructuur van de  
   Antwerpse binnenstad 
 

 
Actiepunten voor sociaal engagement 

• Ga naar ze toe 

• Werk waar het gebeurt 

• Blijf dat doen 
 

➔ VERBIND JE! 

  

 
7 Een in de museumwereld al langer bestaande ontwikkeling richting radicale maatschappelijke 

relevantie, voortbouwend op The Participatory Museum en The Art of Relevance van Nina SImon. 

 

https://www.reinwardt.ahk.nl/media/rwa/docs/Publicaties/Rwa_Verhalenhuis_WEB2.pdf
http://www.ofbyforall.org/
http://www.stratengeneraal.be/
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B. VOOR ORGANISEREN VAN SAMENWERKINGEN EN DELEN 
 
Engagement ontstaat niet vanzelf. Deze ingang gaat over het organiseren van ‘collectives’ waarbij 
instituties en gemeenschappen elkaar ontmoeten en gezamenlijk optrekken. Dat betekent dat 
instituties lokale gemeenschappen erkennen en actief betrekken. Daardoor wordt de positie van die 
gemeenschappen, die vaak zelf al communities of practice vormen, gelegitimeerd als versterkt 
(empowerment). In dat proces kunnen ook nieuwe communities rondom erfgoed ontstaan. 
Gedeelde waarden worden dan geëxpliciteerd en kunnen de basis vormen van samenwerkingen en 
gezamenlijke stellingnames. Door actief te zoeken naar ‘common ground’ kunnen  verschillende 
partijen komen tot platforms (collectives) die uitnodigen tot dialoog en collectieve praktijken bij de 
besluitvormingsprocessen rondom erfgoed. Deze processen ontstaan niet vanzelf. Open ‘werktafels’ 
(workbenches) zijn een goede manier om te mobiliseren en door echt ‘maken’ deelnemers te 
verleiden tot samenwerken. Meer in het algemeen is het goed te blijven zoeken naar voor elke 
situatie geëigende processen van samenwerking – je zou dat procesarchitectuur kunnen noemen. 
 
Werkenderwijs is de beste manier om elkaar te leren kennen en elkaars kwaliteiten te ontdekken. De 
samenwerking op platforms kan richting gegeven worden door thema’s te kiezen die urgent zijn of 
direct of indirect over de toekomst van juist die samenwerking  gaan. Bijvoorbeeld het in kaart 
brengen (Timeline) van de sociale, bouwkundige, politieke, reputatie- en economische krachten die 
een buurt vormden. De samenwerking vindt plaats op – of vormt! – een platform (Hoofdstuk 2.1). 
Wanneer het onderwerp het gedrag van mensen is (gebruik van de publieke ruimte, gedrag rond een 
monument) dan is het van groot belang aan te sluiten bij hoe mensen in de praktijk al ergens mee 
omgaan. Om samenwerkingen open te houden en te laten mee-ademen met de demografische 
dynamiek is het essentieel het doel pas in de loop van het proces door de deelnemers te laten 
bepalen en verfijnen maar ook zo open te laten dat het toetreders makkelijk accommodeert.  
 
 
 
 

Vignet: Binckhorst     Meer Straatwaarden 2019, 22-27 
Om bewoners, gebruikers en ondernemers in Haags industriegebied Binckhorst tot een 
eenheid te smeden begon urban curator Sabrine Lindemann netwerkbijeenkomsten te 
organiseren. Onzichtbaar maar strak geregisseerde, open kennismakingen op de 
thuislocatie van telkens een andere deelnemer. Door dat hoogfrequent (tweemaandelijks) 
en langdurig (nu zeven jaar: in 2019 was de 56ste editie) te doen ontstaat er een 
gemeenschap, onderlinge bekendheid, vertrouwen en een gekend podium om niet alleen 
met elkaar te verkeren en een gezamenlijk verhaal te vertellen, maar ook om zaken met 
elkaar te doen in nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen. Door het openhouden van de 
toegang worden toetreders gestimuleerd. Dat is broodnodig voor het borgen van 
diversiteit en het voorkomen van bevriezing van ideeën en thema’s. Zo’n basisweefsel dat 
dan geleidelijk zichtbaar wordt kan aanleiding zijn voor nieuwe platforms. In het geval van 
Binckhorst waren dat onder meer de oprichting van de investeringsmaatschappij I’M 
BINCK, de start van een serie Binck-festivals en het praktisch en meer doelgericht met 
elkaar bouwen aan toekomstvisies op het gebied met behulp van Ronde Tafels waar ook 
de gemeentelijke overheid aan bijschoof.  
Het manifest Binckhorst Boogiewoogie en het daaruit voortvloeiende boekje met 
Binckhorst Kernwaarden waren spin offs van het samenkomen en van het door elkaar en 
de wereld op platforms gezien worden. Niet als doel, wel essentieel. 
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Kennis:   sensing (bepalen van wat er elders al is); platformbenaderingen; social design  
   (halfontwerpen), democratic cube (A. Fung), activiteitenbegeleiding, commoning,  
   samenwerkingsprocessen, deelculturen 
Vaardigheden:  (civic) organiseervaardigheden, improvisatie, event management, urban curating,  
   Timelining à la Failed Architecture 
Attitude:  ‘de weg, niet het doel’, plezier in het samen ontdekken 
Resources:  - The Hackable City Cahiers (Notebooks) https://martijndewaal.nl/?p=1649;  
   - I’M Binck als platform https://imbinck.nl/im-binck/  
   - A. Fung: theorie over verschillende vormen van burgerparticipatie in besluitvorming  
      en democratic cube (link) 
   - Commoning: basisnoties over commons en commoning (link)  
   - Citizen Sensing Toolkit (link)  
  - Failed Architecture: samen DNA van een plek maken  (link naar TImeline) 
 
Actiepunten voor sociaal engagement 
- Ontwerp samenwerkingsvormen 
- Gebruik olifantenpaadjes  
- Geef proces richting, maar zie af van vast doel 
- Gebruik ‘maken’ om mensen om in de actieve stand te krijgen 
 
➔  BOUW PLATFORMS! 

  

https://martijndewaal.nl/?p=1649
https://imbinck.nl/im-binck/
https://www.archonfung.net/papers
https://thenextsystem.org/sites/default/files/2017-08/DavidBollier.pdf
https://waag.org/sites/waag/files/2018-03/Citizen-Sensing-A-Toolkit.pdf
https://failedarchitecture.com/events/fa-workshop-amsterdams-ring-road/


       14      

 

C. VOOR HET WAARDEREN VAN MEERVOUDIGE EXPERTISES & KWALITEITEN 
 
Het begint bij het openbreken van eenduidige expertises en het erkennen van de legitimiteit dat 
verschillende partijen erfgoed met heel uiteenlopende waarden en kwaliteiten kunnen verbinden. 
Cruciaal is de vraag welke kennis en informatie over een erfgoedkwestie relevant is, bezien vanuit de 
positie van verschillende spelers. Wat vaak ontbreekt in conventionele erfgoedbenaderingen is de rol 
van lokale gemeenschappen als ervaringsdeskundigen rond erfgoedkwesties. We moeten tools en 
methodieken ontwikkelen die de deur openen voor verschillende expertises en een verbreding van 
kwaliteiten die een rol spelen bij de evaluatie van erfgoed.  
 
Er moet daarbij bovenal ruimte worden gecreëerd voor communities om hun lokaal-relevante kennis 
en waarderingen te kunnen formuleren en om deze toe te voegen aan institutionele indicatoren en 
overwegingen van professionele erfgoedexperts. Het analyseren van erfgoedkwesties vanuit een 
(lokaal) community-perspectief levert andere data en erfgoedkennis op, die gedeeld dienen te 
worden met andere partijen. Dit levert een meerstemmig en meervoudig waardenperspectief op om 
naast (traditionele) erfgoedkwaliteiten ook sociale en civic kwaliteiten mee te nemen in 
besluitvormingsprocessen. De opgave is om tools te ontwikkelen die deze meervoudigheid in 
expertises en waardencriteria zichtbaar en bespreekbaar maakt. 
 
 

 
 
 

Vignet: Dorpskracht en Boermarke         bron: interview Dirk Buiter en Bernhard Stikfort 
In het Drentse Westerveld (18.000 inwoners in 26 dorpen) werken gemeente en inwoners 
nauw samen op het gebied van de openbare ruimte. Plannen gaan pas door als de 
inwoners ze integraal dragen. Het duurde enige tijd voordat dat zo was, zo’n tien jaar, en 
vergde ambtenaren die allereerst werkten aan vertrouwen. Komt men er niet uit? Dan 
gewoon nog een keer. Dat leidde tot een eigenzinnige vorm van monumentenbeleid. 
Bewust van het belang van een bottom-up aanpak nodigde de gemeente honderd 
eigenaren uit zelf iets te vinden van hun ‘monumentenwaardige’ panden. Blij met deze 
erkenning voor wat men voor zichzelf al positief had gewaardeerd accepteerde iedereen 
een ‘vrijwillige monumentenstatus’. Dat was voorwaarde voor opstellen en uitvoeren van 
een restauratie- en onderhoudsplan, dat door de gemeente werd betaald. Het heet 
vrijwillig omdat rechten en plichten niet permanent of voor altijd vastliggen. 
Die fluïditeit zit ook in andere aspecten van de Westerveldse omgang met openbare 
ruimte. In de collectieve kwaliteitsvisie staan lokale beleving en waarden centraal, niet 
wetenschappelijke feiten. De lokale bewoners zijn de (ervarings)deskundigen, Hun 
expertises en waardencriteria zijn leidend. De kwaliteitsvisie wordt in ieder dorp weer 
anders ingevuld. Inwoners beheren en onderhouden de openbare ruimte nu grotendeels 
zelf: ‘dorpskracht’. Via het collectief de Boermarke, een werktuigenvereniging waarin 
boeren werk en gereedschap delen, worden sloten, bermen en zandwegen gezamenlijk 
onderhouden.  
Van participatie via zeggenschap naar eigenaarschap: dat kan overal, maar moet altijd 
anders, want aangepast aan een specifieke plek, geïdentificeerde mensen en lokale 
vraagstukken. Volgens betrokkenen bestaat daar geen blauwdruk voor en zeker geen one 
size fits all. In iedere lokale setting wordt bepaald welke waarden en kwaliteiten als 
relevant wordt gezien door de direct betrokkenen.   
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Kennis:   stadssociologie, etnologie en sociale geografie m.b.t. waardensystemen en  
   kernkwaliteiten bij relevante actoren (zie A en B) 
Vaardigheden:  waarden en visies in kaart brengen; ‘emotienetwerken’ e.d.; immersief engagement;  
   accommoderen van meervoudige ervaringsdeskundigheden en perspectieven  
Attitude:  reflectieve empathie, willen delen van macht, meervoudige partijdigheid, openstaan 
   voor alternatieve kenwijzen en waarderingen  
Resources:  Echt Rotterdams Erfgoed (link), Dorpskracht in Westerveld (link), emotienetwerken  
   (webinar), Value capturing (link naar Stipo-essay); Heritage-Futures (link)  
 

 
Actiepunten voor sociaal engagement 
- Ga in dialoog over erfgoedvisies van communities (emotienetwerken) 
- Ontwikkel een systeem om lokale expertises en waardenbeleving mee te nemen 
- Verbind erfgoed met andere kwaliteiten in de leefomgeving 
- Maak het evaluatieproces open 
 
➔ WAARDEER MEERSTEMMIGHEID! 

 

  

https://museumrotterdam.nl/echt-rotterdams-erfgoed/collectie-ere?gclid=EAIaIQobChMIiK2rgObj4gIVGeN3Ch0NbgIHEAAYASAAEgJ3-vD_BwE
https://www.stadszaken.nl/ruimte/openbare-ruimte/1711/inwoners-westerveld-doen-steeds-meer-zelf-in-lsquobrinqrsquo
https://www.youtube.com/watch?v=gM6PZDyddS0
https://thecityateyelevel.com/stories/de-business-case-van-placemaking/
https://heritage-futures.org/
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D.  VOOR HET ACTIVEREN VAN PLEK/ERFGOEDMAKEN  
 
Iteratief designprocessen van erfgoedmaken in en met lokale gemeenschappen. 
Erfgoedmaken in de leefomgeving verloopt analoog aan processen van plekmaken en stadmaken. 
Vanuit die stellingname kunnen we tools ontwikkelen die zijn geënt op ervaringen bij sociaal-
ruimtelijk ontwerpen. Bovendien zien we erfgoedmaken daarbij als een vorm van social design, een 
recent ontwikkeld, professioneel ontwerpdomein waarvan de benadering en methodieken 
toepasbaar zijn op erfgoedkwesties in de leefomgeving. Zo ontstaat een geëngageerd proces dat niet 
vertrekt vanuit een door professionele ontwerpers en beleidsmakers ontwikkeld ontwerp, maar uit 
de sociale dynamiek en interactie tussen betrokkenen, waarvan het ontwerp de uitkomst is. Het 
soort tools dat we moeten ontwikkelen is derhalve gericht op het voeden en in standhouden van die 
dynamiek. Vervolgens moeten we de uitkomsten van zo’n proces kunnen inpassen in een volgende 
ontwerpronde.  
 
Zoals onder meer het Citizen Sensing-onderzoek8 heeft laten zien, gaat het daarbij vanuit community 
perspectief om geëngageerde veranderingsprocessen en positieve sociale impact. In de context van 
erfgoedmaken betekent dit dat de betrokkenheid van lokale gemeenschappen wordt omgezet in 
concrete acties. In het Straatwaardenonderzoek hebben we die gekenmerkt als ontwerp-
interventies.  Deze hebben een iteratief karakter, in die zin dat er in het ontwerpproces verschillende 
rondes zijn (vgl. ‘design thinking’)9 en dat het proces semi-open moet worden georganiseerd. 
Tegelijkertijd is het vanuit community perspectief van belang dat ze ontstaan in een proces van co-
creatie, dat wil zeggen in samenspraak met andere partijen, dat ook hier verwantschap heeft met 
succesvolle lokale stadmakersprocessen. Kortom: methodieken van co-design moeten worden 
vertaald naar collaboratieve processen van erfgoedmaken. 

 
8 Citizen Sensing: A Toolkit. European Commisssion, Digital Social Innovation, 2018. 
9 Design thinking-processen doorlopen vaste stappen: framing, inspiratie, ideeënvorming, conceptualisering, 
prototype-ontwikkeling, testen, realiseren, delen. Zie www.ideou.com/pages/design-thinking.  

Vignet: Van der Pekbuurt      Meer Straatwaarden, p. 71 
Voor de Van der Pekbuurt, in Amsterdam Noord, het eerste en grootste tuindorp van de stad, 
bestonden tien jaar geleden serieuze sloopplannen. In deze achterstandswijk, met een ernstige sociale 
problematiek, staan vooral sociale huurwoningen, die in slechte staat verkeerden. Woningcorporatie 
Ymere wilde die vervangen door koopwoningen voor de middenklasse, als antwoord op verschillende 
buurtproblemen. 
De bewoners protesteerden hier fel tegen. Ze waren niet gehoord of gekend, en voelden zich gepiepeld 
in een ontwikkeling waar zij geen baat bij hadden. Bovenal verzette de buurt zich tegen opoffering van 
de karakteristieke dorpse sfeer van hun tuindorp aan sloop en nieuwbouw. Dat ‘erfgoedverhaal’ (Karin 
Westerink in Meer Straatwaarden, 2019) leidde tot een koersverandering. Erfgoedwaarden met 
betrekking tot de identiteit van de plek vermengden zich met andere leefkwaliteiten. Tegelijkertijd 
transformeerden de zorgen van lokale bewoners het ontwikkelproces en de besluitvorming. Hun plan 
om de buurt als beschermd stadsgezicht erkend te krijgen kreeg steun van Heemschut, 
Cuypersgenootshap en stichting Monumenten Amsterdam Noord. De gemeente erkende de buurt 
daarop als waardevol en droeg hem met succes bij OCW als rijksbeschermd stadsgezicht voor. De 
sloopplannen gingen in 2012 van tafel. In co-creatie met de aannemer ontwierpen bewoners vervolgens 
hun eigen woningplattegronden. Samen met de erfgoedprofessionals van de gemeente stelden ze een 
Programma van Eisen voor de buitenschil van hun woningen vast. Ook richtten ze een 
bewonerscoöperatie op, Copekcabana, om de leefomgeving vanuit een gezamenlijke behoefte vorm te 
geven. Als bewoners én lid is men samen verantwoordelijk voor het onderhoud, functioneren en beheer 
van panden en binnentuinen, alsmede voor een deel van de woningtoewijzing. Erfgoedbeheer versmolt 
zo met gebiedsontwikkeling in een proces van co-creatie. Dat is erfgoedmaken in de leefomgeving.
      https://copekcabana.nl 

http://www.ideou.com/pages/design-thinking
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Kennis:   site-specifieke kennis en site-specifieke sociale ontwerpprocessen (social design);  

   processen van co-creatie [zie STIPO etc PPS, Ermacora etc.]. ‘value sensitive design’  

   om r.o.’ers meer kennis van erfgoed en erfgoedprofessionals meer kennis van  

   ruimtelijke ontwerpprocessen te laten krijgen 

Vaardigheden:  experimenteren, tijdelijk ontwerpen 

Attitude:  omarm complexiteit, radicale inclusiviteit en openheid, blijf hernemen, maak tijd je  

   vriend [betekenisvolle relaties vereisen duurzaamheid],  

Resources:  - www.pps.org/article/a-playbook-for-inclusive-placemaking-community-process,  
   - Van der Pekbuurt: gemeente link, meervoudige visies link, coöperatieve collective link 
   - Stipo (link),  

   - Stad op ooghoogte (ISSUU link)  
   - Stadsbespiegelingen (oratie Caroline Nevejan).  
   - Sustainist Design Guide  
 
Actiepunten voor sociaal engagement 
- Ga bij erfgoedmaken niet uit van ontwerp maar van (creëren) van een community  
- Geef lokale communities verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun eigen plek 
- Zoek geëigende vormen van co-design en bevorder community inbreng 
➔ SURF MEE OP DE GOLF VAN DE STADMAKERSBEWEGING! 

 
 
 

http://www.pps.org/article/a-playbook-for-inclusive-placemaking-community-process
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/596498/ra_devander_pekbuurtindetail_10.pdf
http://burospelen.hotglue.me/?libraryPDF.head.142316325680&download=1
https://copekcabana.nl/wp-content/uploads/2017/01/visiedocument.pdf
https://thecityateyelevel.com/
https://issuu.com/stipoteam/docs/cael_dutch_integral
https://static1.squarespace.com/static/58e1f46b5016e1f19b245b32/t/5bf31e1840ec9acef302bdd5/1543600059181/Lecture_Nevejan_Nederlands.pdf
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4. De participatiestrategie voorbij 
 
Alle vier de bovengenoemde gereedschapsvakken voor erfgoedmaken steunen op een vorm van 
actieve community participatie. Relaties met communities, platforms als samenwerkingsmodel, 
meerstemmigheid in kwaliteiten en kennis, en de vormgeving van erfgoed in de leefomgeving: alle 
vier vragen ze om inbreng en betrokkenheid van burgers en gemeenschappen. Met het 
Straatwaardenonderzoek concluderen we dat er bij sociaal engagement strategieën nodig zijn die 
verder gaan dan vertrouwde modellen voor participatie in besluitvorming. In de kern gaat het om 
nieuwe vormen van samenwerking, interactie en verantwoordelijkheidsdeling tussen communities, 
burgers en instituties. Die drie soorten spelers verbinden zich met elkaar in wat Martijn de Waal en 
anderen collectives hebben genoemd (zie bijdragen Beunderman en De Waal in Straatwaarden 2017 
en Meer Straatwaarden 2019).  

 
Collectives (Meer Straatwaarden 2019, p. 82-83) kunnen gezien worden als een podium voor 
samenwerking en collectieve actie waarbij alle partijen brengen én halen, volgens de logica van de 
commons. In het schema in Figuur 3 is een nieuw ‘middenveld’ zichtbaar. Dat bestaat uit collectieven 
van burgers, stedelingen en andere gemeenschappen (met hun sociale en symbolische waarden) die 
een platform delen met instituties die o.m. beleidskaders scheppen bij de (formele) besluitvorming 
rond erfgoed. Het is in het centrale gebied tussen de twee cirkels dat nieuwe (meng)vormen 
ontstaan tussen sociale waarden en kwaliteiten van communities enerzijds en de waarden en 
kwaliteiten (bijvoorbeeld ‘het cultuurhistorisch belang’) die heersen in het professionele 
erfgoeddomein anderzijds. Dat is een wezenlijke stap verder dat dat de ene partij participatie 
faciliteert aan een andere partij.  

  
 
Figuur 3. Dynamiek van platforms voor collectieven tussen burgers en instituties (Meer Straatwaarden 2019, p, 83). 

 

Platformbenadering 

We verwijzen in ons onderzoek en in dit werkboek herhaaldelijk naar ‘platforms’ (Meer 
Straatwaarden 2019, p. 49-50). Daaronder verstaan we een tijdelijk bijeenkomen, in losse vorm, van 
verschillende partijen voor het gezamenlijk ontwerpen van oplossingen met duurzame impact voor 
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alle betrokkenen.10 Vanuit ons perspectief is het vruchtbaar om de bovenstaande voorstellen voor 
het ontwikkelen van een repertoire voor sociaal engagement te situeren binnen een 
‘platformbenadering’. Het bijzondere aan platforms is dat ze, anders dan een gesloten, gereguleerde 
doelorganisatie of asymmetrische inspraakvorm in openbaar bestuur, een open structuur hebben om 
zodoende en werkenderweg een gezamenlijk doel te leren kennen en te realiseren. Dat nodigt uit tot 
meervoudige participatie en pluraliteit van inbreng zoals hierboven bedoeld (Figuur 4). 

 

In de context van ons onderzoek zijn vooral ‘civic platforms’ van belang, die relatief open vormen van 
samenwerkingen mogelijk maken, vooral met communities. Binnen de ‘platformlogica’ (Beunderman) 
verschuiven regels naar waarden die door verschillende partijen worden gedeeld. Platforms nodigen aldus 
uit tot coalities en creëren openingen voor maximale participatie van een breed spectrum aan spelers. 

 
Deze gedachtelijn betekent voor erfgoedvorming in de leefomgeving dat het essentieel is door middel van 
het ontwerp van erfgoedplatforms een breed scala aan spelers met verschillende waardenposities in 
fluïde constellaties met elkaar in dialoog te laten gaan. 
 
 
 

 

  

 
10 http://urbanistinisforumas.lt/wp-content/uploads/2017/10/03_PREZENTACIJA_LITHUANIA2017-DRAFT-
sm.compressed.pdf. 

Figuur 4. Kenmerken van platformbenaderingen 

http://urbanistinisforumas.lt/wp-content/uploads/2017/10/03_PREZENTACIJA_LITHUANIA2017-DRAFT-sm.compressed.pdf
http://urbanistinisforumas.lt/wp-content/uploads/2017/10/03_PREZENTACIJA_LITHUANIA2017-DRAFT-sm.compressed.pdf
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