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1. Introductie erfgoed en ruimtelijke kwaliteit
‘’De verstrengeling van water, ruimte en erfgoed’’
Water heeft ons landschap gevormd en bepaalt meer en meer hoe we onze leefomgeving inrichten
met de uitdagingen van nu. Andersom stuurt de ruimtelijke inrichting ook het water. Daarom zorgen
we ervoor dat ingrepen die we doen voor voldoende, schoon en veilig water ook goed worden
ingepast in die leefomgeving. Dit doen we met kennis van ons waterschapserfgoed en ons landschap
om zo ook meer ruimtelijke kwaliteit te bereiken met ons water. Door dit onderwerp tijdig mee te
nemen in projecten komen we tot aansprekende oplossingen die het gebied versterken, zonder veel
meerkosten maar vooral met meerwaarde voor de leefomgeving.

In de video ‘’Het verhaal van het water’’ worden erfgoed en ruimtelijke kwaliteit bij WDODelta in
vogelvlucht in beeld gebracht (zie https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QU6qlVvhI2c ).
Hierin laten we zien dat we vanuit een rijke traditie werken, dat het water daarin bepalend is voor
ons landschap en de beleving. Hoe wij het water voor de toekomst functioneel inrichten met oog
voor de omgeving maakt het verschil. Het maakt ons trots op het waterwerk van toen maar ook op
het erfgoed van de toekomst dat we nu ontwikkelen samen met onze omgevingspartners.
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2. Samenvatting evaluatie
Met de evaluatie wordt stilgestaan bij het resultaat voor het beleidsdoel waterschapserfgoed en
ruimtelijke kwaliteit en wat nog aandacht nodig heeft. Het beleid hiervoor heeft in 2020 en 2021
over een brede linie van de bedrijfsvoering invulling gekregen. Met de aanstelling van de adviseur
erfgoed en ruimtelijke kwaliteit is er een aanspreekpunt voor dit doel en specialisme binnen en
buiten de organisatie, waardoor er gericht aandacht is voor het historische en ruimtelijke verhaal van
het waterschap in programma’s, projecten, beheer en communicatie.
Om het waterverhaal te voeden met basisinformatie over ons erfgoed biedt de Adviesrapportage
Van toendertijd naar toekomst (2018) en de huidige inventarisatielijst een basis. Het overzicht van
ons waterschapserfgoed -met elementen én structuren- wordt nog geactualiseerd met een
interactieve kaart, toelichting en tijdlijn. Hiervoor is de opzet af maar moet de update zelf nog
uitgevoerd (ca 30% gereed).
Om het water ruimtelijk in te passen is door de adviseur input gegeven aan diverse lopende opgaven:
 Projecten voor natuurkwaliteit en waterberging (Water op Maat, 9 projecten);
 Renovatie, vormgeving en inpassing nieuwbouw van stuwen en gemalen (quickscan
programma Stuwen & gemalen, advisering 6 projecten),
 Hoogwaterbeschermingsprojecten (4), bezoeken en adviezen van het Kwaliteitsteam dijken
Overijssel (4x)
 Beheer van ons waterschapserfgoed (o.a. adviezen voor Nijenveense Grift, Zedemuden,
Vechterweerd, Veneriete, Zuiderzeedijk).
Door tijdige inhoudelijke inbreng in projecten spelen erfgoed en inpassing in de omgeving een rol in
de afweging van technische oplossingen; een groter verhaal dat ook bijdraagt aan draagvlak.
Voor het netwerk van water en ruimte is breed binnen de organisatie samengewerkt; van beleid,
planvorming, uitvoering, beheer tot communicatie.
Extern is samengewerkt met provincies, gemeenten, terreinbeherende instanties, verenigingen en
onderzoekers om meer kennis en aandacht voor het waterschapserfgoed te krijgen en ruimtelijke
kwaliteit rond het water samen te verbeteren:
 Begeleiding van gebiedsbiografieën in ons werkgebied van externen (5x);
 Optimalisatie ruimtelijke kwaliteit Vechtdal (in het kader van Ruimte voor de Vecht);
 Input lokale en regionale initiatieven, bv Erfgoedsterren (Het Oversticht), Vlag van Salland
(Marketing Oost);
 Ontwikkeling van het vakgebied ruimtelijke kwaliteit, water en duurzaamheid (werkgroepen
Unie van Waterschappen, Stowa, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Wageningen
Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen).
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3. Beleidsdoel erfgoed en ruimtelijke kwaliteit
In 2019 is de beleidsnotitie waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit vastgesteld waarin de twee
thema’s als volgt zijn gedefinieerd.
WATERSCHAPSERFGOED

Waterschapserfgoed is het aan de waterschapstaken verbonden geheel van historische
voorwerpen, gebouwen, kunstwerken, landschap(selementen, patronen en structuren),
archeologie en archieven.
Erfgoed gaat niet meer alleen over een inventarisatie van historische elementen. Het gaat om een integrale
visie op landschap en de historische elementen en structuren daarin. Dat stelt de Omgevingswet (vanaf 2023).
Daarnaast omvat erfgoed volgens de Erfgoedwet (2016) objecten en structuren, maar ook archieven en
inventaris. Het cultureel erfgoed van het waterschap vormt een essentieel onderdeel van de leefomgeving. In
veel gevallen bepalen deze cultuurhistorische waarden de identiteit van een plek of gebied. En ze bieden
aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen.
RUIMTELIJKE KWALITEIT

Ruimtelijke kwaliteit wordt gedefinieerd als ‘de mate waarin tegemoet wordt gekomen aan de
gebruikswaarde (‘doelmatig’), belevingswaarde (‘mooi’) en toekomstwaarde
(‘toekomstbestendigheid’) van verschillende belangen bij ruimtelijke ontwikkelingen’.
Het gaat niet alleen om de vraag òf een ruimtelijke ingreep moet plaatsvinden, maar ook hoe die het beste
ingepast kan worden en wáár. In kader van de Omgevingswet wordt ruimtelijke kwaliteit vaak aangeduid als
‘kwaliteit van de leefomgeving’.

Het rapport Van toendertijd naar toekomst geeft een inhoudelijke basis voor dit beleid, zie:
https://bestuursinformatie.wdodelta.nl/Vergaderingen/Algemeen-bestuur-besluitvormendevergaderingen/2019/29-januari/13:30/Bijlage-3-Adviesrapportage-Van-toendertijd-naartoekomst.pdf .
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Het algemeen bestuur heeft januari 2019 gekozen voor een middenvariant om het beleid uit te
voeren, wat inhield capaciteit voor een adviseur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Het effect op de
kosten van planvorming en planrealisatie werd beperkt ingeschat als onderdeel van het
investeringskrediet. Daarnaast is besloten de subsidieregeling waterschapserfgoed met een jaarlijks
bedrag van 40.000,-- te continueren.
In februari 2020 is landschapsarchitect Hermine der Nederlanden aangesteld als adviseur erfgoed en
ruimtelijke kwaliteit om het beleid uit te voeren voor een periode van twee jaar. Deze evaluatie biedt
een overzicht van wat is bereikt in 2020 en 2021.

IJsseldijk en dijkpaal bij Harculo
Vastleggen van beleid in doelen
Allereerst zijn het beleid en de maatregelen voor waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit
vertaald in de afgelopen periode in de Watervisie en het Waterbeheerprogramma 2022-2027 onder
het overkoepelende strategische doel voor het programma Maatschappij en Organisatie: ‘Wij
versterken de verbinding met de samenleving’.

Waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit in het Waterbeheerprogramma 2022-2027
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4. Resultaat erfgoed en ruimtelijke kwaliteit
Per maatregel uit de doelenboom van het WBP 2022-2027 worden de resultaten tot nu kort
toegelicht en aanbevelingen voor het vervolg gegeven.
L1.1 Actualiseren en toepassen van het overzicht van ons waterschapserfgoed
“Het waterverhaal vastleggen”
Voor het waterverhaal is toegankelijke kennis nodig van ons waterschapserfgoed. Een goede basis
daarvoor is het rapport Van toendertijd naar toekomst (2018) en een overzicht van monumenten en
objecten zoals gemalen en sluizen. Om het erfgoed van het waterschap beter te ontsluiten wordt
gewerkt aan een interactieve kaart met waardevolle structuren en elementen van ons werkgebied.
Aan de hand van een tijdlijn worden deze toegelicht. De huidige basisinformatie wordt daarbij
geverifieerd en aangevuld. Tot nu toe is dit gedaan vanuit inzichten uit lopende projecten (zie L1.2)
en gebiedsbiografieën van derden (zie L1.3). De opzet voor de vernieuwde basisinventarisatie is af
maar de update zelf is nog in uitvoering (ca 30% gereed).

Uiteindelijk leiden deze update en datebase tot een vollediger en overzichtelijker beeld van het
waterschapserfgoed (elementen én structuren). Hiermee wordt ook de betekenis van het erfgoed
duidelijker voor toekomstige ontwikkelingen en omgevingsplannen. De kaart zal worden verluchtigd
met korte video’s van de 8 waterlandschappen in ons werkgebied op aansprekende plekken.
Het overzicht van de categorie historische inventaris wordt door collega’s van Archivering beheerd.
Vervolg
 Uitvoering van de update van de basisinventarisatie waterschapserfgoed voor de website op
basis van de gemaakte opzet;
 De basisinventarisatie gebruiken voor advisering intern, o.a. assetmanagement, erfgoedzorg;
 De basisinventarisatie gebruiken voor advisering extern, o.a. omgevingsplannen;
 Verkenning mogelijkheid subsidieregelingen voor rijksmonumenten bij de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed (Stimulering Instandhouding Monumenten en Stimulering Herbestemming
Monumenten);
 Check onderdeel Archeologie;
 Verkenning mogelijkheden van de historische inventaris samen met Archivering.
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1.2. Kaders en bouwstenen vaststellen voor het ruimtelijk ontwerpproces in projecten en beheer
“Water ruimtelijk inpassen”
Daar waar we in het watersysteem moeten ingrijpen liggen de meest urgente uitdagingen voor
inpassing in de omgeving en erfgoedzorg. De inhoudelijke focus lag daarom op deze maatregel. Door
in een vroeg stadium mee te denken krijgen onze diverse opgaven historisch perspectief en
ruimtelijke context.
Klanteisen zijn ontwikkeld voor het omgaan met erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke
inpassing in de planvorming. Door deze thema’s aan de voorkant van projecten een plek te geven in
het integrale ontwerp kan dit zachtere beleidsdoel L1 beter worden verweven met de kernopgaven,
zonder hoge extra kosten maar met meerwaarde voor de omgeving. In het omgevings- en
participatieproces heeft het ruimtelijke verhaal een belangrijke verbindende rol.
Programma/project
Water op Maat
(9 projecten)

Stuwen & gemalen
(6 projecten)

Hoogwaterbeschermingsprogramma
(4 projecten)

Beheer, vastgoed,
assetmanagement

Resultaat
Duiding van het historische en ruimtelijke
verhaal van een watergang
Generieke klanteisen als kader
Advisering op maat voor erfgoed en
ruimtelijke kwaliteit in verkenningen
Aandacht voor vormgeving en ruimtelijke
inpassing rond verschillende typen
gemalen na quickscan van het hele
programma
Secretariaat kwaliteitsteam dijken in
samenwerking met provincie Overijssel
en gemeenten en Het Oversticht.
Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed zijn in de
opzet van HWBP al goed belegd.
Kennisontwikkeling bij HWBP op het
gebied van bouwstenen ruimtelijke
kwaliteit en duurzaamheid.
Advies bij beheer van waardevolle
objecten

Voorbeeld
Nieuwe Wetering
Dedemsvaart
Overijssels Kanaal
Gemaal Streukelerzijl en
Galgenrak: ruimtelijke analyse
afweging alternatieven,
Gemaal Cellemuiden: eigentijdse,
duurzame vormgeving
Gemalen Koehoorn, Zalkerbos
Stadsdijken
Veilige Vecht
IJsselwerken
Stenendijk

Zuiderzeedijk, Vechterweerd,
dijkstoelhuisjes, restauratie
dijkpaal, sluisje Nijenveense Grift,
Gemaal Zedemuden, brug
Veneriete
Casus Holthesluis
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Artist impression en realisatie nieuwbouw Gemaal Cellemuiden

Dijkpaal Harculo

Analysekaart Quickscan Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed Streukelerzijl (W+B, 2021)

Vervolg
In de organisatie en het werkgebied spelen veel opgaven waarin inbreng van ruimtelijke kwaliteit en
erfgoed zorg nodig heeft en bijdraagt aan oplossingen. Vroegtijdig inschakelen van de adviseur helpt
om in te schatten wat hiervoor de kansen zijn. Voorlopig is dit maatwerk. Generieke bouwstenen
daaruit worden verzameld in een soort catalogus.
Er is nog geen helder ontwerpkader waarin ruimtelijke kwaliteit en erfgoed zijn geborgd. Het
integrale ontwerpproces en ontwerpend onderzoek dat daarvoor nodig is staan nog in de
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kinderschoenen. De Duurzaam GWW-aanpak https://www.duurzaamgww.nl/wpcontent/uploads/2018/06/Aanpak-Duurzaam-GWW-schema.pdf geeft daarvoor
ontwerpinstrumenten. Deze duurzame doelen zijn verweven met de kernopgaven en afhankelijk van
een integrale aanpak. Door dit in de scope van een project mee te nemen en in de bedrijfsvoering te
integreren is de verwachting dat er geen apart budget nodig is. Uitzondering daarop kunnen
‘specials’ zijn waarbij ruimtelijke ontwerpers en historici worden betrokken naast het technische
ontwerp. Voorbeeld hiervan is Gemaal Streukelerzijl waarvoor een quickscan ruimtelijk kwaliteit en
erfgoed is uitbesteed (ca €20.000,--). De inhoudelijke toepassing van deze analyse in het
ontwerpproces wordt door de adviseur gedaan.

L1.3. Samenwerking intensiveren om ruimtelijke kwaliteit en erfgoed te ontwikkelen en uit te
dragen
“Netwerk water en ruimte”
Erfgoed en ruimtelijke kwaliteit zijn bij uitstek maatschappelijke doelen die samenwerking inspireert
maar het netwerk -intern en extern- ook nodig heeft.
Voor de integratie in de bedrijfsvoering is daarom ingezet op een brede samenwerking in de
organisatie met strategen, specialisten, projectmanagers en beheerders.
Met trainees is verkend hoe meer bomen in ons werkgebied kunnen bijdragen aan de
Bossenstrategie, biodiversiteit, duurzame doelen en het landschap.
Aan ons team van communicatie is input gegeven voor verschillende media bijvoorbeeld voor de
rubriek erfgoed in het blad Waterwerkers, informatiepanelen, recreatieve en educatieve routes en
initiatieven als de Vlag van Salland.

Waterwerkers december 2020
Veel externe partijen zijn betrokken bij ruimtelijke kwaliteit en waterschapserfgoed. Partners voor
samenwerking in ruimtelijke kwaliteit en erfgoed zijn vooral de provincies, Het Oversticht,
Landschappen en gemeenten bij hun omgevings- en erfgoedbeleid. Bijgedragen is aan vijf
gebiedsbiografieën: Drents Friese Grensstreek, Vledder en Wapserveense Aa, Vechtdal, Veengebied
Hoogeveen en Regio Zwolle.
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Voor Ruimte voor de Vecht wordt geparticipeerd in het project Optimalisatie ruimtelijke kwaliteit
Vechtdal van de provincie Overijssel. Met het Oversticht wordt samengewerkt in het Kwaliteitsteam
Dijken Overijssel (zie L1.2) en het project Erfgoedsterren. Door deelname aan de werkgroep
cultuurhistorie van de Unie van Waterschappen wordt kennis uitgewisseld en ontwikkeld over
waterschapserfgoed.
Ook leden van plaatselijke verenigingen, historische verenigingen zoals Heemschut en de
Gemalenstichting hebben in de adviseur een aanspreekpunt.
Voor de ontwikkeling van het vakgebied ruimtelijke kwaliteit, water en duurzaamheid wordt
samengewerkt met Stowa, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Wageningen Universiteit en
Rijksuniversiteit Groningen. Door deelname aan de cursus Erfgoed en participatie aan de
Erfgoedacademie (van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) is de kennis en het netwerk uitgebreid met
inspirerende initiatieven.

Jury en lancering van de nieuwe Vlag van Salland
Vervolg
Uitbreiding van samenwerking met collega’s is -liefst live en interactief- nodig om erfgoed en
ruimtelijke kwaliteit te integreren in onze werkzaamheden. Onder een aantal collega’s is er affiniteit
en inhoudelijke kennis en groeit het besef dat het ruimtelijke aspect aan belang wint door de
complexiteit van de opgaven. Voor het vervolg is ook afstemming met de werkvelden
assetmanagement, waterketen, stedelijk gebied, duurzaam doen gewenst.
Gerichte samenwerking met derden, zoals in gebiedsontwikkelingsplannen, is cruciaal om meer te
bereiken met het beperkte budget dat voorhanden is. Met Landschap Overijssel is een idee opgevat
om een Erfgoeddeal met kanalen uit te werken.
De subsidieregeling waterschapserfgoed is niet benut mogelijk omdat er weinig waterschapserfgoed
door derden wordt gebruikt. Het voorstel is om het budget deels ook breder in te zetten. Hiermee
creëren we meer mogelijkheden voor onderzoek maar ook om het verhaal van water aansprekend te
presenteren.
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BIJLAGEN
Bijlage A. Vertaling Doelen beleidsnotitie 2019 naar doelenboom WBP en programmabegroting
Doelen Beleidsnotitie
waterschapserfgoed en
ruimtelijke kwaliteit 2019

In stand houden van
waterschapserfgoed
Versterken van de relatie tussen
waterschapserfgoed en
leefomgeving
Benutten van de verbindende
kracht van waterschapserfgoed en
ruimtelijke kwaliteit

Doelenboom WBP Doel L1
Wij benaderen het watersysteem
integraal zodat waterbeheer, erfgoed en
ruimtelijke kwaliteit samengaan.
Norm/streefwaarde: Ruimtelijke kwaliteit
en waterschapserfgoed zijn integraal
onderdeel van ons watersysteem en
waterbeheer.
L1.1. Actualiseren en toepassen van het
overzicht van ons waterschapserfgoed.
L1.2. Kaders en bouwstenen vaststellen
voor het ruimtelijk ontwerpproces in
projecten en beheer.
L1.3. Samenwerking intensiveren om
ruimtelijke kwaliteit en erfgoed te
ontwikkelen en uit te dragen.

samengevat

‘’De verstrengeling van
water, ruimte en erfgoed’’
“Het waterverhaal
vastleggen”
“Water ruimtelijk inpassen”
“Netwerk water en ruimte”

Bijlage B. Ruimtelijke kwaliteit in wateropgaven op de landelijke agenda
Onze omgevingspartners -bewoners, gemeenten, terreinbeheerders, provincies, het Rijk en de
Europese Unie- hechten aan een goede leefomgeving. Deze partijen beschikken over de middelen
om onze zorg voor de leefomgeving, elk op een eigen manier, af te dwingen (wetgeving,
beroepsprocedures, vergunningen).
In 2021 is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur een waterstaat een verkenning
uitgevoerd naar Ruimtelijke kwaliteit in wateropgaven (AT Osborne, mei 2021
https://www.omgevingsweb.nl/wp-content/uploads/po-assets/565457.pdf ). Aanleiding voor deze
verkenning is de motie van de Kamerleden de Groot en Bromet die op 8 december 2020 is
aangenomen door de Tweede Kamer. Deze motie verzoekt om ten behoeve van de formatie met
medeoverheden een verkenning te doen naar hoe aandacht voor ruimtelijke kwaliteit nog meer
verbonden kan worden met de wateropgave. Voor de uitvoering van deze verkenning betrok het
ministerie op ambtelijk niveau de partijen die ook zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep Water, te
weten de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven, en de ministerie van OCW
en BZK.
Water is bepalend voor hoe Nederland eruitziet. Ruimtelijke kwaliteit en water zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Nederland is rijk bezaaid met programma’s en projecten voor de
wateropgaven die ook de ruimtelijke kwaliteit stimuleren. Dit is echter nog niet altijd en overal het
geval. Om de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit nog meer te verbinden met de wateropgaven zijn
verbeteringen en investeringen noodzakelijk.
In de wetenschap dat het ruimtegebruik onder druk staat en vanuit de wens om ruimtelijke kwaliteit
te stimuleren in het waterbeleid is het raadzaam om te leren van succesfactoren en uitdagingen die
zichtbaar zijn in de huidige praktijk. Een van de inzichten uit de verkenning is dat de kracht ligt in een
keuze voor een combinatie van verbetermogelijkheden.
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Gekeken naar de succesfactoren en uitdagingen zijn de volgende randvoorwaarden essentieel om
effectieve combinaties te maken:
 Gedeeld eigenaarschap door intensieve samenwerking en passende governance;
 Tijdige verkenning van kansen en opgaven in het proces;
 Versterken van de ruimtelijke ontwerpkracht;
 Beschikbaar maken van voldoende gecombineerde of sector-overstijgende middelen.
Deze aanbevelingen worden ook aan waterschappen geadresseerd en werken ook door in dit advies.
In onze regio is bij onze omgevingspartners eveneens veel aandacht voor watererfgoed als basis voor
onze omgevingskwaliteit en wordt samenwerking gezocht.
Externe kaders voor erfgoed en ruimtelijke kwaliteit zijn onder meer:
 De Nationale omgevingsvisie (NOVI 2020) waarin versterken van de omgevingskwaliteit
centraal staat. Dat wil zeggen dat alle plannen met oog voor de natuur, gezondheid, milieu
en duurzaamheid gemaakt moeten worden. De drie afwegingsprincipes van de NOVI zijn:
kies voor combineren in plaats van enkelvoudig ruimtegebruik, speel in op de specifieke
gebiedskenmerken, en voorkom het afwentelen van negatieve effecten naar andere plekken
of toekomstige generaties.
 De Omgevingswet (vanaf 2022) vereist van overheden dat zij actief werken aan een goede
fysieke leefomgeving. Hiertoe worden omgevingsvisies en -plannen opgesteld. Erfgoed en
water maakt deel uit van die leefomgeving.
 De Kaderrichtlijn Water (2000) in Artikel 1: “Water is geen gewone handelswaar, maar een
erfgoed dat als zodanig beschermd, verdedigd en behandeld moet worden.”
 Het Kabinet stelt in de nota 'Erfgoed telt - de betekenis van erfgoed voor de samenleving'
(2018) dat erfgoed behouden moet blijven, verbonden is met de omgeving en verbindende
kracht heeft. Behalve beschermen en ontwikkelen, wil zij erfgoed benutten voor actuele
ruimtelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, de bouw van nieuwe
woningen in steden en in krimpgebieden. Voor monumenten geldt een zorgplicht.
 Het College van Rijksadviseurs adviseert in het toekomstperspectief Panorama Nederland
onder de kop ‘Water verbindt ons’ dat ruimtelijke kwaliteit een expliciete tweede
doelstelling bij alle wateropgaven zou moeten zijn en een ontwerpende benadering met
maximaal maatschappelijk rendement op de lange termijn als leidend principe.
Bijlage C. Erfgoed bij andere waterschappen
In de werkgroep cultuurhistorie van de Unie van Waterschappen wordt kennis en beleid
uitgewisseld. Elk waterschap heeft erfgoed en ruimtelijke kwaliteit op eigen wijze georganiseerd.
Bijzonder van WDODelta is dat erfgoed en ruimtelijke kwaliteit in samenhang worden toegepast met
de nadruk op behoud door ontwikkeling. Noorderzijlvest en Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier hebben historici aan boord mede door de nadruk op monumenten. De websites van
waterschappen geven op verschillende wijze overzicht van het waterschapserfgoed (zie links).
https://www.noorderzijlvest.nl/watererfgoed
https://www.wetterskipfryslan.nl/organisatie/historie
https://www.vechtstromen.nl/over/historie/
http://watererfgoed.wrij.nl/
https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/nieuwsberichten/2021/februari/erfgoed-deal-project/
https://www.hdsr.nl/werk/watererfgoed-nieuw/digitale/
https://www.waterschaprivierenland.nl/erfgoed/
https://www.hhnk.nl/visie-op-ons-watererfgoed/
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