Datum: 14-03-2019 : living project
Werkgroep “Historieherstel 2017” :

projectinhoud en projectorganisatie
Algemeen: activiteiten rond de herinrichting van de drie kerkheuvelplaatsen en
een historische klokkenstoel in de gemeente Staphorst
Het project voorziet in een permanente informatie rond kerkelijke/rijks
monumenten op het gebied van:
• Historie
• Archeologie
Rond deze aandachtspunten is/wordt een totaalprogramma ontwikkeld .
Informatie m.b.t. de werkgroep : samenstelling is reeds gerealiseerd
• Een lid met kerkelijke achtergrond/contacten
• Een lid van de stichting museumboerderij Staphorst
• Een lid van de ondernemersgroep in de gemeente
• Persoon met ervaring op het gebied van bouwkundige restauratie
• Een lid van de stichting “historieherstel IJsseldelta” Overijssel
• Twee bij het onderwijs betrokken personen uit de gemeente Staphorst
• Adviseurs met specifieke kennis :
o Landschapsarchitect met “slagenlandschapervaring” in de gemeente
Staphorst
o Bestuur stichting “Hulpfonds klokkenstoelen”
o Bestuur Stichting “Klokkenluidersgilde” te Kampen
o Lid kerkvoogdij Hersteld N.H.kerk Staphorst
o Plaatselijke ICT specialist
o Ambtelijke advisering vanuit gemeente Staphorst

We willen het historiebehoud en historieherstel realiseren door:
• Het kerkheuvelgebied , (compleet met de bouw van een replica van de
oorspronkelijke klokkenstoel) te herstellen in de stijl van een zo
natuurlijk mogelijke opname in het oude monumentale slagenlandschap
• Het gebied met de monumentale elementen extra te bewaken door het te
laten opnemen in een gemeentelijk landschapsinrichtingsplan waarbinnen
ook – zo mogelijk - Rijkssubsidie voor onderhoud wordt geregeld
• Het treffen van maatregelen die het beheer op verantwoorde wijze
mogelijk maken:
o aanleg van paden met beperkte doorgang: uitsluitend voor fietsers
en wandelaars
o kleine , in het landschap onopvallende parkeerplaatsen voor enkele
auto’s e.d. op enige afstand van de herstelde Rijksmonumenten (
kerkheuvels)
o Het geven van adequate informatie: via buitenborden en digitale
bronnen ( Q-r code) *
o Het bevorderen van de aanleg van oorspronkelijke habitat : berm
plantengroei
o Het maken van een 10-jaren behoud - en onderhoudsbeleidsplan :
( zal t.z.t. aan de stukken worden toegevoegd)
*Toelichting op het gebruik van virtuele informatietechniek via codes die vanaf
fysieke, langs de wandel –en fietsroute geplaatste informatieborden kunnen
worden gescand :

Toepassing Augmented Reality beleving bij kerkheuvel-route Stichting Herstel
Historisch Erfgoed Staphorst.
Om de bezoekers van de kerkheuvel-route optimaal de historische waarde te
laten herbeleven is besloten om gebruik te gaan maken van Augmented Reality.
Augmented Reality (A.R) is een technologie die de realiteit en de virtuele
wereld met elkaar verbindt.
In het Nederlands betekent 'augmented reality' letterlijk: verrijkte werkelijkheid.
Het is dus een mix van de realiteit met een virtuele toevoeging of verrijking.
Praktisch gezien stellen wij ons het voor dit project als volgt voor:
Het is de bedoeling dat de informatiepanelen van een QR-code of ander
scanbaar beeld worden voorzien, dat ingescand kan worden met een smartphone
of tablet. Middels een “app” wordt de camera-functie van het apparaat
ingeschakeld en kan de gebruiker zijn telefoon op een historisch landschappelijk
element b.v. een kerkheuvel richten.
Door de “app” wordt nu de realiteit die door de camera van de telefoon gezien
wordt, verrijkt met historische elementen die vroeger in realiteit aanwezig
waren, maar die er nu niet meer zijn. Op deze bijzondere manier kan de
bezoeker via “Augmented Reality” teruggaan in de tijd en zich wanen in het
landschap van weleer.

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om met behulp van historische
beelddocumenten de voor het A.R.-systeem benodigde “app” te laten
samenstellen door studenten van ICT-opleidingen.

Bezoek van De Rijksdienst Cultureel erfgoed : mw J.Schreurs

Gedragenheid door lokale instanties en organisaties: te benaderen en deels
reeds benaderde instanties o.a. :
• Stichting historieherstel IJsseldelta Overijssel
• RCE Amersfoort : advisering
• Oversticht Zwolle (zo mogelijk : advisering)
• Landschap Overijssel ( advisering en ondersteuning)
• Gemeente Staphorst ( opname in het
totaallandschapsbeheerplanbeleidsplan dat mogelijk reeds in 2019 van
start zal kunnen gaan : ontwikkeling stappenplan/bidbook langdurig
landschapsbeheer
• Regionale Historische verenigingen ( advisering)
• Stichting “Hulpfonds restauratie klokkenstoelen”
• Archeologie :AWN afd 20 IJsseldelta-Vechtstreek en stichting SWARS
( stichting werkgroep archeologie regio Staphorst) : landelijke en
regionale werkgroepen op het terrein van archeologie (advisering)
• “Natuurbeschermingsvereniging Staphorst/IJhorst” (advisering)
• Stichting “Vrienden van de Oldematen” (advisering)
• Agrarische natuurvereniging “De Maten” (onderhoudsadvisering en
onderhoud)

Klok uit 1417

Van de klok uit 1417 werd in oktober 2018 een replica gegoten

Benodigde investeringen:kosten
Naast informatieborden ( met als extra de digitale downloadmogelijkheid van
wandel-en fietsroutes via Q-r code en het gebruik van het virtuele A.R.systeem) :
1. Klokkenstoel: bouw, plaatsing en ingebruikneming
2. Reparatie klok uit 1526: reeds uitgevoerd : feb. 2019
3. plaatsing van de klok in de klokkenstoel
4. Laten gieten van een 2e kleine klok: replica van de klok uit 1417 compleet
met oorspronkelijke tekst en decoraties : inmiddels uitgevoerd ( zie de
website www.historieherstelstaphorst.nl)
5. Aanpak herstel kerkheuvels : bereikbaarheid door de aanleg van paden en
afpaling/bescherming

Opschrift van de klok uit 1417

“Financiering en instandhouding” na de aanleg/bouwperiode: zelfsupport
• Vrijwilligers :
o permanente bemensing vanuit eerder genoemde ondersteunende
organisaties
o samenstellen van een pool vanuit de kerkelijke en burgerlijke
gemeente : een vrijwilligersploeg m.b.t. de uit te voeren
onderhoud/herstelwerkzaamheden

Toegevoegde meerwaarde aan het project in sociale en economische zin:
• educatie t.b.v. het lokaal en regionaal onderwijs
• verbreding van het inzicht in natuurlijke processen in de landschapshistorie
• Bestendigheid /duurzaamheid m.b.t. natuur , cultuur, historie en
archeologie

• Inzet van vrijwilligers : onderhoud van de natuur en van de genoemde
monumenten
• Inzet van maatschappelijk kwetsbare groepen
• Betrekken van Staphorster bedrijven bij de brede bewaking van de
historische belangen rond de uit te voeren onderdelen van het
totaalproject.
• Betrekken van de inwoners van de gemeente bij plannen die nu en in de
toekomst worden ontworpen en uitgevoerd.

Mogelijke invloed van het project :
Het project “historieherstel kerkheuvels klok en klokkenstoel “bindt
verschillende elementen tot een krachtig netwerk voor educatie, natuur en
cultuurbehoud en is drager van een vernieuwende sociale en historische
bewustwording van de eerder genoemde waarden . Door b.v. voor de
bemensing van onderhoudsploegen te kiezen voor de inzet van personen met
een lichte verstandelijke /lichamelijke handicap ( via lokaal aanwezige
organisaties) draagt het project bij aan versterking van de
werkgelegenheidsmogelijkheid voor deze categorie werkzoekenden en wordt de
werkgelegenheid in het algemeen bevorderd. Voor het toekomstige beheer voor
het totale gebied waarin de kerkheuvels zijn gelegen zal mogelijkerwijs door
gemeente Staphorst en de kerkelijke gemeente zo mogelijk in samenwerking
met S.B.B. , ook gezocht kunnen worden naar beheerders die kunnen worden
gerekruteerd uit de landbouwsector : b.v. via de bestaande Agrarische Natuur
Vereniging : A.N.V. “De Maten”
Ideale situatie : samenwerking tussen gemeente Staphorst en de provincie
Overijssel en de stichting “Historieherstel 2017” om in een totaalplan te komen
tot een werkplan met slagingskans : dit plan wordt thans uitgewerkt in
samenwerking met de provincie Overijssel/landschap Overijssel : project pilot
langdurig landschapsbeheer : plan van aanpak/schrijven van een bidbook.

De fasering van het project van onze stichting:
• Bouw en oplevering (inclusief plaatsing van de klokken) van de
klokkenstoel: in 2019
• Ontwerp , bouw en plaatsing van de informatieborden vanaf 1 jan 2019
en gerealiseerd : voor 31 dec 2019
• Ontwerp ( in overleg met RCE ) : herstelplanning van de kerkheuvels
inclusief plan van aanleg diverse wandel- en fietspaden : 1januari 2019
tot 15 mei 2024
Een compleet uitgewerkt infrastructuur gerelateerd
“verkenningsontsluitingsplan”
(waarin wandel- en fietspaden zijn opgenomen ) wordt - na uitwerking van dit
plan- aan dit basisplan toegevoegd !
Uniciteit van het project
• Het project is uniek in zijn soort mede door de samenwerking met vele
organisaties: zie eerdergenoemde ondersteunende organisaties
• Uitstraling naar de regio : door de genoemde uitgevoerde activiteiten zal
de komst van doelgerichte historiebewuste bezoekers uit de regio
worden bevorderd.
• Het additionele element aan het project is de krachtenbundeling van vele
historie- natuur- en “monumentencultuurbewuste” organisaties vanuit de
particuliere en overheidssector ( gemeente/provincie)
Doel van het project :
Het doel is eenduidig en gericht op verschillende doelgroepen :
Het hoofddoel: statutair vastgelegd :
• Behoud en beheer van de unieke kerkheuvelterreinen/klokkenstoel en
klokken die voor zowel ouderen als jongeren goed bereikbaar en
zichtbaar moeten zijn of zichtbaar moeten worden.
We willen dit doel bereiken via informatie aan de doelgroepen
§ Ouderen: seniorenbeleid
§ Jeugd: aanpak via “pakket basisonderwijs”
§ Studenten: aanpak “pakket voortgezet onderwijs”
§ Gezinnen : via een speciaal opgezet “gezinspakket” ( gericht
op wandel en fietsroutes naar de verschillende in het
landschap opgenomen erfgoedmonumenten
Voor het bereiken van de verschillende doelgroepen zal worden gebruik
gemaakt van de reeds operationeel zijnde social-media : b.v. BLOGRouveen/BLOG-Staphorst / maar ook de lokale berichtgevingen via b.v.
gemeentelijke kanalen en regionale en landelijke dagbladen.
De website is reeds operationeel: www.historieherstelstaphorst.nl

Resultaten en effecten:
• Op termijn zien we - d.m.v. onze aanpak van het bereiken van het
hoofddoel resulteren in een vergrote aandacht voor de natuur ,cultuur en
erfgoed - en gemeentelijke historie in het algemeen en aandacht voor het
landschap met de daarin liggende kerkheuvels in onze gemeente in het
bijzonder.
• Deze vergrote belangstelling zal o.i. op langere termijn op gemeentelijk
en provinciaal kunnen leiden tot het maken van meer bewuste keuzes bij
politieke beleidsvraagstukken rond natuur en milieu en kerkelijke
monumentenbehoud en dus kwaliteitsverhogend werken.
Het plan “Financiën” met een kostenoverzicht m.b.t. te realiseren
onderdelen van het totaalplan voor het jaar 2019 is bijgevoegd.
.

Bijlage A : plan inzet van jongeren bij het totaalplan “Historieherstel”
Jongerendeelname : De rol van de jeugd m.b.t. het totaalplan hebben we breed
ingezet. …dit gelet op het gegeven dat vanuit het onderwijs ( Staphorst telt 10
basisscholen en 1 school van voortgezet onderwijs) in onze gemeente de vraag
werd gesteld om een plan op te zetten dat recht doet aan een stuk “vergeten en
verdwenen historie”. Wij hebben in ons plan een jeugdaandeel opgenomen
m.b.t. de volgende plan-onderdelen:

Inspraak van de basisschoolleerlingen en leerlingen van voortgezet onderwijs
m.b.t. de “aankleding” van de wandel -en fietspaden die in het paden
tekenplan reeds zichtbaar op de kaart zijn gezet.
op de volgende wijze :
o Meedenken over een ontwerp voor de informatiedragers langs de
routes: digitaal of fysiek
Digitaal : ontwerpen van een app die tijdens het gebruikmaken van
de wandel- en fietspaden de gebruiker via een app op de mobiele
telefoon van informatie kan voorzien op het terrein van :
§ Natuur en natuurbehoud
§ Historie
§ archeologie
o Meedenken met een landschapsarchitect ( vrijwilliger) m.b.t. het
voorzien van de kerkpaden van nieuwe en passende aanplant
langs de route van lokaal voorkomende ( zo mogelijk :
historische) bomen en struiken e.d. en planning van het onderhoud
van dit nieuw stuk wegenbegroeiingsnatuur ( ook hier : het zich
mede- eigenaar voelen van de begroeiing langs het wandel/fiets traject )
o Fysiek : in overleg met plaatselijke historici en diverse organisaties
wordt met jongeren een informatieplan voor de fysieke
informatieborden ontworpen. Op deze manier wordt de
meedenkende jeugd wederom mede-eigenaar van het project.
o Het bestuur van de stichting “Historieherstel 2017” heeft in de
vergadering van 21 oktober 2017 besloten 1 jeugdige adviseurs te
benoemen die het bovenstaande verder mee vorm gaat geven
waarvan 1 persoon zitting krijgt in het bestuur van de stichting
o Meedenken m.b.t. het onderhoud van de paden en meewerken
aan dit plan ( in een kader van b.v. een routedeel- adoptieplan)
o Meedenken in het overige deel van het totaalplan : bouw van de
klokkenstoel en het ontwerpen van een gebruiksplan voor de
klokkenstoel. Met behulp van de stichting “hulpfonds
klokkenstoelen” en het Kamper “klokkenluidersgilde” hebben wij
een cursus “traditioneel klokluiden” voor jongeren in ons plan
opgenomen ( De klokkenstoel wordt in 2019 opgenomen in de
fiets - en wandelroute)

Uit het projectplan : We willen het historiebehoud en historieherstel
realiseren door o.a. :
• Het kerkheuvelgebied , (compleet met de bouw van een replica van de
oorspronkelijke klokkenstoel) te in stijl herstellen : een zo natuurlijk
mogelijke opname in het oude monumentale slagenlandschap
• Het gebied met de monumentale elementen extra te bewaken door het te
laten opnemen in een gemeentelijk landschapsinrichtingsplan waarbinnen
ook Rijkssubsidie voor langdurig onderhoud wordt geregeld
• Het treffen van maatregelen die het beheer op verantwoorde wijze
mogelijk maken:
o aanleg van fiets/wandelpaden met beperkte doorgang: uitsluitend
voor fietsers en wandelaars
o kleine , in het landschap onopvallende parkeerplaatsen voor enkele
auto’s e.d. op enige afstand van de herstelde Rijksmonumenten (
kerkheuvels)
o Het bevorderen van de aanleg van oorspronkelijke habitat : berm
plantengroei
o Het maken van een 10-jaren behoud - en onderhoudsbeleidsplan :
( zal t.z.t. aan de stukken worden toegevoegd)

De twee klokken staan vanaf 1 maart 2019 klaar om gemonteerd te worden in
de nog te bouwen klokkenstoel bij de kerkheuvel in Staphorst
Eind 2019 zullen beide klokken hun plaats krijgen in de klokkenstoel

