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Samenvatting 

 

Stichting In Arcadië zet zich, als kenniserfgenaam van Stichting PHB, in voor de bevordering 

van kennis over groen erfgoed in Nederland en daarmee ook de instandhouding en 

ontwikkeling ervan. Dit verwezenlijkt zij als onafhankelijke, ideële stichting door kennisdeling- 

en verwerving in de vorm van onderzoek en debat alsmede door het opstellen van plannen 

en ontwerpen, advies en voorlichting waarvan de opbrengsten altijd ten goede komen aan de 

ideële doelstelling. Van groot belang hierbij zijn het studiecentrum over groen erfgoed en 

samenwerkingsverbanden met andere organisaties die betrokken zijn bij de instandhouding 

van groen erfgoed.  
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1  Inleiding en context 

 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting In Arcadië. Deze stichting is de kenniserfgenaam 

van de Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB) welke per per 

31 december 2010 haar werkzaamheden beëindigd. De afgelopen 35 jaar is in de PHB grote 

en bijzondere kennis op het gebied van groen erfgoed op historische buitenplaatsen. Zowel 

het ministerie van LNV als de Tweede Kamer hebben aangegeven dat deze met 

maatschappelijk geld opgebouwde kennis behouden moet blijven en het liefst voor een 

bredere doelgroep beschikbaar moet komen. Voor de afronding van de activiteiten van de 

PHB en de uitgroei naar een nieuw kennisorganisatie heeft LNV een bijdrage, voorzien voor 

de jaren 2010-2012, beschikbaar gesteld. Om de PHB-kennis duurzaam te behouden voor 

de toekomst en beschikbaar te stellen voor al het groene erfgoed in Nederland, hebben 4 

medewerkers van het Afdeling Onderzoek en Planvorming van de PHB het initiatief 

genomen hun kennis in te brengen in een nieuw studiecentrum, Stichting In Arcadië. 

Tezamen met een nieuwe directeur zullen zij de kennis over het groene erfgoed verder 

bevorderen volgens de lijnen die u in de navolgende paragrafen kunt lezen. Allereerst nog 

iets over de wenselijkheid van een organisatie als Stichting In Arcadië. 

 

Er is in 2009 marktverkennend onderzoek geweest. In opdracht van de PHB zijn interviews 

afgenomen met vele eigenaren en andere spelers in het groene erfgoed en hieruit kwam 

naar voren dat er behoefte is aan een overkoepelende en onafhankelijke organisatie waarin 

kennis, kunde en ervaring wordt aangeboden aan alle partijen die zorgdragen voor groene 

monumenten. Maar is er ook voldoende werk? De verwachting is van wel. Groen erfgoed zit  

"in de lift", door Belvedere, Mooi Nederland en Modernisering Monumentenzorg (MoMo). 

Steeds meer is er- naast het gebouwd erfgoed- oog voor de groene omgeving van 

gebouwen, vaak meeontworpen en daardoor een waardevol ensemble vormend. Het betreft 

dan niet alleen het groen op buitenplaatsen, maar ook stadsparken, villatuinen, 

begraafplaatsen etc, zijn belangrijk nationaal cultureel erfgoed. Groene monumenten zijn 

dragers van de identiteit van het Nederlandse landschap, laten onze geschiedenis zien en 

zijn ook om die reden opgenomen in het Canon van Nederland (venster 24). Instandhouding, 

herbestemming en inbedding van (nieuw) historisch groen is dan ook van wezenlijk belang 

voor onze leefomgeving. In Mooi Nederland en MoMo wordt dat niet alleen onderkend, er 

zijn ook instrumenten uitgedacht om groen erfgoed beter te positioneren. Dat uit zich in het 

verplicht vroegtijdig betrekken ervan bij ruimtelijke ontwikkelingen (rumtelijke ordening), bij 

herbestemming , het actualiseren van het monumentenregister en het subsidiëren van 

rijksmonumentaal groen in de BRIM-regeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

En ook de vele jaren van subsidiëring van groen erfgoed (via de PHB) door het Ministerie 

van EL&I werpen vruchten af.  

 

Behalve marktverkennend onderzoek heeft ook concurrentenonderzoek plaatsgevonden; er 

zijn immers meerdere landschapsarchitectenbureau's in Nederland actief en wat is er dan 

bijzonder aan deze? Behalve de 70 jaar kennis en ervaring die onze mensen in de stichting 

stoppen onderscheiden we ons op 3 punten: 

1 Stichting In Arcadië is uniek door de combinatie van haar activiteiten: zij heeft geen 

winstoogmerk en is de enige niet-overheidsorganisatie die een studiecentrum overeind houdt 

uit idealisme én concreet plannen maakt in de praktijk. Die combinatie heeft niemand: 

andere groen erfgoedorganisaties hebben óf een commercieel doel óf houden zich alleen 

bezig met kennisdeling en invloed op beleid. Bij ons komt iedere euro die verdiend wordt met 
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plan of advies ten goede aan projecen die de bevordering van kennis en meningsvorming 

over groen erfgoed uitdragen. Dit maakt Stichting In Arcadië een interessante partner voor 

overheden en eigenaren die dit doel onderschrijven. Overigens is genoemde combinatie ook 

nergens in Europa gekend en zou ons model ook daar toegepast kunnen worden.  

3 de wisselwerking tussen de kennis die in het studiecentrum in de vorm van geschriften en 

tekeningen etc zit en ons praktijkwerk levert synergie op: door onze onderzoeken en plannen 

weten we welke geschriften ons studiecentrum nodig heeft om kennis praktisch toepasbaar 

te maken en vanuit het studiecentrum kennen onze mensen de laatste ontwikkelingen in hun 

vakgebied zodat plannen volgens de laatste inzichten gemaakt worden. 

2 Stichting In Arcadië is een van de weinige organisaties die een eigen historicus in fulltime 

dienst heeft die dagelijks in een vast team van landschapsarchitect en –ontwerpers 

samenwerkt.. Daarmee is de synergie tussen geschiedenis en ontwerp, de wisselwerking 

tussen oud en nieuw bij ons gegarandeerd. 

 

Uit zowel het marktverkennend als het concurrentieonderzoek blijkt dus dat er behoefte is 

aan en werk voor een unieke organisatie als Stichting In Arcadië. 

 
 
2  Missie, Visie en Strategie  

 

2.1 Missie 

 

Wat ons in de Stichting In Arcadië drijft is de wens en noodzaak om kennis en 

meningsvorming over groen erfgoed in Nederland te bevorderen en daarmee dienen 

we ook de instandhouding en ontwikkeling ervan.  

 

Het moment is er goed voor. Velen kennen en waarderen historische gebouwen in hun 

omgeving en ook interieurs genieten steeds meer aandacht, maar groen erfgoe dis de 

sluitpost van elke begroting. Ondanks financiële impulsen van eigenaren en overheden loopt 

het bewustzijn- en onderhoud/restauratieniveau achter op andere erfgoedtypologieën en dat 

terwijl groen erfgoed juist om méér bewustzijn en onderhoud vraagt. Het is immers levend 

erfgoed: een of twee jaar niet snoeien en je kan opnieuw beginnen. Hier willen wij wat aan 

doen! Gelukkig staat de emancipatieslag voor groen erfgoed – mede dankzij de integrale 

erfgoedbenadering van de Modernisering van de Monumentenzorg- voor de deur en wij 

willen voor ons missiewerk op deze golf meesurfen.  

 

Wij gaan kennis over groen erfgoed bevorderen door de geschiedenis ervan te onderzoeken, 

de waarde ervan te duiden, toegankelijk te maken én de kennis toe te passen in de praktijk. 

Wij zijn ervan overtuigd dat meer kennis leidt tot meer inspiratie en betrokkenheid en dat leidt 

uiteindelijk tot beter behoud, beheer en ontwikkeling van dit deel van onze geschiedenis en 

identiteit. Wij dragen bij aan het creëren van meer draagvlak voor de bijzondere 

vraagstukken die rondom dit type cultureel erfgoed spelen omdat het hier –anders dan bij 

gebouwen of interieurs- om levend erfgoed gaat. 

  

We verzamelen, verbinden en delen kennis met zoveel mogelijk anderen, variërend van het 

brede publiek tot de cultuurhistorische deskundigen. We werken veel samen met andere 

(groen) erfgoedorganisaties. We richten ons vooral op Nederland, maar sluiten gezien de 

internationale geschiedenis van Nederland niet uit dat we ook mét of ín andere landen zullen 
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werken, zie bijvoorbeeld de Nederlands-Russische samenwerking in het Jaroslavl-project bij 

St.Petersburg. 

 

2.2 Visie 

 

Waar leidt onze Missie ons naar toe, wat is ons eindpunt? We zijn er als: 

I) het moment er is dat de  cultuurhistorische waarde van groen erfgoed als vanzelfsprekend 

wordt meegewogen bij ruimtelijke ontwikkelingen, restauratie en herbestemming; 

II) bewustzijn en onderhoud goed op orde zijn; 

III) als Nederland "arcadisch" mooier is geworden langs de lijnen van het overheidsbeleid 

"Mooi Nederland"/MoMo; 

IV) als wij een substantiële bijdrage aan de professionalisering van het vakgebied groen 

erfgoed geleverd hebben en wij een van de opinion leaders in ons vakgebied zijn.  

 

2.3 Strategie 

 

Hoe komen we van waar we nu zijn bij het eindpunt zoals in de Visie omschreven? Door het 

volgende te doen:  

 

1. Kennis beheren, bevorderen, uitdragen en delen als gespecialiseerd 

studiecentrum 

2. Plannen en adviezen opstellen voor groene monumenten 

 

De wisselwerking tussen deze 2  leidt tot enerzijds tot meer kennis in het studiecentrum 

omdat die via onze planvorming gevoed wordt door praktijkgevallen en anderzijds tot betere 

plannen omdat we uit de projecten van het studiecentrum de theorie steeds beter beheersen 

en verbindingen kunnen leggen. 

 

Ad 1: Kennis beheren, bevorderen, uitdragen en delen als gespecialiseerd 

studiecentrum 

 

 nadruk op positionering van het studiecentrum groen erfgoed door goed beheer en 

betere ontsluiting van de eigen collectie bestaande uit bibliotheek, beeldbank en 

archief.  

 loket voor kennis over groene monumenten, zowel van theoretische als praktische 

aard.  

 Netwerk- en spilfunctie 

 kennis op het gebied van groen erfgoed middels educatie en voorlichting ontsluiten 

voor velen, van professionele erfgoedbeheerders en beleidsmakers tot de man die 

met zijn hond wandelt in een bijzonder park en daar wat meer over wil weten. We 

zullen hiertoe cursussen aanbieden, onderwijs geven, publiceren in diverse analoge 

en digitale media  en deelnemen aan congressen, tentoonstellingen en 

evenementen.  

 projecten draaien die fysieke zichtbaarheid van groen erfgoed vergroten. 

 

We doen dit in samenwerkingsverbanden met onder meer (in willekeurige volgorde): 

 Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) 
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 Ministeries  

 NGO's 

 Fondsen, zoals het Prins Bernhardcultuurfonds, Groenfonds en nationaal 

Restauratiefonds  

 Universiteiten, bv. Vakgroep Groen Erfgoed, en andere opleidingsinstituten 

 De 12 landschappen (incl. provinciale Landschapsorganisaties) 

 Landschapsbeheer Nederland (incl. provinciale Landschapsbeheerorganisaties) 

 Groene Monumentenwacht/Monumentenwacht Nederland (incl. provinciale 

Monumentenwachten) 

 Stichting Vrienden PHB 

 Vereniging PHB (buitenplaatsen) 

 Terebinth (begraafplaatsen) 

 Menno van Coehoorn (vestinggroen) 

 Erfgoedhoveniers 

 Erfgoedhuizen en welstandsorganisaties 

 Cascade 

 Nederlandse Tuinenstichting 

 Nederlandse Kastelenstichting  

 Historische verenigingen en tuinverenigingen 

 Heemschut  

 Cuypersgenootschap 

 Collega-landschapsarchitecten en onderzoekers  etc etc 

 

Samenwerking is van groot belang om de kenniserfenis van Stichting PHB in de nieuwe 

organisaties te behouden, te verbreden en in te zetten voor het duurzaam behoud van de 

Nederlandse groene monumenten. 

 

En we doen dit middels actieve communicatie. Wij ágeren in pers en internet in plaats 

van alleen te reageren. Anders word je nooit opinion leader. We denken aan Arcadië, 

Woonstede en de vele andere vaktijdschriften, nationale kranten, boekpublicaties, 

cursussen en lezingen. Lezingenreeksen en tijdschriften werken we al aan mee, de 

eerste cursus is in ontwikkeling en  ons eerste boek over het snoeien van leifruit, van 

belang voor het groen maar ook voor het op niveau houden van het ambacht, verschijnt 

al begin 2011. 

Het Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 voor onze communicatie een belangrijke 

aanjaagfunctie vervullen. Het studiecentrum verwacht dit jaar aan te kunnen grijpen om 

zich extra in het werkveld te profileren (zie ook paragraaf Communicatie). 

 

Ad 2: Plannen en adviezen opstellen voor groene monumenten 

 

Dit betreft: 

 *historisch onderzoek 

 *waardestelling van groene objecten 

 * opstellen van ontwerpen 

 *opstellen van beheerplannen 

 *adviezen voor structuurvisies en bestemmingsplannen 
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* overige adviezen, bv aan eigenaren over beschermingskwesties, bezwaarschriften,  
nsw-rangschikking, etc. 

 

Onze plannen en adviezen maken we met of zonder subsidie.  

Het Ministerie van EL&I heeft om de doorgifte van de PHB-kennis over groen erfgoed voor 

historische buitenplaatsen van voor 1850 te bevorderen, subsidiegelden ter beschikking 

gesteld voor het opstellen van in principe 10 beheerplannen in 2011 en 2012. Onder deze 

beheerplannen vallen plannen die bestaan uit een historisch onderzoek, het benoemen van 

de belangrijke waarden en de wijze waarop deze in stand gehouden moeten worden plus 

een streefbeeld. Indien de eigenaar ook een maatregelenplan wenst, valt dat ook onder de 

subsidievoorwaarden. Het mogen ook meer of minder plannen zijn. Eigenaren, niet zijnde 

overheden, komen voor subsidie in aanmerking. Daarmee wordt de doelgroep breder dan 

alleen de eigenaren genoemd in de oude LNV-subsidieregeling. 

 

Vooralsnog maken we zelf geen periodieke instandhoudingsplannen in het kader van BRIM 

Groen, maar besteden deze uit of verwijzen door naar andere bureau's. 

 

Mogelijke opdrachtgevers zijn; 

 overheden 

 terreinbeherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer, Vereniging 

Natuurmonumenten 

 rentmeesters 

 provinciale landschaps(beheer)stichtingen 

 erfgoedhuizen en welstandorganisaties 

 institutionele eigenaren van groene monumenten 

 particuliere eigenaren van groene monumenten 

 ontwikkelaars, bijv. BV's met NSW-status 

 

Evaluatie 

Eind 2014 houden we onszelf tegen het licht: we onderzoeken dan in hoeverre onze Visie 

middels onze Strategie bereikt wordt. Dat willen we onderzoeken aan de hand van de 

volgende "key performance indicators" zoals het aantal bezoekers in het studiecentrum, het 

aantal plannen en onderzoeken, het aantal adviezen, hoe vaak spreker geweest, hoeveel 

publicaties, hoeveel % van de collectie toegankelijk gemaakt.  

 

 

3  Organisatie 

 

Onze Rechtsvorm 

Stichting In Arcadië is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, een stichting die graag de 

ANBI-status voor haar werk verwerft. Eventuele schenkingen en legaten dienen de Missie en 

zullen waar mogelijk steeds gekoppeld worden aan één concreet project om de schenker 

direct de vruchten van zijn of haar schenking te laten zien. 

 

Ons gebouw 

Stichting In Arcadië is gevestigd aan 't Zand 44 te Amersfoort, middenin het beschermde 

stadsgezicht, op een steenworp afstand van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en ‘de 

stad van Cahen’ , het voormalige gebouw van de Rijksdienst voor Oudheidkundig 
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Bodemonderzoek (ROB) waar thans vele erfgoedorganisaties gevestigd zijn. Deze 

"erfgoedhuizen" versterken elkaar en bieden vruchtbare bodem voor samenwerking en 

onderzoek. Ons gebouw is een pakhuis, een gebouw waar van oudsher altijd hard gewerkt is 

en ook zal worden, een gebouw met grote open deuren om de grote toegankelijkheid van 

ons studiecentrum en transparantie van ons werk te symboliseren. Het pakhuis is uitgebreid 

met een stoere, nieuwe aanbouw in Cortenstaal die qua volume, vorm, footprint en 

materialisering perfect past in de hedendaagse restauratie/nieuwbouw-filosofie. 

 

Ons bestuur 

Stichting In Arcadië wordt bestuurd door een directeur wiens werk onder toezicht staat van 

een Raad van Toezicht. Bij de keuze van de directeur is gelet op bestuurs- en 

beleidservaring, werkbaar netwerk, affiniteit met het vakgebied en dienend leiderschap. Om 

de kwaliteit, onafhankelijkheid en slagkracht van ons werk te waarborgen, zullen de leden 

van de Raad van Toezicht statutaire rechten en plichten uitoefenen en daarbij hun kennis, 

ervaring en netwerk ten behoeve van de stichting om niet inzetten. Daarnaast zal een Club 

van Ambassadeurs worden opgericht van vooraanstaande Nederlanders die geen statutaire 

rechten of plichten hebben, maar onze Missie en Visie waar mogelijk ondersteunen via hun 

netwerk. Zij scharen zich achter ons initiatief en geven ons vleugels. 

 

Onze mensen 

In de startfase wordt de stichting bemand door; 

 

Directeur      WO niveau  0,6 fte 

Senior-Landschapsarchitect   WO niveau   1,0 fte 

Historicus     WO niveau  0,8 fte 

Landschapsontwerper   HBO niveau   0,8 fte 

Landschapsbeheerder   HBO niveau   1,0 fte 

 

Een bibliothecaris , administratieve en secretariële ondersteuning zal ingehuurd worden. 

 

Onze cultuur 

Allereerst wij werken. Wij zijn harde werkers  wier motor een ongekende gedrevenheid is 

voor groen erfgoed. We doen dat: 

-vanuit een gezonde combinatie van idealisme en realisme. Dat komt tot onze uiting in onze 

naam In Arcadië: een arcadisch landschap is een ideaalbeeld, een droom waar je naar toe 

werkt. Maar de Arcadiërs waren niet gespeend van realisme: het bestaan in Arcadië, een 

streek in de onherbergzame Pelopponessos, dwong de Arcadiërs als huursoldaat te werken. 

-als team. Door middel van wekelijkse intervisie bundelen en delen we kennis en scherpen 

we elkaar aan. Een opdrachtgever krijgt dus het hele team voor de prijs van 1 of 2 mensen. 

Dit kan alleen in de kleine organisatie die we nu vormen, bij meer mensen is een goede 

inhoudelijke discussie niet goed mogelijk.  

-bescheiden: de geschiedenis verrast je telkens weer. Gedegen historisch onderzoek is 

daarom steeds de basis van ons werk. 

-met hoge kwaliteit: onze gebundelde kennis en ervaring is monumentaal, namelijk 50 

ervaringsjaren groot. Dat vertaalt zich in hoge kwaliteit. En als we het niet weten, halen we 

het in huis en gaan niet gissen. Ook reflectie op eigen werk en dat van anderen leidt tot 

kwaliteitsverhoging: wij zullen altijd onze projecten blijven bezoeken en evalueren om ervan 

te leren. 
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-niet alleen als uitvoerder maar ook als stakeholder. We zijn een betrouwbare partner op wie 

je kan bouwen en zoeken continu en actief samenwerking om onze Missie te volbrengen en 

onze Visie werkelijkheid te maken. In onze ideële projecten leveren we niet alleen kennis, 

innovatie, creativiteit en werkkracht, maar ook geld want we geloven in wat we doen en 

willen daarin –ook in klinkende munt- investeren.  

 

Overige gegevens 

Onze website www.stichtinginarcadie.nl is nog in de maak. 

We bankieren bij de Rabobank (rekeningnummer 1471.41.524) omdat deze zich via allelei 

sponsoringactiviteiten nationaal inzet voor erfgoed. 

 

 

4 Studiecentrum 

 

Extra aandacht in dit beleidsplan verdient het studiecentrum bestaande uit bibliotheek, 

documentatie, foto- en kaartmateriaal en archief. De bibliotheek bestaat uit een aantal 

deelcollecties op het gebied van historische groen: 

1. boeken (ca. 4500 banden) 
2. tijdschriften 
3. rapporten en nota's van overheid en semi-overheid 1975-2005 
4. beheerplannen (PHB en niet-PHB) 
5. documentatie (40 strekkende meter) 
6. originele historische kaarten en plattegronden 
7. foto's, dia's, video's, prentbriefkaarten (ca. 20.000) 
  
De boekencollectie bestaat uit de collectie van de PHB, de Cremerscollectie (bruikleen), 
Collectie Baron van Heemstra en de boekerij Mensema-Gevers. Hierdoor bevat de collectie 
enkele waardevolle oude uitgaven. De onderdelen: 
a. PHBcollectie. Aantal ca. 900. Beslaat de periode 1980-nu. Nadruk ligt op Nederlandse 
tuinarchitectuur en Nederlandse buitenplaats 
 b. Cremerscollectie. Aantal ca. 2500. Periode vnl. 1900-1989. Terreinen waarop verzameld 
is: Nederlandse en Europese buitneplaats, architectuur, tuinarchitectuur, tuinornamentiek, 
botanie. Daarnaast is verzameld op de onderwerpen: ideeëngeschiedenis, interieur en 
biografieën. Dit deel belicht het aspect bewoningsgeschiedenis. 
 c. Mensema-Gevers collectie: periode 1985- heden (ca.100 banden. Deze vult in tijd de 
collectie Cremers aan. 
 
De collecties zullen worden uitgebreid waarbij doublures met RCE en Universiteit van 
Wageningen voorkomen worden en juist aanvullingen op hun collecties nagestreefd worden. 
  
Ook zullen de collecties beter toegankelijk moeten worden gemaakt. De boeken en de nota's 

en rapporten zijn thans bijna alle in Adlib ingevoerd op: titel, auteur, jaar van uitgave, uniek 

nummer (met collectieaanduiding, b.v. PHB) en plaatsingscode. Dit zou moeten worden 

aangevuld met trefwoorden en aangeven van belangrijke illustraties (denk b.v. aan het 

tijdschrift Buiten). Hier is veel werk mee gemoeid. En nog belangrijker, de collectie moet 

digitaal toegankelijk gemaakt worden. 

 

Het archief dient eigen gebruik en zal slechts met toestemming van eigenaren voor derden 

toegankelijk zijn. 

 

http://www.stichtinginarcadie.nl/
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De collectie beeldmateriaal (o.m. collectie Paul Kluwer) zal digitaal toegankelijk gemaakt 

worden in een beeldbank in 2012. 

 

 

 

5 Communicatie 

 

Stichting In Arcadië communiceert over groen erfgoed als kenniserfgenaam van de PHB, 

maar zal de nadruk op een nieuw élan als nieuwe stichting met een eigen studiecentrum 

leggen. Er zal duidelijk gemaakt worden, zeker in de beginfase, waarin de stichting zich 

onderscheidt van de PHB. Haar scope wordt in twee opzichten vergroot: qua onderwerp en 

qua eigenaar/initiatiefnemer. Qua onderwerp omdat zij anders dan de PHB niet alleen groen 

op historische buitenplaatsen van voor 1850 bedient. De  nieuwe scope ligt op groen erfgoed 

in brede zin, dus ook jongere buitenplaatsen, villatuinen, vestingwerken, begraafplaatsen en 

publieke parken. En met die scopevergroting komt ook een ander type eigenaar in beeld: niet 

alleen de particuliere eigenaar maar ook overheden, bedrijven, NGO's etc. 

 

Rode lijn 

Kwaliteit in onderzoek en planvorming, innovatie, creativiteit en bereikbaarheid zijn 

sleutelwoorden. Stichting In Arcadië durft standpunten in te nemen maar zal dat altijd vanuit 

het belang van groen erfgoed doen, niet vanuit het belang van een bepaalde groep 

eigenaren. Zij is dus géén belangenvereniging en zal zich daarom altijd genuaneerd en 

objectief in haar communicatie uitlaten. In de communicatie zal ook benadrukt worden dat de 

stichting géén winstoogmerk heeft.  

 

Doelstellingen externe communicatie: 

1. Het profileren van de Stichting In Arcadië als het studiecentrum op het gebied van groen 

erfgoed in Nederland naar betrokken overheden, partners en breed publiek. 

2. Het breed uitdragen van de Missie: "de bevordering van kennis en instandhouding van 

groen erfgoed". 

3. Het verwerven van opdrachten waarvan eventuele opbrengsten ten goede komen aan het 

ideële doel. 

 

Doelstellingen interne communicatie: 

1. Het verbreden en verdiepen van kennis over groen nationaal erfgoed bij de medewerkers, 

als garantie voor kwaliteit. 

2. Het documenteren van aanwezige kennis binnen de organisatie ter versterking van de 

interne en externe kennisoverdracht. 

3. Het versterken van het institutionele geheugen van de organisatie, waardoor eerder 

opgedane kennis en nieuw te ontwikkelen kennis behouden blijven. 

 

Activiteiten 

De Stichting In Arcadië ziet twee sporen om de boodschap bij de juiste personen en in brede 

zin voor het voetlicht te krijgen: 

a. Door het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk. 
b. Door het uitdragen van de doelstellingen via concrete communicatiemiddelen, bv 

Arcadië en Cascade. Voor het vaststellen van de communicatiebehoefte wordt een 
stappenplan gemaakt, waarin doelgroepen, communicatiedoelstellingen, 



Stichting  In Arcadië Beleidsplan  2010 - 2013 

 
10 

communicatieboodschap, middelen, planning, organisatie en uitvoering en een 
evaluatiemoment worden opgenomen. 
De huisstijl zal als standaard gelden voor alle uitingen. De website biedt informatie 

over groen erfgoed, de stichting en haar projecten, ontsluit de collectie  en linkt door 

naar partnersites. 

 

6  Tijdsplanning en stappenplan 

 

1. Oprichten stichting en Samenstelling Raad van Toezicht  Nov/dec 2010 

2. Huisstijl en website       Nov/Dec 2010 

3. Opbouw orderportefeuille met projecten, diensten en adviezen Najaar 2010 e.v. 

4. Inrichting kantoor en verhuizing bibliotheek en archiefcollectie Dec 2010  

5. Arbeidsovereenkomsten medewerkers    Dec 2010 

6. Communicatieplan incl. website     Jan 2010 

7. "Live" gaan van de organisatie     1 jan 2011  

 

   

7 Begroting 

 

zie bijlage 


