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Voorwoord 

 

 

Deze thesis is de afsluiting van mijn masteropleiding Geo-communicatie aan de Universiteit 

Utrecht. Tijdens het laatste halfjaar van mijn opleiding heb ik stage gelopen op de afdeling 

Beleid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tijdens deze zes maanden mocht ik 

mijn tijd verdelen tussen het uitvoeren van dit onderzoek en het uitvoeren mijn stage 

werkzaamheden. Het onderzoek naar cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten 

bevat meerdere aspecten waarin ik interesse heb. Het verankeren van cultuurhistorie in de 

ruimtelijke ordening vind ik een boeiend onderwerp, een onderwerp waar ik me graag mee 

bezig zou gaan houden in een toekomstige baan. De verschillende overheden komen in dit 

onderzoek uitgebreid aan bod. Omdat ik in de toekomst graag werkzaam wil zijn bij de 

overheid waren de gesprekken met gemeenten en provincies erg leerzaam. Als echte 

geograaf heb ik bovendien een zwak voor kaarten.   

 

Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad bij de Rijksdienst. Vraagstukken op het snijvlak 

van ruimtelijke ordening en cultuurhistorie hebben al langer mijn interesse, en het halfjaar 

bij de Rijksdienst heeft deze interesse alleen maar aangewakkerd. Dit is mede te danken 

aan het enthousiasme en inzet van mijn stagebegeleider, Thomas van den Berg. Tijdens 

mijn stage heeft hij mij overal bij betrokken en ervoor gezorgd dat ik in dit halfjaar aan 

zoveel mogelijk werkzaamheden heb kunnen snuffelen. Tevens heeft hij mij erg geholpen 

door mijn stukken te lezen en te voorzien van heldere feedback. Het onderzoek is daar 

zeker beter van geworden.  

 

Eveneens wil ik mijn begeleider vanuit de Universiteit Utrecht bedanken, Hans Renes. 

Dankzij zijn bemiddeling kon ik terecht bij de door mij zo gewilde stageplek. Daarnaast 

heeft hij mij goede feedback en nuttige tips gegeven tijdens enkele belangrijke momenten 

in dit onderzoek. Met frisse moed kon ik daarna weer aan de slag.  

 

In dit voorwoord wil ik ook graag mijn ouders bedanken voor hun steun tijdens mijn hele 

studie. Het rotsvaste vertrouwen van mijn ouders in mijn kunnen hebben ervoor gezorgd 

dat ik deze studie heb kunnen volgen en heb kunnen afronden. Zij hebben mij altijd 

kunnen motiveren en vertrouwen gegeven. Dat is voor mij erg belangrijk geweest.  

 

Ten slotte gaat er nog heel veel dank uit naar mijn lieve vriend Frank. Hij heeft bij elke 

fase van dit onderzoek meegedacht en meegelezen. Zijn feedback is heel waardevol 

geweest bij de afronding van dit onderzoek. Tevens zou deze scriptie er niet zo mooi uit 

zien zonder zijn hulp.  

 

Susanne Wiss, 

Utrecht, september 2011. 
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Management summary 

 

The Netherlands Cultural Heritage Agency is interested in more knowledge and information 

about heritage value maps. Heritage value maps show the cultural heritage in a spatial 

context. 

A new way to conserve monuments is to anchor cultural heritage in spatial planning. An 

adjustment of the spatial planning bill is due on January the first 2012. This adjustment 

obliges Dutch municipalities to take heritage into account in their spatial planning policies. 

Dutch municipalities can use heritage value maps to put cultural heritage in spatial 

planning. 

This research focuses on several questions: 

 

1. To what extent are heritage value maps present at municipalities and how do they 

create these maps? 

2. In what way do municipalities use heritage value maps? 

3. Where in the governmental organization is cultural heritage placed? 

 

However, the main question this research will focus on is : In what way do municipalities 

develop heritage value maps and in what way do they use these maps?  

 

A literature study and a field study have been conducted to answer the research questions. 

The research was focussed on 12 municipalities in the provinces of Noord-Brabant and 

Utrecht. Interviews are conducted with employees of these municipalities. The results of 

these interviews help to answer the research questions. The provinces and heritage 

support associations of  Noord-Brabant and Utrecht are interviewed as well. Heritage 

support associations support (small) municipalities with their responsibilities in the field of 

cultural heritage.  

 

The first research question is ‘To what extent are heritage value maps present at 

municipalities and how do they create these maps?’. There isn’t a definition of heritage 

value maps. That’s why a schedule is developed. This schedule shows the characteristics of 

heritage value maps. By using this schedule, different kinds of heritage maps can be 

compared.  

Interviews with the municipalities made clear that there is a great variety in heritage value 

maps. Seven out of twelve municipalities have heritage value maps. Some maps focus on 

a special part of the municipality. Others are a collection of maps with different subjects. 

The municipalities who didn’t have heritage values maps named reasons as: budget cuts, 

missing expertise and lack of knowledge. Municipalities do not see the need of heritage 

value maps because of the lack of legal obligation.  
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The second research question is ‘In what way do municipalities use heritage value maps?’. 

Most of the municipalities use heritage value maps in the construction of zoning plans. 

Heritage value maps are a useful tool to put heritage in a spatial context. Employees of 

monument conservation and spatial planners use the maps. The maps are an inspiration 

for urban designers and spatial planners.  

 

The third question is ‘Where in the governmental organisation is cultural heritage placed?’. 

It’s interesting to see which persons of the municipalities are taking care of cultural 

heritage.  

A collaboration between the fields of monuments conservation and spatial planning is 

demanded by the upcoming adjustment of the spatial planning bill. Most of the employees 

of these fields are already working at the same department in the municipalities. That 

seems to be good, but the collaboration isn’t. Spatial planners of municipalities without 

heritage maps, are having problems to see heritage in a spatial context. The collaboration 

between these two fields is better when municipalities own heritage maps. It is possible 

that heritage maps are the connection between these two fields.  

Municipalities are responsible for taking care of cultural heritage. Regional collaboration 

can help the municipalities by taking care of this responsibility. The Netherlands Cultural 

Heritage Agency and the heritage support associations can play a very important role by 

helping out the municipalities that lack the necessary knowledge.  

 

The main question this research focuses on is : In what way do municipalities develop 

heritage value maps and in what why do they use these maps?  

 

The most important conclusion of this research is that there is a great variety between the 

municipalities. There are numerous ways to developing heritage maps. Important to notice 

is that municipalities are aware of the benefits of heritage maps. On the 1st of January 

2012 there will be an amendment of the law. Municipalities have to take cultural heritage 

into account while developing zoning plans. The heritage value map can be used as a tool 

to abide this new law.  
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1. Inleiding 

 

 

1.1 Achtergrond en aanleiding  
Omgaan met cultureel erfgoed komt steeds hoger op de agenda te staan bij provincies en 

gemeenten. De beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg, aangeboden aan de Tweede 

Kamer in september 2009, beoogt dit te versterken. Een van de pijlers van deze 

beleidsbrief is het meewegen van cultuurhistorische belangen in de ruimtelijke ordening. 

Het gebruik van een cultuurhistorische waardenkaart kan hier onderdeel van uitmaken. Op 

een cultuurhistorische waardenkaart worden cultuurhistorische belangen weergegeven in 

een ruimtelijke context. Cultuurhistorische waardenkaarten zijn het onderwerp van dit 

onderzoek.  

De Erfgoedinspectie heeft in 2010 een monitorboek uitgebracht. Dit monitorboek heeft als 

doel om een goed beeld te schetsen van het nalevingniveau van geldende regels bij 

organisaties die onder het toezicht van de Erfgoedinspectie vallen (Erfgoedinspectie, 2010, 

p. 9). Richtinggevend hierbij is het nastreven van het maatschappelijk doel: het behoud 

van het cultureel erfgoed. Dit monitorboek is onderverdeeld in drie toezichtvelden: 

Archieven, Collecties, en Monumenten en Archeologie. Binnen het toezichtveld 

Monumenten en Archeologie is er een inventarisatie gedaan naar cultuurhistorische 

waardenkaarten bij gemeenten. Aan de gemeenten is door de Erfgoedinspectie gevraagd 

of zij een cultuurhistorische waardenkaart in bezit hebben. Daarop heeft 58% van de 

gemeenten aangegeven minimaal één kaart in bezit te hebben. Bij de grote 

monumentengemeenten heeft zelfs 73% aangegeven minimaal één kaart te hebben 

(Erfgoedinspectie, 2010, p. 80). De gemeenten die een cultuurhistorische waardenkaart in 

bezit hebben is gevraagd wat de  samenstelling van de kaart is. Deze informatie verschaft 

inzicht in diversiteit van de cultuurhistorische waardenkaarten (Erfgoedinspectie, 2010, p. 

82).  

Er is echter nog geen inzicht in het gebruik en de totstandkoming van de kaarten. In 2010 

is er een onderzoek gedaan door Andersson Elffers Felix in een opdracht van het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit onderzoek richtte zich op de vraag of 

gemeenten ‘MoMo-proof’ zijn (Andersson Elffers Felix, 2010, p. 7). Met andere woorden: 

zijn gemeenten in staat om de nieuwe taken op zich te nemen die de modernisering van 

de monumentenzorg met zich mee brengt? Aan de hand van de resultaten van dit 

onderzoek zijn er zestien aanbevelingen geformuleerd en voorgelegd aan de 

staatssecretaris. Een van de aanbevelingen van Andersson Elffers Felix richt zich op 

cultuurhistorische waardenkaarten en luidt als volgt:  

 

Zorg dat landelijk zicht is op de voortgang bij gemeenten van het in kaart brengen van 

cultuurhistorische waarden. Vraag de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hiervan een 

overzicht bij te houden. Signaleer achterstand, in het bijzonder bij kleine gemeenten, en 

initieer zo nodig programmatische projecten om achterstanden in te lopen (Andersson 

Elffers Felix, 2010, p. 64).  
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Als reactie op deze aanbeveling noemt de staatssecretaris de contacten die de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed onderhoudt met gemeenten. Door deze contacten heeft de 

Rijksdienst zicht op het ontwikkelen van cultuurhistorische waardenkaarten door 

gemeenten. De staatssecretaris acht het echter niet haalbaar dat de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed hiervan een overzicht kan maken en bij houden, deels omdat de 

diversiteit qua inhoud en niveau per gemeente erg groot is. Bovendien zijn gemeenten niet 

verplicht om activiteiten te melden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De 

staatssecretaris wil wel graag aan de Rijksdienst meegeven dat het van belang is om 

specifieke aandacht te schenken aan het in kaart brengen van cultuurhistorische waarden 

door gemeenten. Niet door middel van het opleggen van verplichtingen aan gemeenten, 

maar door het leggen van verbindingen, het opbouwen en uitdragen van kennis en het 

creëren van voorbeelden, methoden en technieken. De Handreiking Erfgoed en Ruimte zal 

hiervoor benut kunnen worden (Ministerie van OC&W, 2010,  p. 3).  

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan (en wil) lagere overheden geen 

verplichtingen opleggen op het gebieden van cultuurhistorische waardenkaarten maar 

heeft wel de behoefte om kennis en informatie over te dragen. Bovengenoemde recente 

onderzoeken brengen naar voren dat er nog genoeg informatie over het gebruik van 

cultuurhistorische waardenkaarten kan worden verzameld. Deze kennis en informatie kan 

gemeenten hulp bieden bij het implementeren van cultuurhistorie in de ruimtelijke 

planning. Naar aanleiding van onder andere bovenstaande onderzoeken en aanbevelingen 

wil de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed graag haar kennis en informatie aanvullen. 

Dit onderzoek zal zich richten op het gebruik en ontwikkelen van cultuurhistorische 

waardenkaarten bij gemeenten.  

 

1.2 Doel en vraagstelling 
Naar aanleiding van de uitkomsten en aanbevelingen van bovengenoemde onderzoeken wil 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed graag haar kennis en informatie op het gebied 

van cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten aanvullen. Dit onderzoek heeft als 

doel de kennis van de Rijksdienst over het gebruik en ontwikkelen van cultuurhistorische 

waardenkaarten bij gemeenten te vergroten. Het verkrijgen van meer inzicht in het 

gebruik en ontwikkelen van cultuurhistorische waardenkaarten biedt mogelijkheden voor 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kennis aan te vullen, uit te breiden en 

uitwisselingsmogelijkheden op touw te zetten. Tevens hebben gemeenten en provincies 

baat bij dit onderzoek. De informatie die uit dit onderzoek voortkomt kan een voorbeeld 

zijn voor gemeenten. Gemeenten krijgen meer inzicht in wat andere gemeenten doen en 

kunnen daarvan leren. Dit onderzoek verschaft de provincies informatie over de stand van 

zaken bij gemeenten. De provincie kan op basis van deze informatie inspringen op 

eventuele behoefte van gemeenten.  

 

De volgende punten staan centraal in dit onderzoek:  



 
12 

 

 De soorten kaarten die aanwezig zijn bij gemeenten en de samenstelling hiervan. 

 De methode en technieken die gebruikt worden om de kaarten te ontwikkelen. 

 De toepassing van de kaarten. 

 De borging van cultuurhistorie in het gemeentelijk apparaat. 

 

Met behulp van deze informatie kan de Rijksdienst een helpende hand kunnen bieden aan 

gemeenten en provincies. De nadruk in dit onderzoek zal komen te liggen bij de 

gemeenten. Uit bovenstaande punten zijn drie hoofdvragen af te leiden: 

 

1. In hoeverre is er sprake van aanwezigheid en het ontwikkelen van 

cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten? 

2. In hoeverre maken gemeenten gebruik van deze cultuurhistorische 

waardenkaarten en op welke wijze?  

3. Op welke wijze is cultuurhistorie geborgd in het overheidsapparaat? 

 

De centrale vraag die dit onderzoek samenvat is als volgt:  

In hoeverre zijn gemeenten bezig met het ontwikkelen van cultuurhistorische 

waardenkaarten en in hoeverre gebruiken ze deze kaarten? 

 

Deze centrale vraag wordt beantwoordt aan de hand van de resultaten van de drie 

onderzoeksvragen. Door het beantwoorden van deze vragen komt er meer inzicht in het 

gebruik van cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten. Om bovenstaande vragen 

te kunnen beantwoorden is via drie verschillende methodes informatie verzameld. Door 

middel van een literatuurstudie is de eerste kennis opgedaan. Daarna is deze informatie 

aangevuld met ervaringen uit de praktijk op basis van gesprekken met gemeenten. Deze 

gemeenten zijn via een steekproef benaderd voor een gesprek over cultuurhistorische 

waardenkaarten. Daarnaast zijn enkele sleutelpersonen gevraagd om hun visie te geven op 

het gebruik van cultuurhistorische waardenkaarten. Dat zijn medewerkers van provincies 

en steunpunten cultureel erfgoed.  

 

1.3. Verwachtingen 

Alvorens aan dit onderzoek werd begonnen zijn de hierboven aangehaalde onderzoeken 

van de Erfgoedinspectie en Andersson Elffers Felix bestudeerd. Op basis van de 

aandachtspunten en de beschikbare informatie uit deze rapporten is de lijn van het 

onderzoek uitgezet. De nadruk ligt op de aanwezigheid, het ontwikkelen en het gebruik 

van cultuurhistorische waardenkaarten. Op basis van de cijfers van de Erfgoedinspectie 

wordt er vanuit gegaan dat veel gemeenten een cultuurhistorische waardenkaart in bezit 

hebben. Immers, meer dan de helft (58%) van de gemeenten in Nederland heeft 

aangegeven een cultuurhistorische waardenkaart in bezit te hebben. Dit onderzoek is 

uitgevoerd onder gemeenten in de provincies Noord-Brabant en Utrecht. In hoofdstuk 3 

wordt de keuze voor deze provincies nader toegelicht. Ten behoeve van dit onderzoek 

heeft de Erfgoedinspectie specifieke empirische informatie betreffende de provincies 
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Noord-Brabant en Utrecht beschikbaar gesteld. Deze informatie geeft inzicht in het aantal 

gemeenten dat in deze provincies over een cultuurhistorische waardenkaart beschikt en 

welke samenstelling deze kaarten hebben. De gemeenten hebben niet alle vragen van de 

enquête van de Erfgoedinspectie beantwoordt. Daarom zijn in de tabellen in deze 

paragraaf alleen percentages weergegeven.  

 

Uit tabel 1 blijkt dat er in de provincie Noord-Brabant minder gemeenten dan het landelijke 

gemiddelde hebben aangegeven over een cultuurhistorische waardenkaart te beschikken. 

In de provincie Utrecht hebben juist meer gemeenten dan het landelijk gemiddelde 

aangegeven over een cultuurhistorische waardenkaart te beschikken.  

 

Tabel 1: Aanwezigheid cultuurhistorische waardenkaart: landelijk, Noord-Brabant en 

Utrecht, 2010.  

Cultuurhistorische 

waardenkaarten 

Percentage  

landelijk 

Percentage 

Noord-Brabant 

Percentage 

Utrecht 

Ja 58% 42% 74% 

Nee 42% 58% 26% 

Totaal 100% 100% 100% 

Bron: Erfgoedinspectie, 2011.  

 

De Erfgoedinspectie hanteert bij haar onderzoek een indeling in kleine-, middelgrote- en 

grote monumentengemeenten. Tabel 2 geeft de criteria voor deze indeling weer.  

 

Tabel 2: Indeling gemeenten op basis van aantal Rijksmonumenten, 2011. 

Aantal rijksmonumenten Omschrijving 

Minder dan 100 rijksmonumenten Kleine monumentengemeenten 

Tussen 100 en 199 rijksmonumenten Middelgrote monumentengemeenten 

200 rijksmonumenten en meer Grote monumentengemeenten  

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009a.  

 

De uitkomst op de vraag of gemeenten een cultuurhistorische waardenkaart bezitten is 

eveneens gerangschikt naar grootte van de monumentengemeenten. Tabel 3 geeft weer 

hoeveel kleine-, middelgrote- en grote monumentengemeenten over een cultuurhistorische 

waardenkaart beschikken.  

 

Tabel 3: Aanwezigheid cultuurhistorische waardenkaarten, indeling op basis van aantal 

monumenten per gemeente, in procenten, 2010. 

 Landelijk  Noord-Brabant Utrecht 

Kleine monumentengemeenten 52% 37 % 59% 

Middelgrote monumentengemeenten 55%  29% 55% 

Grote monumentengemeenten 73%  100% 100%  

Bron: Erfgoedinspectie, 2011. 
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De gegevens in tabel 3 laten zien dat 73% van de grote monumentengemeenten in 

Nederland een cultuurhistorische waardenkaart heeft. De grote monumentengemeenten in 

de provincies Noord-Brabant en Utrecht hebben allemaal een cultuurhistorische 

waardenkaart. De landelijke cijfers geven weer dat ongeveer de helft van de kleine- en 

middelgrote gemeenten een cultuurhistorische waardenkaart heeft. In de provincie Utrecht 

zijn dat iets meer dan de helft van de gemeenten en in de provincie Noord-Brabant is dat 

minder dan de helft van de gemeenten.  

 

Tevens is door de Erfgoedinspectie de vraag neergelegd bij de gemeenten uit welke 

elementen de cultuurhistorische waardenkaarten bestaan. In tabel 4 wordt weergegeven 

welke elementen zijn opgenomen op de cultuurhistorische waardenkaart. 

 

Tabel 4: Samenstelling cultuurhistorische waardenkaart, in absolute en relatieve cijfers, 

naar respons.  

 Kaarten in Brabant Kaarten in Utrecht 

Rijksmonumenten 80%   75% 

Archeologische monumenten 88%              85% 

Beschermde gezichten           67%          73% 

Cultuurlandschappelijke elementen           61%              56% 

Bouwhistorische waarden             29%               39% 

Archeologische verwachtingswaarden             91%                85% 

Bron: Erfgoedinspectie, 2011.  

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt komen archeologische verwachtingswaarden op 

cultuurhistorische waardenkaarten in Noord-Brabant het meeste voor.  Op 91% van de 

kaarten in Noord-Brabant zijn deze waarden terug te vinden.  Op de Utrechtse 

waardenkaarten is dat 85%. Bouwhistorische waarden komt in beide provincies op weinig 

kaarten voor. Uit de gegevens in tabel 4 valt te constateren dat bepaalde waarden er 

boven uitsteken. Dat zijn archeologische verwachtingswaarden, archeologische 

monumenten en Rijksmonumenten. Deze gegevens geven een eerste indruk van de 

mogelijke stand van zaken bij gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaarten.  

De gegevens uit tabel 1 laten zien dat meer gemeenten in de provincie Utrecht een 

cultuurhistorische waardenkaart bezitten dan in de provincie Noord-Brabant. Uit tabel 2 is 

op te maken dat de informatie op de cultuurhistorische waardenkaarten vooral gericht is 

op archeologie en rijksmonumenten. Het is interessant om deze gegevens naast de 

uitkomsten van de gesprekken met de gemeenten te leggen.  
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1.4. Maatschappelijke en wetenschappelijk relevantie 

Erfgoed staat steeds meer in de belangstelling. Aan erfgoed ontlenen mensen identiteit. 

Met behulp van erfgoed probeert men het verstrijken van de tijd te overstijgen en waarden 

en herinneringen vast te leggen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009a, p. 17). In 

de huidige tijd bestaat er een spanningsveld tussen globalisering en lokalisering. 

Globalisering zorgt ervoor dat plaatsen steeds meer op elkaar gaan lijken, waardoor de 

behoefte aan lokale unieke kenmerken toeneemt. De behoefte om erfgoed te behouden en 

onderhouden neemt daarmee toe. Erfgoed blijkt steeds vaker een inspiratiebron te zijn bij 

het maken van ruimtelijke plannen (Handreiking Erfgoed en Ruimte, 2011). Om erfgoed te 

kunnen behouden wordt steeds meer gepleit voor het meewegen van cultuurhistorische 

belangen in de ruimtelijke ordening. Cultuurhistorische waardenkaarten kunnen daar een 

rol inspelen. De behoefte aan goede erfgoedzorg en het maatschappelijk belang wat 

erfgoed vertegenwoordigt geeft daarmee een belangrijke taak aan alle overheden 

(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009a, p. 17). Dit onderzoek levert informatie aan 

dat kan bijdragen aan het zo goed mogelijk uitvoeren van deze taak.  

Ook voor de wetenschap kan dit onderzoek een bijdrage leveren. Dit onderzoek draagt bij 

aan de wetenschappelijke kennis over de relatie tussen de werkvelden ruimtelijke ordening 

en monumentenzorg. Er is weinig bekend over cultuurhistorische waardenkaarten en hoe 

in de praktijk met dit instrumenten wordt omgegaan. Dit onderzoek probeert een kijkje in 

de keuken te geven bij gemeenten en inzicht te geven in wat er in werkelijkheid afspeelt 

op het gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke ordening.  

 

1.5 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  

Dit onderzoek heeft plaats gevonden tijdens een stage op de afdeling Beleid van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst is onderdeel van de het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het uitvoeren van de Monumentenwet en het 

verlenen van subsidies op het gebied van onroerend en roerend erfgoed zijn taken die door 

de Rijksdienst worden uitgevoerd. Daarnaast is de Rijksdienst een kennisinstituut op het 

gebied van cultureel erfgoed. De Rijksdienst onderzoekt welke aspecten van erfgoed het 

best bewaard kunnen blijven, en op welke manier dit erfgoed behouden en onderhouden 

kan worden. Op basis van onderzoek en kennis adviseert de Rijksdienst anderen in het 

werkveld over het behoud van erfgoed en denkt mee bij het ontwikkelen van plannen 

(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011).  
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2. Cultureel erfgoed en ruimtelijke ordening 

 

 

In dit hoofdstuk wordt de context van dit onderzoek besproken. Een cultuurhistorische 

waardenkaart is een instrument dat onderdeel uit kan maken van een proces: het 

implementeren van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk wordt eerst 

besproken wat onder de begrippen cultureel erfgoed, cultuurhistorie en monumentenzorg 

verstaan wordt. Vervolgens komen de betekenissen en de taken dat cultureel erfgoed met 

zich meebrengt aan bod. Ten slotte wordt het begrip erfgoedplanning besproken.  

 

2.1 Begripsomschrijving 

Cultuurhistorie en cultureel erfgoed zijn begrippen die regelmatig naast en door elkaar 

worden gebruikt. De betekenis van de begrippen ligt niet ver uit elkaar, maar enkele 

nuances zijn aan te brengen.  

 

2.1.1 Cultuurhistorie 
Volgens het woordenboek Van Dale (2011) is de betekenis van cultuurhistorie te 

omschrijven als ‘cultuurgeschiedenis’. Het woord ‘geschiedenis’ doet vermoeden dat 

cultuurhistorie alleen betrekking heeft op het verleden. De omschrijving van Feijter (1998) 

verklaart dat cultuurhistorie ook op het hier en nu betrekking heeft: ‘cultuurhistorie is een 

verzamelnaam voor alle sporen in het huidige landschap die ons informatie geven over hoe 

de mens vroeger in Nederland woonde en werkte’.   

In nota Belvedère (1999) wordt eveneens benadrukt dat cultuurhistorie een betekenis in 

het heden heeft. Cultuurhistorie wordt een vitale betekenis toegekend, omdat 

cultuurhistorie de cultuur, de samenleving en het individu, boven het hier en nu weet te 

plaatsen en in alle aspecten van tijd terug kan laten komen (Nota Belvedère, 1999, p. 10). 

Een kenmerk van cultuurhistorie is dat het betrekking heeft op alle aspecten van tijd. 

Aspecten van het verleden zijn zichtbaar in het huidige landschap. Cultuurhistorie wordt 

ook gebruikt als verzamelnaam voor de begrippen bouwhistorie, archeologie en historische 

geografie (Renes, 2003, p. 272). Bouwhistorie wordt ook wel historische bouwkunde 

genoemd en dit begrip wordt gebruikt om objecten aan te duiden zoals kastelen, kerken, 

buitenplaatsen, oude boerderijen en tevens historische ensembles zoals een beschermd 

stads- of dorpsgezicht (Handreiking Erfgoed en Ruimte, 2011). Onder archeologie worden 

de sporen en vondsten verstaan die door de mensheid zijn achtergebleven in de grond. 

Potscherven, graven en verkleuringen in de grond zijn mogelijk een spoor naar het 

verleden (Handreiking Erfgoed en Ruimte, 2011). De Historische geografie bevat alle 

landschappelijke elementen die het gevolg zijn van menselijk handelen, bijvoorbeeld 

verkavelingpatronen, nederzettingsvormen en wegenpatronen (Handreiking Erfgoed en 

Ruimte, 2011). Tevens heeft dit vakgebied een ruimtelijke invalshoek en heeft daarmee 

aandacht voor de landschappelijke context van een bouwhistorisch of archeologisch object 

(Renes, 2000, p. 5).  
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De drie bovengenoemde begrippen gebruiken het landschap vaak als historische bron van 

informatie (Renes, 2000, p. 5). Cultuurhistorie speelt zich af binnen een landschap. Het 

begrip landschap bevat de kenmerken ‘natuur’ en ‘cultuur’. Wylie (2007) noemt de 

traditionele definitie van cultureel geografen van het landschap: een interactie tussen een 

aantal natuurlijke condities (zoals klimaat, terrein, bodemtype, bronnen) en culturele 

aspecten (agrarische gewoontes, religieuze/ spirituele overtuigen, normen en waarden en 

de organisatie van de maatschappij van dat moment). Samen vormen natuur en cultuur 

het landschap (Wylie, 2007, p. 9). Het Nederlandse landschap heeft altijd veel menselijk 

ingrijpen gehad. Daarom wordt het Nederlandse landschap een cultuurlandschap genoemd 

(Renes, 2010, p. 24). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2011) omschrijft het 

begrip cultuurlandschap als volgt: het door menselijk denken en handelen bepaalde en 

gevormde deel van de ruimte (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 201). Met ruimte 

wordt het gehele landschap bedoeld; ondergronds, bovengronds, land, water, stad en 

platteland. Tevens kan cultuurlandschap gezien worden als de connectie tussen 

archeologisch en gebouwd erfgoed (Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, 2011).  

 

2.1.2 Cultureel erfgoed 
Het Nederlandse cultuurlandschap is een belangrijk aspect van het Nederlandse cultureel 

erfgoed (Royal Haskoning, 2008, p. 2). Het begrip cultureel erfgoed is echter een breed 

begrip. Van Dale (2011) heeft meerdere omschrijvingen voor ‘cultureel’. De eerste is als 

volgt: ‘op de cultuur, de beschaving betrekking hebbende’. Daarna volgt ‘waarde hebbend 

voor de cultuur’ en ‘aan de cultuur gewijd, gericht op de cultuur’.De omschrijving van 

erfgoed heeft ook meer dan één mogelijkheid. De eerste is ‘bezittingen die bij erfenis 

overgaan’. De tweede is een figuurlijke opvatting: ‘geestelijke of culturele nalatenschap 

van een voorganger, een vroeger geslacht, veelal beschouwd als het eigene van een 

cultuur’. Ook wordt erfgoed omschreven als het cultuurhistorische, industriële, literaire, 

muzikale, talige erfgoed (Van Dale, 2011). De eerste opvatting van erfgoed richt zich op 

de materiële, tastbare kant. Deze opvatting wordt door Grijzenhout (2007) aangehaald als 

een van de twee kernopvattingen van erfgoed. De betekenis van het begrip erfgoed is 

nooit eenduidig geweest en is ook de laatste decennia aan het veranderen (Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, 2009a, p. 16). Voorheen werd de term erfgoed gebruikt om 

objecten te definiëren. Objecten zoals schilderijen, tekeningen, beeldhouwkunst, 

archeologische en historische voorwerpen en gebouwde monumenten. Sinds de term 

erfgoed gebruikt wordt zoals de term ‘heritage’, in de Engelse taal, omvat erfgoed meer 

dan alleen objecten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009a, p. 16). Tegenwoordig 

worden ook literatuur, toneel, muziek, televisie en film gerekend tot het materiële erfgoed, 

ondanks dat het objecten zijn te noemen (Grijzenhout, 2007, p. 1). Bovengenoemde 

voorbeelden zijn allen tastbare delen van erfgoed. Van Dale’s figuurlijke opvatting van 

erfgoed richt zich op de immateriële kant. Bij deze omschrijving gaat het om denkbeelden, 

tradities, geloof, normen en waarden (Grijzenhout, 2007, p. 1).  In de Erfgoedbalans 

(2009) wordt immaterieel erfgoed door UNESCO gedefinieerd als ‘de gebruiken, de 
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voorstellingen, de expressie, de kennis en de vaardigheden – inclusief de bijbehorende 

instrumenten, voorwerpen, artefacten en ruimtes – die gemeenschappen, groepen, en 

soms, individuen erkennen als onderdeel van hun culturele erfgoed’ (Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, 2009a, p. 16).  

Van Gorp (2003) noemt erfgoed een verzamelbegrip: ‘het omvat alle ‘cultuuruitingen’ die 

bewust behouden en beschermd worden en daardoor bewaard blijven voor volgende 

generaties’. In dit onderzoek wordt uitgegaan van laatst genoemde definitie bij het begrip 

cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed is de overkoepelende term waar cultuurhistorie deel 

van uitmaakt. Cultuurhistorie omschrijft het materiële erfgoed en representeert 

archeologische, historisch geografische en bouwkundige waarden.  

 

2.1.3 Monumentenzorg 
De term monumentenzorg doet in eerste instantie denken aan de zorg voor gebouwde 

monumenten. Monumentenzorg is echter breder op te vatten. De ontwikkeling van de 

monumentenzorg geeft meer inzicht in wat monumentenzorg in de praktijk inhoudt. Renes 

(2000) omschrijft objecten die onder monumentenzorg vallen als volgt: historische 

objecten waar we in onze huidige tijd een betekenis aan toekennen’ (Renes, 2000, p. 4). 

Het ontstaan van de nationale monumentenzorg valt terug te leiden naar de oprichting van 

de afdeling Kunst en Wetenschappen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in 1875 

(Van Koningsbruggen en Van Hellemondt, 2010, p. 40). Dit gebeurde gelijktijdig met het 

starten van wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse architectuurgeschiedenis. In 

1903 volgde de oprichting van de ‘Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een 

Inventaris en eene Beschrijving van de Nederlandse monumenten’. Deze commissie leidde 

in 1918 tot het ontstaan van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg (Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed, 2011). Vanaf 1947 veranderde het Rijksbureau de naam in 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Archeologisch onderzoek scheidde zich af en werd 

ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, 2011). De Rijksdienst voor de Monumentenzorg hield zich 

voornamelijk bezig met de architectuurhistorische wetenschap. Vanaf 1970 kwam hier 

verandering in. De blik van de monumentenzorgers werd verbreed naar andere thema’s 

zoals traditionele architectuur, sociale woningbouw, stedenbouw, tuinen en landschappen 

(Van Koningsbruggen en Van Hellemondt, 2010 p. 45). Restaureren en beschermen werd 

een belangrijk aandachtspunt (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009a, p. 18). Vanaf 

de jaren negentig wordt monumentenzorg beschouwd als een maatschappelijk taak die 

een verantwoordelijkheid met zich mee brengt (Van Koningsbruggen en Van Hellemondt, 

p. 46). De disciplines archeologie, gebouwde monumenten en landschap komen in de jaren 

negentig dichter bij elkaar. Cultuurlandschap en archeologie hebben naast de ‘gebouwde’ 

monumenten ook de eigenschap om het verleden met het heden te verbinden. In 2006 

fuseerde de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemonderzoek in de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 

Monumenten, om de samenhang tussen deze disciplines verder te bevorderen. (Rijksdienst 
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voor het cultureel erfgoed, 2011). In 2009 is de naam aangepast naar Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed.  

 

Monumentenzorg is niet langer de discipline die zich bezig houdt met de geschiedenis, 

maar het is het vakgebied waarin de overblijfselen uit het verleden een betekenis krijgen 

in het heden. Het begrip monumentenzorg wordt in dit onderzoek gebruikt om het 

werkveld aan te duiden waarin men zich bezig houdt met cultureel erfgoed.  

 

2.2 Belangstelling voor cultureel erfgoed  
Het ontstaan van de monumentenzorg liep zijdelings aan een toename van de 

belangstelling voor erfgoed. Dit kwam voort uit het groeiende historisch besef, als 

tegenreactie op de razendsnelle ontwikkelingen die plaats vonden in de samenleving. In de 

negentiende eeuw gingen historische objecten verloren door de industrialisatie en het 

verlies van de militaire functie van een stad. In de twintigste eeuw brachten de processen 

van stedelijke uitbreiding, stedelijke vernieuwing, schaalvergroting in de landbouw en het 

uitbreiden van het infrastructureel netwerk nieuwe bedreigingen voor historische objecten 

met zich mee (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009a, p. 18). Tevens kregen 

Nederlanders ten tijde van de Tweede Wereldoorlog meer belangstelling voor traditionele 

symbolen, landschappelijke elementen en bouwkunst van de Nederlandse cultuur (Altes en 

Van der Valk, 2010, p. 120). De meest welvarende mensen trokken zich het verloren gaan 

van erfgoed als eerste aan. Na het uitoefenen van druk door invloedrijke elitaire burgers 

gingen overheden en wetenschappers zich actiever bezig houden met de bescherming van 

erfgoed (Ashworth en Kuipers, 2004, p. 6). Sinds de jaren zeventig zijn vele organisaties 

opgericht die zich bezig houden met erfgoed (Nota Belvedère, 1999, p. 12). Tegenwoordig 

is er een publieke meerderheid die aandacht voor het behoud van aspecten uit het 

verleden van belang acht (Ashworth en Kuipers, 2004, p. 6). Men voelt verbondenheid met 

een gebied of op object vanwege het verhaal dat eraan gebonden is. Daarnaast is erfgoed 

steeds vaker een inspiratiebron bij het maken van ruimtelijke plannen (Handreiking 

Erfgoed en Ruimte, 2011).  

Er zijn erfgoedhuizen, steunpunten voor monumentenzorg en lokale architectuurcentra 

ontstaan die naast de verschillende overheden zorg willen dragen voor erfgoed. Burgers 

kunnen op recreatief gebied steeds vaker terecht in historische themaparken en bij 

historische evenementen waar ‘living history’ te beleven valt (Bazelmans en Kolen, 2004, 

p. 11). Bij ‘living history’ worden gebeurtenissen uit het verleden nagespeeld. Tevens 

worden oude technieken herontdekt, ontwikkeld en toegepast. Ook ontstaan er op lokale 

schaal steeds meer historische verenigingen, uit interesse voor de lokale geschiedenis. 

Onderzoek dat door leden van deze verengingen wordt uitgevoerd draagt een steentje bij 

aan de kennis over een gebied. Tevens kunnen de lokale verenigingen druk uitoefenen op 

de lokale politiek, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van bedreiging van het lokale erfgoed 

(Renes, 2000, p. 13).  
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2.3 Betekenissen van cultureel erfgoed 
In de definitie van erfgoed van Van Gorp (2003) komt naar voren dat erfgoed een taak 

met zich meebrengt. Namelijk het bewust behouden en beschermen van erfgoed, zodat 

het bewaard blijft voor de volgende generaties. Deze taak wordt ook genoemd door Aplin 

(2002). Een reden voor het behouden en onderhouden van erfgoed is de inspiratie die de 

huidige generatie en de toekomstige generaties kunnen halen uit het verleden (Aplin, 

2002, p. 14-15). Renes (2000) bespreekt zeven redenen om erfgoed te behouden:  

- het ethische argument: objecten en landschappen zijn de vertegenwoordigers van 

de oorsprong van onze cultuur 

- het wetenschappelijke argument: het landschap en alles wat zich daar binnen 

bevind is een bron van informatie over het verleden. 

- het educatieve argument: naast de bron van informatie kan het landschap ook de 

functie van geschiedenisboek aannemen. 

- het ecologisch argument: het cultuurlandschap heeft een rijkdom aan soorten 

gecreëerd.  

- het economisch argument: een landschap met cultuurhistorische waarden brengt 

recreatie en toerisme met zich mee. Daarnaast kan een landschap met karakter 

ook een aantrekkelijke zijn voor bedrijven die een plaats zoeken om zich te 

vestigen. 

- het argument van identiteit: oude gebouwen en elementen in het landschap zijn 

typerend voor het Nederlandse landschap. De historische ontwikkeling van 

Nederland is zichtbaar in het landschap, maar verdwijnt steeds iets meer. 

- het esthetische argument: de belevingswaarde van historische elementen mag niet 

worden onderschat. De waardering voor een gebied is hoger wanneer deze 

elementen aanwezig zijn (Renes, 2000, p. 4-7). 

 

Graham e.a. (2000) omschrijven erfgoed als het hedendaags gebruik van het verleden 

(Van Gorp, 2003, p. 21). Het gebruik van ons verleden kan zowel een positieve als een 

negatieve lading hebben. Erfgoed is iets wat we levend willen houden door het op te 

nemen in ons dagelijks leven. Door het erfgoed opnieuw te gaan benoemen, gebruiken en 

bewonderen blijft het bewaard. De keerzijde hiervan is dat het geen wat bewaard wordt 

een herinnering is aan iets wat er niet meer is. Dat kan een tijdsperiode, een cultuur of 

een persoon zijn (Grijzenhout, 2007, p. 4). Het is geen gemakkelijke opgave om de erfenis 

van het verleden een plekje te geven in het heden. Elke generatie creëert ook een eigen 

cultuur en een eigen nalatenschap, daarin is niet altijd ruimte voor erfenissen uit het 

verleden (Grijzenhout, 2007, p. 4). Enerzijds zit het in de mens om het verleden achter 

ons te laten en te verbeteren, anderzijds willen we het verleden niet vergeten. Dat heeft 

als resultaat dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om het verleden een plaats te 

geven in de ruimte die het verleden juist moet doen vergeten (Bazelmans en Kolen, 2004, 

p. 11). Het uitgangspunt van Nota Belvedère is dat cultuurhistorisch erfgoed juist een 

speerpunt kan zijn bij het maken van ruimtelijke plannen (Eerden, 2008, p. 10).  
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Later in dit hoofdstuk zal verder worden ingegaan op de relatie tussen cultureel erfgoed en 

ruimtelijke ordening. Van Gorp (2004) haalt de auteurs Page, Hall en McArthur (1993) aan, 

die vier betekenissen van erfgoed benoemen. 

 

Figuur 1: Betekenissen van erfgoed 

 

Bron: Van Gorp, 2003, p. 22 (Naar: Page / Hall & McArthur) 

 

De sociale of sociaal-culturele betekenis van erfgoed heeft betrekking op de rol die 

erfgoed kan spelen bij het welzijn en de identiteitsvorming van mensen (Van Gorp, 2003, 

p. 22). In de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (2009) veronderstelt minister 

Plasterk dat monumenten betekenis geven aan het leven, omdat ze bijdragen aan de 

identificatie met het land, de stad en de straat. Mensen ontlenen identiteit aan objecten en 

gebieden uit het verleden (Beleidsbrief Monumentenzorg, 2009, p. 2). In die zin draagt 

erfgoed bij aan het ontwikkelen het plaatsbewustzijn in de eigen omgeving (Van Gorp, 

2003, p. 22).  

De politieke betekenis van erfgoed heeft met name betrekking op het bezitten van 

erfgoed en het uitdragen van nationale symbolen. Tevens heeft de politieke rol van 

erfgoed te maken met de wetten en regels die nodig zijn om erfgoed te beschermen en te 

verankeren in de ruimtelijke omgeving (Van Gorp, 2003, p. 23). In Nederland ligt deze 

laatst genoemde taak bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst 

verstrekt subsidies en voert de Monumentenwet uit. Wanneer er sprake is van bedreiging 

van erfgoed worden er door de Rijksdienst stappen ondernomen om het erfgoed te 

beschermen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011).  

De groeiende belangstelling voor erfgoed bracht een economische betekenis met zich 

mee. Ashworth onderscheidt een vorm van direct economisch gebruik van erfgoed en een 

vorm van indirecte economisch gebruik van erfgoed (Ashworth, 1993, p. 5). 

Erfgoedtoerisme is een directe vorm van economisch gebruik van erfgoed. Met het 
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ontwikkelen van erfgoedtoerisme wordt er betaald voor het beleven van erfgoed (Van 

Gorp, 2003, p. 24). Verschillende Europese regio’s hebben zich een ‘unieke identiteit’ 

aangemeten om toeristen aan te trekken, en hebben ten behoeve van deze ontwikkeling 

ook het landschap daarop ingericht (Kolen, 2008, p. 86). Er ontstaan 

consumptielandschappen, waarin toeristisch-recreatieve functies voorop staan. Deze 

‘leisure landscapes’ kenmerken zich door een uitgesproken weergave van het verleden 

(Bazelmans en Kolen, 2004, p. 12). Om het verleden toegankelijk te maken voor de 

toerist, wordt het duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd. Dit leidt tot aansprekende 

reconstructies, theatrale heropvoeringen, kunst, speciale presentatietechnieken en 

bijzondere symbolen (Bazelmans en Kolen, 2004 en Kolen, 2008).  

Er is sprake van een indirect economisch gebruik van erfgoed wanneer erfgoed een 

bijdrage levert aan het imago van gebied. Een imago kan vervolgens een bijdrage leveren 

aan het stimuleren van economische activiteiten (Ashworth, 1993, p. 5).  

De vierde betekenis van erfgoed die door Van Gorp (2003) wordt aangehaald is de 

wetenschappelijke betekenis van erfgoed. Erfgoed kan zowel het onderwerp van 

onderzoek zijn, maar ook gebruikt worden als bron van informatie. De Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed is een kennisinstituut waar een veelzijdigheid aan specialisten informatie 

verzameld en uitdraagt op het gebied van erfgoed (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

2011). 

2.4 Erfgoedplanning 
In vorige paragraaf is besproken welke betekenissen, functies en taken cultureel erfgoed 

bevat. Erfgoed heeft een sociale en fysieke betekenis in de samenleving. In deze paragraaf 

wordt besproken welke rol erfgoed heeft in de ruimtelijke ordening.  

Het hedendaags gebruik maken van het verleden, ook wel erfgoedplanning genoemd, heeft 

sinds enkele decennia gestalte gekregen (Ashworth en Kuipers, 2004, p. 4). Ashworth 

(1994) brengt de drie tijdsdimensies van het begrip erfgoed naar voren in zijn definitie van 

erfgoedplanning: ‘erfgoedplanning richt zich op het bewust gebruik maken van fysieke en 

imaginaire structuren uit ons verleden in het heden om onze toekomst mee te helpen 

vormen’ (Ashworth, 1994, p. 1). De relatie tussen verleden, heden en toekomst wordt 

door Ashworth uitgelegd aan de hand van ‘de dimensies van erfgoedplanning’. Het 

verleden wordt daarin gezien als een samenvoeging van herinneringen, overblijfselen en 

associaties die in het heden worden uitgekozen en opnieuw worden meegenomen in het 

ruimtelijk beleid wat de toekomst zal vormen. Kortom, een erfenis die meegenomen wordt 

uit het verleden naar het heden en het doorgeven van deze erfenis naar de toekomst 

(Ashworth, 1994, p1 en p. 8).  

Tot het einde van de twintigste eeuw was erfgoed in de ruimtelijke ordening vooral 

sectoraal verankerd. Gebouwde monumenten, landschap en archeologie stonden los van 

elkaar (Van der Zande, 2009, p. 31). Door het opnemen van objecten met beschermde 

status in ruimtelijke plannen werd vooral behoud nagestreefd (Van der Zande, 2009, p. 
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30). Met uitzondering van het aanwijzen van stads- en dorpsgezichten was de 

bescherming van erfgoed vooral objectgericht geregeld via de Monumentenwet. In 1998 

werd het Verdrag van Valetta vastgesteld in Nederland en kwam er meer aandacht voor 

het archeologisch erfgoed (Van der Zande, 2009, p. 33). Met de komst van Nota Belvedère 

(1999) werd een nieuwe weg ingeslagen. Erfgoedplanning is deels het uitvoeren van de 

taak die genoemd wordt door Van Gorp (2003): het bewust behouden en beschermen van 

erfgoed, zodat het bewaard blijft voor volgende generaties. De Belvedèrebenadering 

‘behoud door ontwikkeling’ werd de nieuwe benaderingswijze voor het omgaan met 

erfgoed in de ruimtelijke ordening (Eerden, 2008, p. 10). De sectoren monumentenzorg, 

landschapszorg en archeologie moesten integreren tot één beleidsveld (Van der Zande, 

2009, p. 33). Zoals eerder besproken kwam dit mede door het samenvoegen van de 

verschillende Rijksdiensten tot de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 

Monumenten in 2006. Later Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed genoemd.  

In het hoofdstuk 4 komen de verschillende wet- en regelgevingen aan bod die betrekking 

hebben op erfgoed in de ruimtelijke ordening.  
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3. Methodologie 

 

 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek besproken en wordt ingegaan op de 

verantwoording van de keuzes die gemaakt zijn bij het opzetten en uitvoeren van het 

onderzoek. Als eerste wordt de opzet besproken, waar begonnen wordt met de 

uitgangspunten voor het onderzoek. Vervolgens wordt de afbakening van het 

onderzoeksgebied behandeld en een overzicht gegeven van de gesprekken met de 

respondenten. In paragraaf 6.4 wordt de keuze voor de dataverzameling toegelicht en in 

de laatste paragraaf wordt stil gestaan bij enkele criteria die van toepassing zijn op het 

uitvoeren van kwalitatief wetenschappelijk onderzoek.  

 

3.1 Opzet onderzoek 
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een onderzoeksvraag van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, zoals besproken in de inleiding (hoofdstuk 1).  

Om tot een plan van aanpak te komen zijn de vragen van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed in acht genomen. Eveneens is een eerder onderzoek van de Erfgoedinspectie 

gebruikt om te bepalen hoe daar het beste aansluiting op gevonden kon worden, om zo 

een completer overzicht te kunnen realiseren. Alvorens de opzet van het onderzoek 

besproken wordt, zal het onderzoek van de Erfgoedinspectie en de punten van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed besproken worden, omdat beide een uitgangspunt 

hebben gevormd voor de rest van het onderzoek.  

 

3.1.1 Uitgangspunten  
De Rijksdienst wil graag meer inzicht in de volgende punten: 

 Wat is er aanwezig op het gebied van cultuurhistorische waardenkaarten bij 

gemeenten?  

 Hoe worden de kaarten gemaakt? Door wie worden ze gemaakt? Met welk doel worden 

de kaarten gemaakt?  

 Hoe worden de kaarten daadwerkelijk toegepast? Wie gebruikt ze en waarvoor? 

 Waar in het gemeentelijke apparaat zit de cultuurhistorie? Is er een aparte afdeling 

monumentenzorg en een aparte afdeling ruimtelijke ordening?  

 

Met deze informatie zou de Rijksdienst een helpende hand kunnen bieden aan gemeenten 

en provincies. Het laatste punt heeft betrekking op de twee werkvelden die te maken 

kunnen hebben met het instrument cultuurhistorische waardenkaart.  

 

Het onderzoek van de Erfgoedinspectie is in hoofdstuk 1 geïntroduceerd. Hieronder wordt 

dit onderzoek uitgebreider toegelicht. De Erfgoedinspectie heeft in 2010 een monitorboek 

uitgebracht. Hierin staat een inventarisatie naar cultuurhistorische waardenkaarten bij 

gemeenten. De resultaten uit deze inventarisatie komen voort uit een vragenlijst die de 
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Erfgoedinspectie heeft uitgezet bij alle gemeenten in Nederland. Gemeenten moesten deze 

vragenlijst zelf retourneren. Er was een hoge respons (79%) op dit onderdeel van de 

vragenlijst (Erfgoedinspectie, 2010, p. 10). De Erfgoedinspectie heeft in het monitorboek 

een indeling gehanteerd op basis van het aantal Rijksmonumenten per gemeente. 

Onderstaande tabel laat de indeling van de Erfgoedinspectie zien en hoe deze landelijk 

verdeeld is.  

 

Tabel 5: Aantal gemeenten naar aantal rijksmonumenten, nationaal, 2011. 

Aantal rijksmonumenten Omschrijving Totaal 

Minder dan 100 rijksmonumenten Kleine monumentengemeenten 327 

Tussen 100 en 199 

rijksmonumenten 

Middelgrote 

monumentengemeenten 

64 

200 rijksmonumenten en meer Grote monumentengemeenten  49 

Bron: Erfgoedinspectie, 2010, p. 75 

 

De Erfgoedinspectie heeft de gemeenten drie vragen gesteld die betrekking hebben op 

cultuurhistorische waardenkaarten. De eerste vraag was als volgt: Beschikt de gemeente 

over één of meer cultuurhistorische waardenkaarten?  

 

Tabel 6 geeft weer hoeveel gemeenten hebben aangegeven een cultuurhistorische 

waardenkaart te bezitten. 

In tabel 7 worden alleen de absolute cijfers weergegeven omdat niet alle gemeenten deze 

vraag hebben ingevuld. Deze tabel laat zien hoe de verdeling van aanwezige kaarten is per 

grote-, middelgrote- en kleine monumentengemeenten.  

 

Tabel 6: Aanwezigheid cultuurhistorische waardenkaarten, 2010. 

Cultuurhistorische waardenkaarten Aantal absoluut Aantal relatief 

Ja, aanwezig 193 58% 

Nee, niet aanwezig 137 42% 

Totale respons 330 100% 

Bron: Erfgoedinspectie, 2010, p. 80. 

 

Tabel 7: Aanwezigheid cultuurhistorische waardenkaarten, onderverdeeld naar kleine, 

middelgrote en grote monumentengemeenten, 2010. 

Gemeenten  Beschikt over cultuurhistorische 

waardenkaart(en) / absoluut 

Kleine monumentengemeenten 129   

Middelgrote monumentengemeenten 31 

Grote monumentengemeenten  33 

Totale respons 193  

Bron: Erfgoedinspectie, 2010, p. 80. 
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De resultaten uit deze tabellen geven een redelijk positief beeld van het aanwezige 

kaartmateriaal bij gemeenten. Meer dan de helft van de gemeenten geeft aan een 

cultuurhistorische waardenkaart te hebben. Bij de grote monumentengemeenten is dat 

percentage zelfs 73%. Omdat een cultuurhistorische waardenkaart een relatief nieuw 

instrument is, zijn deze percentages hoger dan verwacht. De Erfgoedinspectie geeft wel 

een kanttekening bij deze hoge percentages. Het is mogelijk dat gemeenten deze vraag 

positief hebben beantwoord indien zij veel gebruik maken van de cultuurhistorische 

waardenkaart van de provincie (Erfgoedinspectie, 2010, p. 80). 

 

De tweede vraag die de Erfgoedinspectie aan de gemeenten heeft voorgelegd is de vraag: 

Zijn de cultuurhistorische waardenkaarten actueel? 

 

Tabel 8: Actualiteit cultuurhistorische waardenkaarten, in absolute en relatieve cijfers, 

2010.  

Actueel Aantal Percentage 

Ja, allemaal 136 71 % 

Sommige 47 24 % 

Nee 10 5 % 

Totaal 193 100 % 

Bron: Erfgoedinspectie, 2010, p. 80 

 

Uit de gegevens van tabel 7 valt af te leiden dat de meeste cultuurhistorische 

waardenkaart recent ontwikkeld of herzien zijn.   

 

De derde vraag die de Erfgoedinspectie heeft gesteld heeft betrekking op de samenstelling 

van de cultuurhistorische waardenkaarten:  

Zijn in deze cultuurhistorische waardenkaarten opgenomen: rijksmonumenten, 

archeologische monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, 

cultuurlandschappelijke elementen, bouwhistorische waarden, archeologische 

verwachtingswaarden? 

 

Deze vraag is gesteld naar aanleiding van het cultuurhistorisch beleid van een gemeente. 

Dit kan betrekking hebben op monumenten, archeologie, 

historische geografie en stedenbouw- en landschapskunde en deze aspecten kunnen 

onderdeel uitmaken van het beleid voor ruimtelijke ordening (Erfgoedinspectie, 2010, p. 

82). Sinds de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) 

hebben veel gemeenten een archeologische verwachtingskaart opgesteld. Gemeenten zijn 

sinds de invoering van deze wet verplicht om aandacht te schenken aan mogelijk 

archeologische waarden. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreider in gegaan op deze wetgeving. 

Uit het antwoord op de derde vraag blijkt dat veel kaarten bestaan uit archeologische 

informatie. In tabel E is af te lezen in welke mate de verschillende thema’s terug komen op 

de cultuurhistorische waardenkaarten. 
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Tabel 8: Cultuurhistorische elementen op genomen op cultuurhistorische waardenkaarten  

 2010. 

Cultuurhistorische elementen Aantal kaarten  

Rijksmonumenten 116 

Archeologische monumenten 145 

Beschermde gezichten 72 

Cultuurlandschappelijke elementen 97 

Bouwhistorische waarden 48 

Archeologische verwachtingswaarden 180 

Bron: Erfgoedinspectie, 2010, p. 82 

 

Uit tabel 8 blijkt dat op 180 kaarten archeologische verwachtingswaarden terug komen. 

Ook archeologische monumenten en Rijksmonumenten komen op veel kaarten voor. 

Bouwhistorische gegevens komen het minst vaak terug op de cultuurhistorische 

waardenkaarten.  

 

Bovenstaande resultaten van de Erfgoedmonitor 2009-2010 zijn gebruikt als uitgangspunt 

bij het opzetten van het onderzoek. De resultaten die voort komen uit dit onderzoek 

kunnen een aanvulling zijn op de gegevens van de Erfgoedinspectie, wat samen zal leiden 

tot een completer beeld van cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten. Tevens is 

het interessant om de uitkomsten met elkaar te vergelijken. 
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3.1.2 Plan van aanpak  
Met in achtneming van de resultaten uit de Erfgoedmonitor 2009-2010 zijn aan de hand 

van de punten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed drie onderzoeksvragen 

geformuleerd:  

 

4. In hoeverre is er sprake van aanwezigheid en het ontwikkelen van 

cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten? 

5. In hoeverre maken gemeenten gebruik van deze cultuurhistorische 

waardenkaarten en op welke wijze?  

6. Op welke wijze is cultuurhistorie geborgd in het overheidsapparaat? 

 

De eerste twee vragen richten zich specifiek op cultuurhistorische waardenkaarten. Vraag 

drie gaat over de context waarin cultuurhistorische waardenkaarten een rol spelen. Het is 

interessant om te zien waar in het overheidsapparaat cultuurhistorie geborgd is, omdat het 

inzicht geeft in hoeverre cultuurhistorie meegewogen wordt in de ruimtelijke ordening. De 

onderzoeksvragen worden elk in een hoofdstuk behandeld. Hoofdstuk 2 heeft het werkveld 

van monumentenzorg en ruimtelijke ordening geïntroduceerd. In hoofdstuk 4 worden de 

wettelijke kaders besproken.  

Daarna behandeld elk hoofdstuk een onderzoeksvraag. Hoofdstuk 5 behandelt de eerste 

onderzoeksvraag, hoofdstuk 6 behandelt onderzoeksvraag 2 en hoofdstuk 7 bespreekt 

onderzoeksvraag 3. In elk hoofdstuk komt zowel theoretische als empirische informatie 

aan bod. Samen vormt deze informatie het antwoord op de onderzoeksvragen.  

Het empirische gedeelte van dit onderzoek bestaat uit gesprekken met twaalf gemeenten, 

twee provincies, twee steunpunten cultureel erfgoed en een regionaal bestuursorgaan. De 

keuze voor een kwalitatieve aanpak door middel van diepte-interviews wordt in paragraaf 

3.4 nader toegelicht. De gesprekken zijn gehouden met gemeenten van twee provincies: 

de provincie Noord-Brabant en de provincie Utrecht. Om een completer beeld te krijgen 

van de stand van zaken bij gemeenten zijn de betreffende provincies en de steunpunten 

cultureel erfgoed eveneens geïnterviewd. In de volgende paragraaf wordt uiteengezet 

waarom er gekozen is voor de provincies Noord-Brabant en Utrecht en welke gemeenten 

zijn geselecteerd.  

 

3.2 Afbakening onderzoeksgebied 
De twee provincies die gekozen zijn als case voor dit onderzoek zijn de provincie Noord-

Brabant en de provincie Utrecht. Binnen deze provincies zijn gemeenten en steunpunten 

monumentenzorg benaderd voor een interview.  

 

3.2.1 Provincies 
De keuze voor de provincies Noord-Brabant en Utrecht is gebaseerd op de provinciale 

cultuurhistorische waardenkaart die de beide provincies hebben gemaakt. Alle twaalf 

provincies in Nederland zijn in het bezit van een cultuurhistorische waardenkaart. Deze 

kaarten zijn allen digitaal en bijna allemaal via het internet te raadplegen. De provincie 
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Groningen verstrekt de kaart alleen per cd-rom en de kaart van de gemeente Drenthe is 

momenteel1 in onderhoud. Er zitten grote verschillen tussen deze provinciale kaarten. De 

provincies hebben andere keuzes gemaakt wat betreft de thema’s (kaartlagen) die worden 

weergegeven op de kaarten. Sommige kaarten zijn actueel en anderen zijn wat verouderd.  

Er is gekozen voor de provincie Noord-Brabant omdat zij een zeer actuele en uitgebreide 

cultuurhistorische waardenkaart ontwikkeld hebben. Naast historische geografische 

informatie, bouwhistorische informatie en archeologische informatie heeft de 

cultuurhistorische waardenkaart van Noord-Brabant nog een kaartlaag ‘regio’s’ en is de 

cultuurhistorische informatie op te splitsen in vlakken, landschappen en complexen. De 

cultuurhistorische waardenkaart van Noord-Brabant is geactualiseerd in 2010. De kaart 

van de provincie Utrecht is al wat ouder, deze kaartkomt uit 2005. De kaart van de 

provincie Utrecht bevat ook de drie eerstgenoemde kaartlagen, maar is minder 

gedetailleerd. Bovendien is er een verschil in het gebruik van de kaarten. Op de 

cultuurhistorische waardenkaart van Utrecht kan je inzoomen om informatie over een 

specifiek gebied te krijgen, maar het weglaten van bepaalde kaartlagen is niet mogelijk. 

Bij de kaart van Noord-Brabant is het wel mogelijk om kaartlagen weg te laten en 

informatie te selecteren. Bij deze kaart is het naast inzoomen ook mogelijk om te zoeken 

op plaatsnaam of adres. De verschillen tussen de kaarten maakt het interessant om te 

onderzoeken hoe de gemeenten binnen deze provincies met (zowel provinciale als 

gemeentelijke) cultuurhistorische waardenkaarten omgaan. 

Een ander aspect wat heeft meegespeeld bij de keuze voor de provincies is de 

geografische ligging van de provincies. Gemeenten in de provincie Utrecht en Noord-

Brabant zijn beter te bereizen dan bijvoorbeeld gemeenten in de provincie Friesland. 

Gezien het tijdsinterval waarbinnen dit onderzoek moet zijn afgerond is er voor gekozen 

om de reistijd zoveel mogelijk te beperken. In de volgende subparagraaf wordt besproken 

op welke wijze de gemeenten binnen de provincies geselecteerd zijn. 

 

3.2.2 Gemeenten 
De gemeenten die geselecteerd zijn voor een interview vallen binnen de provincie Noord-

Brabant of binnen de provincie Utrecht. Deze gemeenten zijn geselecteerd door middel van 

een steekproef. Alvorens de gemeenten zijn geselecteerd is er eerst een verdeling 

gemaakt van kleine, middelgrote en grote monumentengemeenten. De Erfgoedinspectie 

heeft in het Monitorboek van 2009 een indeling gehanteerd op basis van aantal 

monumenten per gemeente. Onderstaande tabel laat de indeling van de Erfgoedinspectie 

zien en hoe deze op landelijk niveau verdeeld is. 

 

 

 

 

 

                                           
1 Augustus 2011.  
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Tabel 9: Aantal gemeenten naar aantal rijksmonumenten, nationaal, 2011 

Aantal rijksmonumenten Omschrijving Totaal 

Minder dan 100 rijksmonumenten Kleine monumentengemeenten 327 

Tussen 100 en 199 rijksmonumenten Middelgrote monumentengemeenten 64 

200 rijksmonumenten en meer Grote monumentengemeenten  49 

Bron: Erfgoedinspectie, 2009-2010, p. 75. 

 

Om de resultaten die voortkomen uit het onderzoek te laten aansluiten op en te 

vergelijken met de resultaten van de Erfgoedinspectie, is dezelfde indeling gehanteerd. In 

tabel 10 valt de indeling af te lezen voor de gemeenten in Brabant en Utrecht.  

 

Tabel 10: Gemeenten naar aantal rijksmonumenten, Noord-Brabant en Utrecht, 2011 

Aantal rijksmonumenten Noord-Brabant Utrecht Totaal 

Minder dan 100 rijksmonumenten 51 9 60 

Tussen 100 en 199 rijksmonumenten 11 12 23 

200 rijksmonumenten en meer 5  5 10 

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011. 

 

Op landelijk niveau en in de provincie Noord-Brabant zijn de kleine monumenten-

gemeenten in de meerderheid en de grote monumentengemeenten in de minderheid. In de 

provincie Utrecht is dit niet geval. Bij het selecteren van de gemeenten is rekening 

gehouden met de omvang van de gemeenten, op basis van het aantal rijksmonumenten.  

In de categorie kleine monumentengemeenten worden in totaal acht gemeenten benaderd 

voor een interview, vijf gemeenten in de categorie middelgrote monumentengemeenten en 

vier in de categorie grote monumentengemeenten. Per provincie en per categorie zijn de 

gemeenten geselecteerd door middel van een aselecte steekproef. In tabel 11 staan de 

resultaten van de selecte steekproef. Het cijfer achter de gemeenten geeft het aantal 

monumenten in de gemeenten weer. 

 

Tabel 11: Indeling gemeenten naar aantal rijksmonumenten, 2011 

 Noord-Brabant Utrecht 

Kleine 

monumentengemeenten 

Best (24) 

Cuijk (58) 

Gilze en Rijen (96) 

Etten-Leur (77) 

Helmond (74) 

Soest (42) 

Rhenen (60) 

IJsselstein (68) 

Middelgrote 

monumentengemeenten 

Eindhoven (151) 

Geertuidenberg (122) 

Bunnik (151) 

Leusden (101) 

Zeist (178) 

Grote 

monumentengemeenten 

’s Hertogenbosch (542) 

Oss (238) 

Amersfoort (463) 

Stichtse Vecht (825) 

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011.  
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3.3 Respondenten 
 

3.3.1 Gemeenten 
Bovenstaande gemeenten zijn per brief geïnformeerd en daarna telefonisch benaderd met 

de vraag of zij hun medewerking willen verlenen aan een gesprek. Naar aanleiding van 

deze telefonische gesprekken zijn er 12 afspraken tot stand gekomen. In tabel 12 en tabel 

13 wordt een overzicht gegeven van de gesprekken.  

 

Tabel 12: Overzicht gesprekken Noord-Brabantse gemeenten, 2011. 

 Gemeente Respondent 

Kleine 

monumentengemeenten 

Cuijk (58) 

Helmond (74) 

Etten-Leur (77) 

 

Kees Peters 

Nicole Vereijken en Giel Keulen  

Kees Vergouwen en Cynthia van 

Dongen 

Middelgrote 

monumentengemeenten 

Eindhoven (151) 

 

F. Spijkers 

Grote 

monumentengemeenten 

’s Hertogenbosch (542) 

Oss (238) 

Jan Romeijn 

F. van der Linden en H. van Creij. 

Bron: Auteur, 2011. 

 

Tabel 13: Overzicht gesprekken Utrechtse gemeenten, 2011. 

 Gemeente Respondent 

Kleine 

monumentengemeenten 

IJsselstein (68) J.Bastmeijer 

Middelgrote 

monumentengemeenten 

Bunnik (151) 

Leusden (101) 

Zeist (178) 

S. Bos 

Katinka Fruin 

P. de Wit 

Grote 

monumentengemeenten 

Amersfoort (463) 

Stichtse Vecht (825 

Max Cramer 

Valesca van den Bergh en Peter Bos 

Bron: Auteur, 2011 

 

Met de overige gemeenten uit de steekproef is er geen gesprek tot stand gekomen. Dit 

had uiteenlopende redenen, maar kan in de meeste gevallen omschreven worden als ‘non-

respons’. Om tot een zo hoge mogelijke respons gekomen is er meerdere malen 

geprobeerd telefonisch een afspraak te maken en indien mogelijk om een terugbel notitie 

gevraagd.  

Na het voeren van twaalf gesprekken met gemeenten is besloten niet verder aan te 

dringen bij de overige gemeenten. De gesprekken waren goed verdeeld over de kleine, 

middelgrote en grote monumentengemeenten, voor zowel de provincie Utrecht als de 

provincie Noord-Brabant. In totaal komt het aantal gesprekken met kleine 

monumentengemeenten neer op vier, met middelgrote op vier en ook met grote 

monumentengemeenten komt het totaal neer op vier.  
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3.3.2 Gesprekken met steunpunten, provincies en regionaal bestuursorgaan 
Zowel de provincie Noord-Brabant als de provincie Utrecht beschikt over een steunpunt 

cultureel erfgoed. Een steunpunt cultureel erfgoed is een onafhankelijke instantie die zich 

op provincie niveau inzet voor cultureel erfgoed in de ruimtelijke omgeving. Deze 

steunpunten hebben een helpdesk waar gemeenten terecht kunnen met vragen. Tevens 

bieden de steunpunten hulp bij het formuleren en uitvoeren van cultuurhistorisch beleid 

(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011). Ten behoeve van het onderzoek zijn de 

steunpunten in beide provincies benaderd voor een gesprek. De verwachting was dat de 

steunpunten ook over informatie en kennis beschikken wat betreft cultuurhistorische 

waardenkaarten bij gemeenten. Het steunpunt in Noord-Brabant is het Monumentenhuis 

Brabant en daar is een gesprek gevoerd met de directeur van het steunpunt, Harrie Maas. 

In Utrecht opereert het steunpunt onder de naam STAMU (Steunpunt Archeologie en 

Monumenten Utrecht). Hier is gesproken met Wietske Dubelaar, coördinator van het 

steunpunt, en met Marianne Visser, adviseur archeologie bij het steunpunt. 

Om dezelfde reden dat de steunpunten benaderd zijn voor een gesprek zijn ook de 

provincies benaderd voor een gesprek. Medewerkers van de provincie die werkzaam zijn 

op het gebied van cultureel erfgoed bevatten ook kennis en informatie over 

cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten. Bij de provincie Utrecht is er een 

afspraak gemaakt met Alfons Vernooij en bij provincie Noord-Brabant is er gesproken met 

Har Kuijpers.  

Het gesprek met Har Kuijpers van de provincie Noord-Brabant en het gesprek met Harrie 

Maas van het Monumentenhuis Brabant leverde informatie op die van invloed was op de 

opzet van het onderzoek. Tijdens deze gesprekken kwam een subsidieregeling van de 

provincie Noord-Brabant aan bod. De officiële benaming van deze regeling is ‘Beleidsregel 

Stimulering Gemeentelijke Archeologie c.q. Erfgoedkaarten 2009-2011’. Deze 

subsidieregeling maakte het voor een aantal gemeenten in de regio Eindhoven mogelijk 

om cultuurhistorische waardenkaarten te laten maken door SRE Milieudienst. Dit is een 

regionaal bestuursorgaan voor de regio Eindhoven. Naar aanleiding van deze informatie is 

er een afspraak gemaakt met Ria Berkvens van de SRE Milieudienst en met Karen Evers 

van de gemeente Cranendonck. De gemeente Cranendonck is een van de gemeenten die 

gebruik gemaakt heeft van deze regeling. Toevalligerwijs bleek dat alle gemeenten die 

gebruik gemaakt hebben van deze regeling buiten de steekproef van Noord-Brabant zijn 

gevallen. Dit onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in de stand van zaken wat 

betreft cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten. Ondanks dat de gemeente 

Cranendonck buiten de steekproef is gevallen is er toch besloten een gesprek met deze 

gemeente aan te gaan. Het gesprek met de gemeente Cranendonck kan veel informatie 

toevoegen over het gebruik van cultuurhistorische waardenkaarten in Noord-Brabant. 

Vanuit de gemeente Cranendonck kwam het voorstel om het gesprek te combineren met 

de SRE Milieudienst, in plaats van twee afzonderlijke gesprekken. In tabel 14 wordt een 

overzicht weergegeven van alle gesprekken die hebben plaats gevonden. 
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Tabel 14: Overzicht respondenten onderzoek cultuurhistorische waardenkaarten, 2011.  

Organisatie Respondent Functie respondent 

Gemeente Cuijk K. Peters Beleidsmedewerker ruimtelijke en 

maatschappelijke ontwikkelingen 

Gemeente Etten-Leur C. van Dongen 

K. Vergouwen 

Juridisch medewerker afd. Vergunningen 

Bouwkundig medewerker afd. Vergunningen 

Gemeente Helmond G. Keulen 

N. Vereijken 

Beleidsmedewerker afd. Kunst en Cultuur 

Beleidsmedewerker afd. Kunst en Cultuur 

Gemeente Eindhoven F. Spijkers Beleidsadviseur Cultuurhistorie 

Gemeente Den Bosch J. Romeijn Teamleider Advies en  

beleidsmedewerker Monumenten 

Gemeente Oss H. van Creij 

F. van der Linden 

Medewerker afd. Ruimtelijke Ordening 

Medewerker afd. Vergunningen 

Gemeente IJsselstein J. Bastmeijer Medewerker afd. Beleid en Strategie 

Gemeente Bunnik S. Bos Beleidsadviseur RO en Volkshuisvesting, 

Archeologie en Monumenten 

Gemeente Leusden K.Fruin Medewerker Archeologie en Monumenten, 

afd. Ruimtelijke Ontwikkeling 

Gemeente Zeist P. de Wit Adviseur Cultuurhistorie  

Gemeente Amersfoort  M. Cramer Architectuurhistoricus, afd. Monumentenzorg 

Gemeente Stichtse Vecht V. van den Bergh 

P. Bos 

Beleidsadviseur Economische Ontwikkeling 

Beleidsadviseur Economische Ontwikkeling 

Provincie Noord-Brabant H. Kuijpers Beleidsmedewerker Cultuurhistorie 

Provincie Utrecht A. Vernooij Teamleider Erfgoed 

Stichting 

Monumentenhuis Brabant 

H. Maas Directeur Monumentenhuis 

Steunpunt Archeologie en  

Monumenten Utrecht 

W. Dubelaar 

M. Visser 

Coördinator steunpunt 

Adviseur archeologie 

Gemeente Cranendonck & 

SRE Milieudienst 

K. Evers 

R. Berkvens 

Medewerker afd. Beheer 

Projectleider Erfgoedkaarten en beleid 

Bron: Auteur, 2011. 
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3.4 Verantwoording dataverzamelingsmethode 
 

3.4.1 Toelichting keuze interviews 
Vanwege de focus op het gebruik en ontwikkelen van cultuurhistorische waardenkaarten is 

gekozen voor een kwalitatieve methode, diepte-interviews. In een gesprek kan 

doorgevraagd worden naar het hoe en waarom, naar gevoelens, attitudes, kennis, opinies 

en houdingen (Baarda en de Goede, 2006, p. 178). Bryman (2008) benadrukt dat 

kwalitatief onderzoek bekend staat om het aantonen van resultaten door middel van 

woorden, en niet op basis van getallen (Bryman, 2008, p. 393). In dit onderzoek is veel 

aandacht voor de keuzes die gemaakt zijn bij het maken van een cultuurhistorische 

waardenkaart. Om deze keuzes goed te kunnen belichten is het houden van een interview 

de meest verantwoorde keuze.  

Baarda en de Goede (2006) noemen ook twee nadelen van het houden van diepte-

interviews: het selectief geheugen en de sociale wenselijkheid. Mensen herinneren zich wat 

ze willen herinneren, hierdoor is het mogelijk dat sommige relevante zaken niet worden 

besproken. Tevens willen mensen van nature een goede indruk achter laten, waardoor  

soms antwoorden gegeven worden die niet helemaal de waarheid zijn. Om dit te 

voorkomen zal de interviewer neutraal moeten reageren op de antwoorden van de 

respondent (Baarda en de Goede, 2006, p. 221). Tegenover deze nadelen brengt 

interviewen een mate van flexibiliteit met zich mee. De interviewer kan inspelen op de 

antwoorden van de respondent (Bryman, 2008, p. 437). Flexibiliteit is tevens een 

eigenschap van semigestructureerd interviewen, de wijze waarop de interviews zijn 

afgenomen. Bij semigestructureerd interviewen wordt gebruik gemaakt van een lijst met 

onderwerpen die tijdens het gesprek aan bod moeten komen. Deze lijst hoeft niet in een 

bepaalde volgorde  afgewerkt te worden (Bryman, 2008, p. 439). Er zijn drie verschillende 

topiclijsten opgesteld, een voor de gemeenten, een voor de steunpunten en een voor de 

provincies. Deze zijn in de bijlage terug te vinden.  

 

3.4.2 Selecteren van gemeenten 
De gesprekken met de gemeenten zijn voortgekomen uit het trekken van een steekproef 

binnen de provincie Utrecht en binnen de provincie Noord-Brabant.  

Het trekken van deze steekproeven had niet als doel om statistische uitspraken te kunnen 

doen over de gehele populatie,  er dan ook gekozen voor een selecte steekproef (Baarda 

en de Goede, 2006, p. 149). Het kiezen voor een selecte steekproef heeft te maken met 

het feit dat zowel kleine, middelgrote en grote monumentengemeenten betrokken moesten 

worden bij het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek gelden dan ook, strikt 

genomen, alleen voor de onderzoekseenheden (Baarda en de Goede, 2006).  Ten eerste is 

een indeling gemaakt van kleine, middelgrote en grote monumentengemeenten per 

provincie. Daarna is per categorie een aselecte steekproef getrokken. Het is daarom wel 

mogelijk om statistische uitspraken te doen per categorie. 
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3.5. Wetenschappelijke criteria bij kwalitatief onderzoek 
Bryman (2008) bespreekt vier criteria die bij wetenschappelijk kwalitatief onderzoek juist 

moeten worden uitgevoerd. Dat zijn betrouwbaarheid, overdraagbaarheid, 

controleerbaarheid en objectiviteit (Bryman, 2008, p. 377).  

 

3.5.1 Betrouwbaarheid 
De gesprekken zijn uitgewerkt in een verslag. Deze verslagen zijn terug gestuurd naar de 

respondenten. Indien de respondenten opmerkingen of aanvullingen hadden op het 

verslag, zijn deze verwerkt in een herziening van het verslag. De herziene verslagen zijn 

gebruikt bij het analyseren van de resultaten. Deze methode wordt door Bryman 

‘respondent validation’ genoemd (Bryman, 2008, p. 377). 

 

3.5.2 Overdraagbaarheid 
Met het begrip overdraagbaarheid moet volgens Bryman (2008) in acht worden genomen 

of de bevindingen generaliseerbaar zijn.  

In dit onderzoek zijn gemeenten binnen twee provincies onderzocht. Omdat deze 

provincies en gemeenten niet door middel van een aselecte steekproef zijn gekozen, zijn 

de uitkomsten van dit onderzoek niet generaliseerbaar voor alle gemeenten in Nederland. 

Binnen de categorieën kleine monumentengemeenten, middelgrote 

monumentengemeenten en grote monumentengemeenten zijn wel aselecte steekproeven 

uitgevoerd. Uitkomsten met betrekking tot bijvoorbeeld kleine monumentengemeenten 

kunnen daarom betrekking hebben op alle kleine monumenten gemeenten in Utrecht of 

Noord-Brabant.  

Ondanks dat geen officiële uitspraken gedaan kunnen worden over alle gemeenten in 

Nederland, bestaat het vermoeden dat er geen grote verschillen zullen zijn met gemeenten 

binnen andere provincies in Nederland.  

 

3.5.3 Controleerbaarheid 
De gesprekken zijn opgenomen met behulp van een dictafoonapplicatie. Tevens zijn tijdens 

de gesprekken aantekeningen gemaakt. De opnames en aantekeningen kunnen 

opgevraagd worden bij de auteur om de authenticiteit van de gegevens te controleren.  

 

3.5.4 Objectiviteit 
Een onderzoek moet altijd streven naar zoveel mogelijk objectiviteit bij het uitvoeren van 

een onderzoek, gezien het feit dat volledige objectiviteit niet mogelijk is (Bryman, 2008, p. 

379). De onderzoeker had weinig tot geen ervaring  met de overheid en het werkveld 

cultuurhistorie en ruimtelijke ordening, en eveneens weinig voorkennis over 

cultuurhistorische waardenkaarten. Daarom kan er vanuit worden gegaan dat de 

onderzoeker weinig subjectief was.  
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4. Beleid op het gebied van cultuurhistorie en 

ruimtelijke ordening 

 

 

De beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MoMo) is in september 2009 aangeboden 

aan de Tweede Kamer. Sindsdien vormt de beleidsbrief het kader voor de meeste wet- en 

regelgeving op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed. MoMo brengt enkele oplossingen 

voor de geconstateerde tekortkomingen van de Monumentenwet uit 1988 (Andersson 

Elffers Felix, 2010). In plaats van een object gerichte benadering spreken we tegenwoordig 

over een context gerichte benadering. Tevens wordt het gedachtegoed van Belvedère, 

behoud door ontwikkeling, gestimuleerd in de modernisering van de monumentenzorg 

(Eerden, 2008, p. 10).  

In dit hoofdstuk wordt de belangrijkste wet- en regelgeving besproken op het gebied van  

monumentenzorg en op het gebied van ruimtelijke ordening.  

 

4.1 Monumentenwet 1988 
In 1988 werd de Monumentenwet van 1961 vervangen. In de nieuwe wet werd vastgelegd 

hoe het Rijk een gebouw of object kan aanwijzen als rijksmonument. Gemeenten kregen 

met deze wet de bevoegdheid om vergunningen te verlenen voor rijksmonumenten 

(Andersson Elffers Felix, 2010, p. 14). Naast rijksmonumenten kan een gemeente of 

provincie ook monumenten beschermen, deze vallen dan echter niet onder 

rijksbescherming (Royal Haskoning, 2008, p. 14). Sinds de jaren tachtig zijn steeds meer 

verantwoordelijkheden wat betreft het gebouwd erfgoed terecht gekomen bij gemeenten 

(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009, p. 179). Een trend die nog steeds doorzet. 

De monumentenwet richt zich niet alleen op objecten, maar ook op terrein (archeologische 

monumenten), op stads- en dorpsgezichten en op archeologisch onderzoek. De status van 

rijksmonument kan worden toegekend als een object of structuur ouder is dan vijftig jaar 

en van algemeen belang is door de schoonheid, de wetenschappelijke betekenis of de 

cultuurhistorische waarde . Vanaf 1 januari 2012 wordt deze vijftig jaren grens naar 

beneden bijgesteld (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011).  

Door de wet van 1988 was het tot voor kort niet mogelijk om iets aan het monument te 

veranderen zonder vergunning (Andersson Elffers Felix, 2010, p9). Voor het veranderen, 

afbreken, of verwijderen van een monument moest er een omgevingsvergunning worden 

aangevraagd bij de gemeente (Royal Haskoning, 2008, p. 14).  

De wet uit 1988 behelst ook subsidieregelingen voor onderhoud en restauratie. Daarvan is 

het Brim (Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten) het meest van belang. 

Deze regeling is van kracht sinds 2006 en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (Andersson Elffers Felix, 2010, p. 9).  
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4.2 Verdrag van Valletta (1992) en de wet op de archeologische 

monumentenzorg (2007) 

Aan het begin van de twintigste eeuw maakte de archeologie een belangrijke ontwikkeling 

door, door grootschalige ontginningen en terpafgravingen ontstond er een explosieve groei 

in het aanbod van archeologische vondsten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009, 

p. 19).  De aandacht voor de historische sporen ondergronds nam wereldwijd toe. Met het 

verdrag van Malta werden er internationale kaders opgesteld aan de archeologische 

monumentenzorg.  

Het verdrag van Malta van de Raad van Europa beoogt om archeologische waarden te 

beschermen door behoud in ‘situ’, het ter plaatste bewaren. Het verdrag is aangenomen in 

1992 en in werking getreden in 1995 (Erfgoed Nederland, 2011). In Nederland heeft dit 

verdrag ertoe geleid dat archeologie steeds vaker een rol speelt bij het maken van 

bestemmingsplannen. Archeologisch onderzoek kan daardoor aan het begin van het proces 

worden uitgevoerd, wat de kansen op bescherming van het archeologisch erfgoed vergroot 

(Andersson Elffers Felix, 2010, p. 8).  

4.2.1 Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) 

In navolging van het Verdrag van Malta werd in 2007 de Wet op de archeologische 

monumentenzorg aangenomen. Met de Wamz werd het opnemen van archeologische 

waarden in het bestemmingsplan verplicht (Andersson Elffers Felix, 2010, p. 25). Hiermee 

kwam de verantwoordelijkheid voor de borging van archeologische waarden bij de 

gemeenten te liggen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009a, p. 170). Gemeenten 

zijn verplicht om rekening te houden met de geconstateerde of te verwachten 

archeologische waarden. Deze verplichting heeft als gevolg dat gemeenten bij het maken 

van ruimtelijk beleid het belang van archeologische waarden vanaf het begin meewegen. 

Gemeenten hebben de bevoegdheid gekregen om bij het afgeven van sloop-, bouw-, of 

aanlegvergunningen archeologische eisen te stellen (Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, 2009a, p. 172). Door het maken van een archeologisch beleidsplan of 

archeologische waardenkaart kan er invulling gegeven worden aan deze wetgeving. Indien 

het veilig bewaren van archeologische resten in de grond onmogelijk is, moeten de 

archeologische waarden door middel van opgravingen worden behouden. Op deze wijze 

gaat de archeologische informatie niet verloren. De kosten komen voor rekening van de 

verstoorder (Royal Haskoning, 2008, p. 13). 

4.3 Nota Belvedère 
In hoog tempo veranderen de eisen die mensen stellen aan de ruimtelijke omgeving. 

Veranderende behoeften leiden tot het verdwijnen van historische kenmerken, iets wat 

onvermijdelijk is. Een nadeel van het inrichten van de ruimte op basis van huidige 

behoeften is dat er een eenzijdig beeld ontstaat van de ruimtelijke omgeving. Om de 

diversiteit en de door jaren opgebouwde kwaliteit van de leefomgeving te behouden is de 

Nota Belvedère in het leven geroepen (Nota Belvedère, 1999, p. 6). De nota is 

voortgekomen uit een samenwerking tussen vier ministeries: het Ministerie van Onderwijs, 
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Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat (Nota Belvedère, 1999). De nota en het programma Belvedère zijn 

een belangrijke zet geweest bij het sterker maken van de relatie tussen cultuurhistorie en 

ruimtelijke ordening. Van 1999 tot en met 2009 is het gedachtegoed uitgedragen door 

middel van het programma Belvedère. Het streven was om cultureel erfgoed meer te 

betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen (Belvedère, 2011). Centraal in dit streven stond 

de strategie ‘behoud door ontwikkeling’ (Feddes, 1999, p. 6).  Dat betekent het bestaande 

erfgoed behouden, benutten en mogelijk gebruiken als inspiratie voor verdere 

ontwikkelingen (Royal Haskoning, 2008, p. 10). Dat geldt voor zowel erfgoed boven de 

grond, zoals gebouwd erfgoed en cultuurlandschappen, als voor erfgoed onder de grond, 

de archeologische waarden. Deze ontwikkelingsgerichte strategie is het uitgangspunt dat in 

het ruimtelijk beleid moet worden opgenomen. De uitvoering van het beleid gaat volgens 

het motto ‘indien mogelijk op decentraal niveau, en alleen waar het moet op rijksniveau’ 

(Feddes, p. 34, 1999). Tevens werd er door middel van de Nota getracht om alle spelers 

(beleidsmakers, marktpartijen, cultuurhistorische en ruimtelijke organisaties, burgers) in 

het werkveld te betrekken. Met het doel om de spelers ervan te overtuigen om de 

cultuurhistorische identiteit sterker richtinggevend te laten worden bij de inrichting van de 

ruimte (Eerden, 2008, p. 10). Het mes sneed eigenlijk aan twee kanten: enerzijds was er 

een streven naar het behoud van cultuurhistorisch erfgoed, anderzijds had het de 

verbetering van de leefomgeving als doel. Cultuurhistorische elementen in de ruimtelijke 

omgeving kunnen een bron van inspiratie zijn en ruimtelijke ontwikkelingen kunnen de 

status van cultuurhistorisch erfgoed versterken. Zo kan het herbestemmen van een gebied 

zorgen voor het behoud van erfgoed en tegelijkertijd een economisch impuls en 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit betekenen (Eerden, 2008, p. 10). Het uitdragen 

van deze boodschap is door middel van verschillende inspirerende projecten op gang 

gekomen. Om verdere invulling te geven aan het gedachtegoed van Belvedère moet er een 

volgende stap genomen worden. Cultuurhistorische waarden moeten gaan bijdragen aan 

de inrichting van de ruimte, en een vast onderdeel uitgaan maken van het werkveld 

ruimtelijke ordening (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011).  

4.4 Nota Ruimte (2006) en Wro (2008) 
De Nota Ruimte is verschenen in 2006. De Nota Ruimte omschrijft het rijksbeleid op 

gebied van ruimtelijke ordening. Sinds de inwerkingtreding van deze nota hebben 

gemeenten en provincies meer bevoegdheden gekregen. De lagere overheden spelen in op 

enkele nationale doelen, maar zijn zelf eindverantwoordelijk voor hun grondgebied 

(Rijksoverheid, 2011b). De vier hoofdthema’s van deze nota zijn: 

- Versterking van de economie en concurrentiepositie 

- Bevordering van krachtige steden en vitaal platteland 

- Aansluiting op internationale infrastructuur 

- Waarborging van de veiligheid (Rijksoverheid, 2011b). 
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In de Nota Ruimte wordt er waarde gehecht aan cultureel erfgoed. Dit blijkt uit het feit dat 

cultuurhistorie wordt gezien als een van de basiskwaliteiten binnen de nota (Rijksoverheid, 

2011b). Door middel van cultuurhistorie aan te wijzen als basiskwaliteit stelt het rijk vast 

welke cultuurhistorische waarden behouden moeten blijven. Alle ruimtelijke plannen 

moeten voldoen aan de basiskwaliteit. Wat in de praktijk betekent dat alle plannen een 

cultuurhistorische paragraaf moeten bevatten (Royal Haskoning, 2008, p. 9).  

De Nota Ruimte beschrijft daarnaast hoe nationale cultuurhistorische belangen worden 

geborgd op rijksniveau. Zo wordt onder andere in de Nota Ruimte de planologische 

bescherming van nationale landschappen en het Nederlands werelderfgoed geregeld 

(Handreiking Erfgoed en Ruimte, 2011). In paragraaf 4.8 wordt het Nederlands 

werelderfgoed besproken. Er zijn door de Nota Ruimte twintig nationale landschappen in 

het leven geroepen. Binnen deze landschappen worden cultuurhistorische waarden en 

landschappelijke kwaliteiten behouden, beschermd en waar mogelijk verder ontwikkeld 

(Royal Haskoning, 2008, p. 9). De Nota Ruimte neemt tevens het gedachtegoed van Nota 

Belvedère met zich mee door een ontwikkelingsgerichte benadering te stimuleren, in plaats 

van het stellen van ruimtelijke beperkingen (Royal Haskoning, 2008, p. 8).  

 

4.4.1 De (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening 
Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) herzien, als opvolger van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening (WRO) uit 1962. Met deze nieuwe wet moet de verdeling van de 

taken tussen de Rijksoverheid, provincies en gemeenten vereenvoudigd worden 

(Rijksoverheid, 2011a). De wet schrijft het principe ‘bevoegdheid volgt 

verantwoordelijkheid’ voor: de overheid die verantwoordelijk is moet ook de 

bevoegdheden hebben om taken uit te voeren (Royal Haskoning, 2008, p. 11). De 

besluitvorming moet middels deze wet sneller gaan verlopen (Rijksoverheid, 2011a). 

Voorheen hadden het Rijk en de provincies de macht om gemeenten bij te sturen in hun 

beleid. De nieuwe Wro schrijft voor dat het Rijk en de provincies enkel gemeenten op hun 

vingers kunnen tikken wanneer een rijksbelang of provinciaal belang mee gemoeid is 

(Altes en Van der Valk, 2010, p. 126). Daaruit vloeit voort dat het rijk, provincies en 

gemeenten in beginsel beschikken over dezelfde wettelijke instrumenten: structuurvisies, 

bestemmingsplannen,  projectbesluiten en coördinatiebevoegdheden (Royal Haskoning, 

2008, p. 11). De structuurvisie wordt opgesteld door alle overheden. Dit document wordt 

gezien als de ruimtelijke schets voor de komende tien jaar (Rijksoverheid, 2011). De 

structuurvisie kent geen wettelijke binding, wat in de praktijk er toe leidt dat een 

gemeente niet verplicht is om haar plannen aan te passen aan een provinciale of 

rijksstructuurvisie. In de praktijk streeft de Wro er naar dat gemeenten kennis nemen van 

de rijks- en provinciale structuurvisie en dat in overleg door laten werken in de 

gemeentelijke ruimtelijke plannen (Royal Haskoning, 2008, p. 11). Echter mag een 

bestemmingsplan niet contrair zijn aan Rijks- of provinciaal beleid. Het Rijk en provincie 

doen niet langer meer aan het achteraf toetsten van gemeentelijke plannen. Door het 

opstellen van provinciale en rijksstructuurvisies kan de gemeente kennis nemen en 

inspelen op de ruimtelijke ambities van hogere overheden (Rijksoverheid, 2011, wro). De 
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mogelijkheden om in te grijpen blijven voor het Rijk en de provincie beperkt. Het Rijk kan 

door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) haar belangen nastreven en 

de provincie door het opstellen van een provinciale verordening (Royal Haskoning, 2008, 

p. 12). Bestemmingsplannen moeten elke tien jaar worden herzien (Rijksoverheid, 2011). 

Het bestemmingsplan is tevens het instrument waar het erfgoedbeleid in kan worden door 

vertaald (Handreiking Erfgoed en Ruimte, 2011). Het bestemmingsplan bestaat naast de 

Monumentenwet en de Wet op de archeologische monumentenzorg en kan ook benut 

worden om cultureel erfgoed te borgen. Het bestemmingsplan moet dienst doen als 

afwegingskader waarbinnen ook de cultuurhistorische elementen in overwegingen moeten 

worden genomen. Het is mogelijk om cultuurhistorische waarden een juridische borging te 

geven in het bestemmingsplan, via de plankaart en gebruiksvoorschriften (Altes en Van 

der Valk, 2010, p. 127).  

 

4.5 Modernisering Monumentenzorg 
Het denken over monumentenzorg is in de twintigste eeuw sterk veranderd. Zo is er 

steeds meer aandacht voor een contextgerichte benadering in plaats van een 

objectgerichte benadering en werd het gedachtegoed van Belvedère steeds belangrijker: 

behoud door ontwikkeling. Dit had ook zijn weerslag op de organisatie in de 

monumentenzorg, die moest gaan veranderen. Enkele knelpunten stonden een goede 

monumentenzorg in de weg. Het tijdstip van het geven van cultuurhistorisch advies in het 

planproces is een van de knelpunten. De heer Bazelmans verwoordt dit in het tijdschrift 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ‘Het Rijk wordt pas heel laat speler bij het wijzigen 

van een monument. Aan sommige plannen wordt al jaren gewerkt voordat de 

opdrachtgever terecht komt bij de gemeente voor een vergunning en bij de RCE voor een 

advies. Zo wordt de overheid gedwongen om een positie van hindermacht in te nemen’ 

(Snoodijk, 2010, p. 4). Het gevolg van deze situatie is dat vaak al veel kosten gemaakt 

zijn en dat de plannen alsnog afgewezen worden of moeten worden aangepast (Ministerie 

van OC&W, 2009, p. 25). Het beleid was tevens nog teveel gefocust op objecten, terwijl de 

aandacht voor de omgeving van het object toenam. Het beleid bood geen ruimte voor het 

in stand houden van een cultuurlandschap of bepaalde gebieden. Een ander knelpunt in de 

monumentenzorg was de instabiele restauratiemarkt (Ministerie van OC&W, 2009, p. 25). 

Incidentele financiering maakte restauraties mogelijk maar belangen als technische 

noodzaak, nieuwe functies van monumenten en effecten op de omgeving speelden daarbij 

geen rol (Snoodijk, 2010, p. 5). De leegstand van historische gebouwen is eveneens een 

toenemend probleem. Door een constante verandering van onze leefomgeving verandert 

ook het ruimtegebruik. Als gevolg daarvan verliezen sommige gebouwen, complexen, 

terreinen en landschappen hun functie. Wanneer deze gebouwen in verval raken gaan 

cultuurhistorische waarden mogelijk verloren (Ministerie van OC&W, 2009, p. 12). Het 

laatste knelpunt wat wordt aangestipt is de moeilijk toegankelijke kennis. Gemeenten 

blijken niet altijd over voldoende kennis beschikken. De Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed fungeert als kennisinstituut, maar in de praktijk blijkt deze kennis niet altijd 

terecht te komen bij monumenteigenaren en gemeenten (Ministerie van OC&W, 2009, p. 

26).  
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Naast de genoemde knelpunten hebben er ook goede ontwikkelingen plaats gevonden op 

het gebied van monumentenzorg. Zo zijn er veel objecten aangewezen als rijksmonument 

en zijn er beschermde stads- en dorpsgezichten aangewezen. Het is echter niet mogelijk 

om alles op die manier te beschermen, daarom moest er nagedacht worden over een 

nieuwe manier van omgaan met cultureel erfgoed (Snoodijk, 2010, p. 4). Cultureel erfgoed 

kan op een andere manier behouden worden, bijvoorbeeld door cultureel erfgoed een 

vaste drager te laten zijn bij de inrichting van de ruimte. 

De behoefte aan een nieuw monumentenbeleid en de behoefte om bovengenoemde 

knelpunten op te lossen resulteerde in de Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg 

onder het bewind van minister Plasterk (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011). In 

november 2009 stemde de Tweede Kamer in met de plannen van minister Plasterk. De 

beleidsbrief MoMo richt zich op drie pijlers: 

-Pijler 1: cultuurhistorische belangen meewegen in ruimtelijke ordening 

-Pijler 2: krachtiger en eenvoudiger regelgeving 

-Pijler 3: bevorderen van herbestemming 

 

Ten grondslag aan deze pijlers ligt de kennisinfrastructuur, die fundamenteel is voor de 

verbetering van de monumentenzorg (Ministerie van OC&W, 2009, p. 27).   

Pijler 1 oefent invloed uit op zowel het veld van de monumentenzorg als het veld van de 

ruimtelijke ordening. Bij ruimtelijke ordening is het van belang dat goede afwegingen 

plaats vinden van alle belangen die van invloed zijn op de kwaliteit van de ruimte 

(Ministerie van OC&W, 2009, p. 10). Naast belangen zoals sociale en economische effecten 

en veiligheid hoort ook cultuurhistorie bij deze belangen (Snoodijk, 2010, p. 4). 

Cultuurhistorie moet een structurele factor worden bij het maken van ruimtelijke plannen 

(Ministerie van OC&W, 2009, p. 28). Het bestemmingsplan is het ideale instrument om 

cultuurhistorie te verweven in ruimtelijke plannen. De uitwerking van deze pijler komt 

onder andere terug in de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) en de aanpassing van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro). In de volgende paragraaf zal hier verder op worden ingegaan.  

Pijler 2 is gericht op het doeltreffender maken van de sectorale regelgeving. Door meer te 

regelen via de ruimtelijke ordening zijn minder sectorale regels nodig. Daarnaast is de 

doelstelling om procedures eenvoudiger te maken voor monumenteigenaren, wat ten 

goede zal komen van de kwaliteit van de monumentenzorg (Ministerie van OC&W, 2009, p. 

28). Het streven is om de burger meer te betrekken bij de waardering en selectie van 

cultureel erfgoed. De beleving en sociaal-economische functie van een gebouw spelen 

hierbij een grote rol (Andersson Elffers Felix, 2010, p. 29). Kennis en betrokkenheid van 

burgers moet beter worden benut in de monumentenzorg. 

Het bevorderen van herbestemming is pijler 3. Monumenten zonder functie krijgen 

prioriteit boven monumenten die ook aandacht verdienen, maar wel een functie hebben 

(Snoodijk, 2010, p. 5). Bij het toekennen van een nieuwe functie aan een monument 

moeten de cultuurhistorische waarden meegenomen worden in het proces (Ministerie van 

OC&W, 2009, p. 12). Door het creëren van een nieuwe passende functie kan een gebouw 

of terrein opnieuw in gebruik worden genomen en beter behouden blijven. Daarnaast is in 
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het proces veel aandacht voor de omgeving van het project dat herbestemd wordt. De 

heer Van de Voorde stelt in het tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ‘Als we 

oude gebouwen en gebieden herbestemmen, krijg je een minder grote aanslag op het 

resterende landschap’ (Snoodijk, 2010, p. 5).  

De modernisering van de monumentenzorg heeft als overkoepelend doel om een 

verandering in de manier van denken te weeg te brengen. Cultureel erfgoed moet gezien 

worden als een onmisbaar aspect en een bron van inspiratie in ruimtelijke ontwikkelingen 

(Handreiking Erfgoed en Ruimte, 2011). Om dit te realiseren moet cultureel erfgoed al bij 

het begin van het planproces betrokken worden. Het opstellen van de Visie Erfgoed en 

Ruimte en het aanpassen van het Besluit ruimtelijke ordening moet dit bevorderen.  

4.6 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Visie Erfgoed en Ruimte en Besluit 
ruimtelijke ordening 

 

4.6.1 Visie erfgoed en ruimte 
De beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg schrijft een integratie van cultuurhistorie in 

de ruimtelijke ordening voor. Met de Visie Erfgoed en Ruimte ‘Kiezen voor Karakter’2 geeft 

het kabinet Rutte invulling aan haar taak om cultureel erfgoed te integreren in de 

ruimtelijke ordening (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011). Het kabinet wil met 

deze visie een nieuwe fase van de modernisering van monumentenzorg ingaan. De visie 

laat overheden, eigenaren, ontwerpers en planontwikkelaars zien hoe cultureel erfgoed 

benut kan worden om een gebied een kwaliteitsimpuls te geven en tevens een bijdrage 

kan leveren aan het behalen van doelen op maatschappelijk en economisch vlak 

(Kamerbrief 2011).  

 

De Visie Erfgoed en Ruimte is tevens complementair aan de Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte, van het ministerie Infrastructuur en Milieu. In deze structuurvisie borgt het 

kabinet de cultuurhistorische waarden die van nationaal belang zijn via de planologie. De 

Visie Erfgoed en Ruimte vult hier op aan door die cultuurhistorische waarden in een groter 

geheel te plaatsen en oplossingen aan te leveren voor het borgen van deze waarden via de 

niet-juridische weg (Visie Erfgoed en Ruimte, 2011, p. 2). De visie heeft een tweeledig 

doel. Ten eerste geeft de Rijksoverheid aan voor welke cultuurhistorische belangen ze zich 

zelf verantwoordelijk voelt, welke prioriteiten er liggen, en hoe ze wil samen werken met 

andere actoren. Het tweede doel van deze visie is het vormen  van een kader. Via dit 

kader moet samenwerking tussen de verschillende overheidslagen en tussen overheid en 

particuliere partijen verbeterd worden (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011).  

 

 

 

 

                                           
2 Ten tijde van het schrijven van dit onderzoek is de Visie Erfgoed en Ruimte aangeboden aan de 

Tweede Kamer.   
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Vijf speerpunten zijn gekozen voor het erfgoedbeleid van het Rijk (Rijksoverheid, 2011): 

- Werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten 

- Eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren 

- Herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: focus op groei en krimp 

- Levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie, ecologie 

- Wederopbouw: tonen van een tijdperk. 

Deze speerpunten komen overeen met een van de genoemde doelen in de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte.  

 

4.6.2 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte3 van het Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu is in juni 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer (Rijksoverheid, 2011). In deze 

structuurvisie wordt het beleid op gebied van infrastructuur en ruimte voor de komende 

jaren uitgewerkt. Het Rijk streeft naar een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland 

(Rijksoverheid, 2011). 

Het kabinet wil economische groei stimuleren door te investeren in infrastructurele werken. 

De bereikbaarheid van grote economische regio’s is van belang voor de economie. Tevens 

is het creëren van een gezonde leefomgeving een van de aandachtspunten in de 

structuurvisie. Drie hoofddoelen zijn opgesteld voor de middellange termijn (Ontwerp 

Structuurvisie I&M, 2011, p. 25): 

- Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland 

- Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij 

de gebruiker vooropstaat 

- Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

Om deze doelen te behalen is er een aantal nationale belangen opgesteld in de 

structuurvisie. Twee belangen hebben betrekking op het integreren van cultuurhistorie in 

de ruimtelijke ordening (Ontwerp Structuurvisie I&M, 2011, p. 55). Dit zijn nationaal 

belang tien en nationaal belang dertien. Nationaal belang tien luidt als volgt: Ruimte voor 

behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke 

kwaliteiten en nationaal belang dertien: Zorgvuldige afwegingen en transparante 

besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen.  

De unieke cultuurhistorische kwaliteiten zijn onder andere het UNESCO werelderfgoed, de 

beschermde stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten en het maritiem erfgoed. Het Rijk 

moet zorgen voor een goed systeem van ruimtelijke ordening. Dat houdt in dat de 

Rijksoverheid moet zorgen dat er een goede afstemming van taken is tussen verschillende 

                                           
3 Alle verwijzingen naar de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte hebben betrekking op de 

ontwerpversie. Deze structuurvisie is nog niet officieel vastgesteld.  
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overheden, zodat alle belangen goed kunnen worden afgewogen. Het Rijk gaat uit van een 

ontwikkelingsgerichte benadering en hierbij moet rekening worden gehouden met cultureel 

erfgoed, waterhuishouding en het milieu (Ontwerp Structuurvisie I&M, 2011, p. 55).  

 

4.6.3 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
In december 2010 heeft de staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap een voorstel tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aan de 

Kamer gestuurd. Het wijzigen van het Bro heeft als doel dat gemeenten bij het maken van 

bestemmingsplannen cultuurhistorische waarden mee gaan wegen. De volgende passage 

treed vanaf 1 januari 2012 in werking: 

‘Een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische 

waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.’ 

(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011). 

In de praktijk impliceert dit dat gemeenten een overzicht moeten hebben van de 

cultuurhistorische waarden binnen de gemeente of binnen het bestemmingsplangebied. 

Tevens moeten gemeenten beargumenteren welke keuzes ten behoeve van de 

cultuurhistorische waarden gemaakt zijn, en op welke wijze dit wordt vertaald naar het 

bestemmingsplan. De wijziging van het Bro is in feite een uitbreiding van de verplichting 

om archeologische waarden op te nemen in het bestemmingsplan. Deze specifieke 

waarden worden al langer geborgd via het Bro (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

2011). Het van kracht worden van deze wijziging van het Bro bevordert het vroeg 

inbrengen van cultuurhistorische waarden in het planproces.  

 

4.7 UNESCO werelderfgoed 
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) is onderdeel van 

de Verenigde Naties. Deze organisatie richt zich wereldwijd op onderwijs, wetenschap, 

cultuur en communicatie. Het streven daarbij is de wereldvrede (UNESCO, 2011). 

Bovengenoemde werkterreinen worden ingezet om dit streven te bereiken. Op het gebied 

van cultuur streeft UNESCO onder andere naar het behoud van erfgoed. UNESCO heeft een 

Commissie voor het Werelderfgoed en deze commissie heeft de lijst met werelderfgoed 

opgesteld. Het erfgoed dat werelderfgoed genoemd mag worden zijn zowel objecten als 

natuurgebieden, met de eigenschap dat ze een unieke universele waarde hebben 

(Handreiking Erfgoed en Ruimte, 2011). Nederland heeft in 1992 de World Heritage 

Convention ondertekend, waarmee de Rijksoverheid erkend dat er goed gezorgd zal 

worden voor het werelderfgoed op Nederlandse bodem. Nederland heeft negen 

werelderfgoederen:  

- Schokland, sinds 1995 

- Stelling van Amsterdam, sinds 1996 

- Molen bij Kinderdijk, sinds 1997 

- Historisch gebied van Willemstad, sinds 1997 
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- Ir. D. F. Woudagemaal sinds 1998 

- Droogmakerij de Beemster, sinds 1999 

- Rietveld Schröderhuis, sinds 2000 

- Waddenzee, sinds 2009 

- Amsterdamse grachtengordel sinds 2010 
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5. Aanwezigheid van cultuurhistorische 

waardenkaarten 
 

 

In dit onderzoek staat het instrument cultuurhistorische waardenkaart centraal. Er bestaat 

geen eenduidige vorm of definitie van een cultuurhistorische waardenkaart. Er is relatief 

weinig bekend over de aanwezigheid van cultuurhistorische kaarten bij gemeenten en het 

gebruik ervan.  

In de eerste drie paragrafen van dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van het 

instrument cultuurhistorische waardenkaart. Dit gebeurd aan de hand van literatuur, de 

nationale cultuurhistorische waardenkaart (Belvedèrekaart) en de provinciale 

waardenkaarten. Uit deze schets is een schema opgesteld dat de kenmerken van een 

cultuurhistorische waardenkaart samenvat. In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk wordt 

de informatie uit de gesprekken met gemeenteambtenaren over cultuurhistorische 

waardenkaarten afgezet tegen dit schema. Ten slotte zal de eerste hoofdvraag 

beantwoordt worden: In hoeverre is er sprake van aanwezigheid en het ontwikkelen van 

cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten? 

 

5.1 De cultuurhistorische waardenkaart van Nederland 
De in 1999 uitgebrachte Nota Belvedère bevatte ook de tweede cultuurhistorische 

waardenkaart van Nederland. De eerste was de zogenoemde ‘Cultuurwaardenkaart van 

Nederland’, uit 1972 en gemaakt door de Bolwerkgroep. De Bolwerkgroep bestond uit 

wetenschappers die zich bezig hielden met natuurbescherming en twee historisch 

geografen. Uit deze samenwerking kwam de kaart voort. Op de kaart werden actuele 

cultuurhistorische waarden weergegeven, op het gebied van archeologie, historische 

bouwkunde en historische geografie (Prins, 2011, p. 2).  

Net als de eerste cultuurhistorische waardenkaart van Nederland is de Belvedère kaart 

gebaseerd op informatie van drie disciplines: archeologie, historische (steden)bouw en 

historische geografie (Nota Belvedère, 1999, p. 21). 

Het samenvoegen van deze informatie resulteerde in het eerste landsdekkend overzicht 

van de meest waardevolle cultuurhistorische steden en gebieden. In de bijlage is deze 

kaart opgenomen. De criteria die geleid hebben tot deze selectie zijn zeldzaamheid, 

gaafheid en representativiteit. Sommige waarden zijn gebaseerd op meer dan één van de 

drie criteria en bevatten tevens waarden uit meer dan één discipline. Daarom bestaat de 

kaart uit twee soorten categorieën: gebieden met hoge gecombineerde cultuurhistorische 

waarden en gebieden met hoge sectorale cultuurhistorische waarden (Nota Belvedère, 

1999, p. 22). De eerste categorie gebieden worden in de Nota Belvedère aangeduid als 

Belvedère gebieden. Dit zijn gebieden die hoge universele waarden hebben. Sommige van 

deze gebieden staan ook op de UNESCO werelderfgoedlijst. In totaal zijn er 70 gebieden 

en 105 steden geselecteerd als Belvedèregebied (Handreiking Erfgoed en Ruimte, 2011).  

De tweede categorie bevat gebieden met een bijzondere waarde op een van de drie 

disciplines: archeologie, historische bouw of historische geografie. Naast het onderscheid in 
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deze twee categorieën wordt ook een onderscheid gemaakt in gebieden met hoge en lage 

ruimtelijke dynamiek. In totaal zijn er vier verschillende gebiedstypen, elk met een eigen 

beleidsstrategie. Deze strategieën zijn uiteenlopend van instandhoudingsbeleid tot 

transformatieopgave (Handreiking Erfgoed en Ruimte, 2011). De Belvedèrekaart was met 

name bedoeld om de nationale cultuurhistorische waarden in beeld te brengen. De kaart 

heeft veel draagvlak gekregen, ook bij de provincies. De Belvedèrekaart was echter niet 

specifiek genoeg voor het provinciaal beleid, zodat provincies ook aan de slag zijn gegaan 

met het ontwikkelen van cultuurhistorische waardenkaarten (Prins, 2001, p. 108) 

 

5.2 Provinciale cultuurhistorische waardenkaarten 
Provincies zijn in navolging van de nationale kaart gaan werken aan het in kaart brengen 

van cultuurhistorische waarden. Dit komt voort uit het streven om cultureel erfgoed 

gemakkelijk te kunnen inpassen in een veranderende ruimtelijke omgeving en om erfgoed 

te gebruiken als uitgangspunt of bron van inspiratie bij het maken van ruimtelijke plannen 

(Prins, 2001, p. 108). 

Halverwege de jaren negentig zijn de meeste provincies begonnen met het opstellen van 

cultuurhistorische waardenkaarten. Bestuurlijk draagvlak voor cultuurhistorie was in deze 

periode bij de meeste provincies aanwezig (Prins, 2001, p. 108). Naast kaarten stelden de 

provincies, in verschillende vormen, een erfgoednota op. Inhoudelijk zijn er verschillen 

waar te nemen. Sommige nota’s hebben vooral een beleidsmatige uitwerking, andere 

bestaan vooral uit kaartmateriaal met inhoudelijk informatie (Handreiking Erfgoed en 

ruimte, 2011). Een overeenkomst tussen deze nota’s is dat de Belvedèrebenadering, 

cultureel erfgoed als vaste waarde in de ruimtelijke ordening, in elke nota terugkomt. Om 

cultuurhistorie en het belang van cultuurhistorie, goed in kaart te kunnen brengen is goede 

informatie nodig. De beschikbare informatie bestond voor de provincies meestal uit lijsten 

met archeologische waarden en gebouwd erfgoed. Historisch geografische informatie over 

het landschap was sporadisch beschikbaar in de vorm van inventarisatierapporten (Prins, 

2001, p. 108). Zoals al eerder genoemd bestaat er geen standaard van een 

cultuurhistorische waardenkaart. De Handreiking Erfgoed en Ruimte (2011) geeft een 

overzicht van de cultuurhistorische waardenkaarten bij provincies, gebaseerd op de tabel 

van Braaksma e.a. (2010):  
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Tabel 15: Overzicht cultuurhistorische waardenkaarten bij provincies 

Provincie Gegevens 

Groningen Op papier. Wordt te zijner tijd gelinkt aan de website met historische 

verhalen: www.hetverhaalvangroningen.nl. Enige informatie staat op: 

http://www.provinciegroningen.nl/beleid/cultuur/cultureel-erfgoed/ 

Friesland Beschikbaar op internet: www.fryslan.nl/chk 

Drenthe Komt beschikbaar via internet: 

http://www.drenthe.info/kaarten/website/fmc2/chw.html 

Overijssel Cultuurhistorische atlas op cd-rom (27 gemeenten). Internet: 

www.overijssel.nl 

Flevoland Beschikbaar via internet: http://www.omgevingsplan.flevoland.nl/ 

Gelderland Beschikbaar via internet: http://geodata2.prv.gelderland.nl/apps/chw/ 

Utrecht Beschikaar via cd-rom, boek en internet: www.provincie-

utrecht.nl/chat 

Noord-Holland Beschikbaar via cd-rom, boek en internet: www.chw.noord-holland.nl 

Zuid-Holland Beschikbaar via boek en internet: http://www.zuid-holland.nl/chs 

Regioprofielen cultuurhistorie: http://www.zuid-

holland.nl/regioprofielen 

Zeeland Beschikbaar via internet: www.zeeland.nl/chs 

Noord-Brabant Beschikbaar via cd-rom, boek en internet: http://chw.brabant.nl 

Limburg Beschikbaar via internet: www.limburg.nl/cultuurhistorie 

Bron: Handreiking Erfgoed en Ruimte, 2011. Naar: Braaksma e.a. (2010), p. 19. 

 

De verschillen in het medium van presentatie heeft deels te maken met de reeds 

aanwezige informatie van provincies en in welke vorm deze informatie beschikbaar was 

(Prins, 2001, p. 109). Deels zijn deze verschillen ook verklaarbaar vanwege het ontbreken 

van een landelijke standaard. De nationale overheid heeft niet op tijd een opzet voor een 

nationaal Geografisch Informatie Systeem weten te creëren, waardoor de provincies op 

eigen houtje een systeem zijn gaan ontwikkelen (Braaksma e.a., 2010, p. 19). Een nadeel 

hiervan is dat de gegevens moeilijk op nationaal niveau bij elkaar gebracht kunnen worden 

in een systeem zoals KICH (Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie) (Braaksma e.a., 2010, p. 

20). Bovenstaand overzicht geeft aan dat verschillen bestaan in het medium van 

presenteren. Sommige provincies hebben gekozen voor meerdere vormen van uitgaven, 

zowel via cd-rom als via het internet. Enkele provincies hebben ook gekozen voor een 

traditionele weergave in boekvorm. Mogelijk bestaat een relatie tussen de weergave en de 

status van de kaart. Sommige kaarten worden enkel gebruikt als ‘attentiekaart’, om de 

aandacht te vestigen op de cultuurhistorische belangen in de provincie. Andere kaarten 

maken onderdeel uit van beleid en kunnen gebruikt worden om ruimtelijke plannen aan te 

toetsen (Prins, 2001, p. 109). De provincie Noord-Brabant heeft beleid aan de 

cultuurhistorische waardenkaart gekoppeld. De provinciale waardenkaart van Noord-

Brabant uit 2010 bevat 21 cultuurhistorische landschappen. Binnen deze landschappen zijn 

cultuurhistorische vlakken weergegeven, die opgenomen zijn in de Verordening ruimte. 

http://www.hetverhaalvangroningen.nl/
http://www.provinciegroningen.nl/beleid/cultuur/cultureel-erfgoed/
http://www.fryslan.nl/chk
http://www.drenthe.info/kaarten/website/fmc2/chw.html
http://www.overijssel.nl/
http://www.omgevingsplan.flevoland.nl/
http://geodata2.prv.gelderland.nl/apps/chw/
http://www.provincie-utrecht.nl/chat
http://www.provincie-utrecht.nl/chat
http://www.chw.noord-holland.nl/
http://www.zuid-holland.nl/chs
http://www.zuid-holland.nl/chs
http://www.zuid-holland.nl/regioprofielen
http://www.zuid-holland.nl/regioprofielen
http://www.zeeland.nl/chs
http://chw.brabant.nl/
http://www.limburg.nl/cultuurhistorie
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Gemeenten zijn verplicht om rekening te houden met deze waarden in 

bestemmingsplannen (Provincie Noord-Brabant, 2011). Het doel van de kaart wordt mede 

bepaald door de status van de kaart. Een kaart die als doel heeft het belang van 

cultuurhistorie onder de aandacht te brengen dient een breed publiek aan te spreken. Het 

publieksboek van de provincie Utrecht, ‘Tastbare Tijd’ is hier een goed voorbeeld van 

(Braaksma e.a., 2010, p. 19). Hoewel de manier van presentatie en de status van de 

kaarten verschillend zijn, zijn de kaarten wel gebaseerd op de drie eerder geïntroduceerde 

thema’s: archeologie, historische bouwkunde en historische geografie. De term 

cultuurhistorie wordt onder andere gebruikt om deze drie thema’s samen te vatten (Renes, 

2003, p. 272). Afgeleid daarvan kan gesteld worden dat een cultuurhistorische 

waardenkaart in ieder geval archeologische waarden, bouwhistorische waarden en 

historisch geografische waarden zal bevatten. Daarom worden deze drie thema’s in dit 

onderzoek benoemd als de drie basisthema’s van een cultuurhistorische waardenkaart. 

Tabel 16 geeft een overzicht van hoe deze drie thema’s terug komen op de provinciale 

waardenkaarten. 

 

Tabel 16: Thema’s provinciale waardenkaarten, 2011 

Bron: Auteur, 2011. Bewerkt aan de hand van informatie op de websites van de twaalf 

provincies. 

 

Sommige provincies voegen nog andere thematische informatie toe. Prins (2001) noemt 

als voorbeeld groenstructuren of sporen uit de Tweede Wereldoorlog. De Cultuurhistorische 

Waardenkaart van Noord-Brabant bevat bijvoorbeeld historische zichtrelaties (Provincie 

Noord-Brabant, 2011). 

Het tot stand komen van de kaarten wordt mede bepaald door het verzamelen van 

informatie. Sommige provincies baseren de gegevens op informatie die ze zelf tot 

beschikking hebben. De meeste provincies besteden onderdelen uit aan adviesbureaus. 

Met name ter inventarisatie van gegevens over het historisch cultuurlandschap (Prins, 

2001, p. 110).  

 Archeologie Historische bouwkunde Historische geografie 

Groningen x  x 

Friesland x X x 

Drenthe x  x 

Overijssel x X x 

Flevoland x  x 

Gelderland  X x 

Utrecht x X x 

Noord-Holland x X x 

Zuid-Holland x X x 

Zeeland x X x 

Noord-Brabant x X x 

Limburg x X x 
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5.3 De cultuurhistorische waardenkaart in schema 
Door het verkennen van literatuur en het bestuderen van de provinciale waardenkaarten 

zijn er enkele aspecten opgevallen. Deze kenmerken zijn weergegeven in onderstaand 

schema. Aan de hand van dit schema kan er gekeken worden naar gemeentelijke 

cultuurhistorische waardenkaarten. 

 

Schema 1: kenmerken cultuurhistorische waardenkaart 

Bron: Auteur, 2011 

 

Aan de hand van thema’s, geografische afbakening, medium van presentatie, status van 

de kaart, herkomst informatie en methode kan bepaald worden of een kaart een 

cultuurhistorische waardenkaart genoemd kan worden en in welke vorm dit een 

cultuurhistorische waardenkaart te noemen is. Dit schema is opgesteld om op deze wijze 

een ‘ondergrens’ te hebben om het materiaal bij gemeenten te kunnen beoordelen. Omdat 

er geen duidelijke standaard is van een cultuurhistorische waardenkaart. Om enigszins 



 
51 

 

richting te kunnen geven aan dit onderzoek is het van belang dat er een duidelijke 

standaard is om het materiaal aan te kunnen meten en met elkaar te vergelijken.  

Bij thema’s zijn er drie keuze mogelijkheden. Een kaart moet minstens informatie van 

twee van deze drie thema’s bevatten een cultuurhistorische waardenkaart te zijn4. Dit is 

gebaseerd op de samenstelling van de provinciale cultuurhistorische waardenkaarten. 

Onder archeologie vallen zowel verwachtingswaarden als daadwerkelijk vastgestelde 

waarden die op een kaart worden weergegeven. Onder bouwkunde valt alle informatie op 

de kaart die betrekking heeft op historische gebouwen, bijvoorbeeld oude boerderijen, 

kerken en buitenplaatsen. De historisch geografische informatie op de kaart zijn 

landschappelijke elementen, die door middel van lijnen en vlakken weergegeven kunnen 

worden. Dit zijn bijvoorbeeld historische wegen of oude verkavelingstructuren. Naast 

informatie die onder een van deze drie thema’s valt is het mogelijk dat extra thematische 

informatie op de kaart wordt weergegeven, bijvoorbeeld aardkundige bodeminformatie. 

Tevens is het mogelijk dat een cultuurhistorische waardenkaart alleen betrekking heeft op 

een specifiek deel van het gemeentelijk grondgebied of dat een kaart gemeentegrens 

overschrijdend is omdat de kaart in samenwerking met een andere gemeente is 

ontwikkeld. De keuzes die gemaakt worden met betrekking tot herkomst van informatie, 

medium van presentatie en status van de kaart kunnen verschillen per gemeente. Deze 

keuzes bepalen niet of het instrument een cultuurhistorische waardenkaart is, maar 

bepalen vaak wel de vorm van een cultuurhistorische waardenkaart.  

  

Dit schema is tot stand gekomen door de provinciale waardenkaarten te analyseren en 

relevante literatuur te raadplegen. De provinciale waardenkaarten zijn mogelijk een 

voorbeeld geweest voor de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaarten. De opgedane 

kennis is samengevat in het schema, en dit schema wordt gebruikt als richtlijn bij het 

analyseren van de informatie die is voortgekomen uit de gesprekken met de 

gemeenteambtenaren. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden de 

gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaarten besproken.  

 

5.4.1 Thema’s en geografische afbakening 
Het aanwezige kaartmateriaal bij gemeenten wordt als eerste besproken aan de hand van 

de kolommen ‘geografische afbakening’ en ‘thema’s uit het schema. Er is gekozen om deze 

kenmerken eerst te behandelen omdat tussen de aanwezige cultuurhistorische 

waardenkaarten grote verschillen zijn. De geografische afbakening en de thema’s zijn 

geschikte criteria om een eerste onderscheid te kunnen maken.  

 

In tabel 17 is een eerste overzicht gegeven, op basis van vier categorieën: 

cultuurhistorische waardenkaart, cultuurhistorisch kaartmateriaal, archeologisch 

kaartmateriaal en thematisch kaartmateriaal. Deze categorieën worden gehanteerd om op 

                                           
4 Deze eis is door de auteur zelf vast gesteld. Deze richtlijn wordt alleen in dit onderzoek toegepast.  
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deze wijze een eerste schifting te kunnen maken van het uiteenlopende kaartmateriaal bij 

gemeenten.  

Wanneer in tabel 17 staat aangegeven dat een gemeente een cultuurhistorische kaart 

in bezit heeft, wordt daarmee bedoeld dat de kaart betrekking heeft op het gehele 

gemeentelijk grondgebied. Tevens bevat een cultuurhistorische kaart in deze tabel 

minimaal twee van de drie basisthema’s; archeologie, historische bouwkunde of historische 

geografie. Indien kaartmateriaal aanwezig is wat minimaal twee van deze drie thema’s 

bevat, maar enkel betrekking heeft op een bepaald gedeelte van het gemeentelijk 

grondgebied dan staat een kruisje bij cultuurhistorisch kaartmateriaal. De kolom 

archeologisch kaartmateriaal heeft betrekking op archeologische verwachtingskaarten 

of archeologische beleidskaarten, kaarten die enkel archeologische informatie bevatten. 

Gezien de Wet op de archeologische monumentenzorg is de verwachting dat veel 

gemeenten beschikken over een kaart die specifiek gericht is op de archeologie. Onder 

thematisch kaartmateriaal valt al het kaarmateriaal dat wel cultuurhistorische 

informatie bevat, maar gericht is op een van de drie basisthema’s of op een ander 

specifiek thema, bijvoorbeeld een kaart met overzicht van alle Rijks- en gemeentelijke 

monumenten.  

 

Tabel 17: Kaartmateriaal, op basis van geografische afbakening en thema’s.  

Gemeenten Cultuurhistorische 

kaart 

Cultuurhistorisch 

kaartmateriaal 

Archeologisch 

kaartmateriaal 

Thematisch 

kaart- 

materiaal 

Noord - Brabant     

Cuijk - - X - 

Etten-Leur - - X - 

Helmond - X X X 

Eindhoven X X X X 

Den Bosch - X X X 

Oss                               X X X 

Utrecht     

IJsselstein - - X - 

Bunnik - X X - 

Leusden - - X - 

Zeist - X X X 

Amersfoort - X X X 

Stichtse Vecht - - X X 

Bron: Auteur, 2011 

 

Aan de hand van de informatie uit tabel 17 wordt het materiaal van de gemeente met een 

kruisje bij cultuurhistorische kaart of cultuurhistorisch kaartmateriaal of hieronder 

besproken. De gemeenten die daar geen kruisje hebben staan hebben (nog) geen 

cultuurhistorisch kaartmateriaal. Deze gemeenten komen aan bod in paragraaf 5.5.  
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Uit tabel 17 valt af te lezen dat alleen de gemeente Eindhoven een cultuurhistorische kaart 

in bezit heeft die aan de eis voldoet wat betreft thematische informatie en tevens 

betrekking heeft op het gehele grondgebied. De cultuurhistorische kaart van de gemeente 

Eindhoven is een kaart met veel informatie. Onder andere informatie over stedenbouw en 

stadsgezichten, wegen en waterlopen, landschap en groen en archeologie komen voor op 

de kaart. Tevens is op de kaart een onderscheid waar te nemen tussen de historische 

wegenstructuur van voor 1900 en na 1900. Een beeldinformatiesysteem achter de kaart 

maakt het mogelijk om per gebied of object te kunnen zien welke karakteristieken het 

gebied heeft en waarom het gebied cultuurhistorisch waardevol is.  

 

De gemeente Oss heeft informatie op het gebied van alle drie de basisthema’s. Deze 

informatie heeft tevens betrekking op het hele grondgebied. Deze informatie is 

weergegeven in een Erfgoedplan, en niet op een cultuurhistorische kaart. Het Erfgoedplan 

bestaat uit meerdere hoofdstukken die specifieke waarden, bijvoorbeeld 

verkavelingpatronen, beschrijven en aangeven hoe je deze waarden het beste kan 

behouden en ontwikkelen. Deze hoofdstukken bestaan zowel uit kaartmateriaal als uit 

tekst. Het Erfgoedplan van de gemeente Oss is een vorm van cultuurhistorische informatie 

die niet in tabel 17 is opgenomen. In feite is het Erfgoedplan een verzameling van 

cultuurhistorisch kaartmateriaal voor de gehele gemeente, aangevuld met tekstuele 

informatie. Naast het erfgoedplan heeft de gemeente Oss ook archeologiekaarten en een 

landschaps-beleidkaart. Deze laatst genoemde is voortgekomen uit het landschapsbeleid. 

Deze kaart heeft ook een historisch tintje; het behouden van cultuurhistorische waarden in 

het landschap is een van de doelstellingen. Gemeente Helmond heeft een andere manier 

om cultuurhistorische informatie weer te geven. Zij beschikken voor enkele gebieden 

binnen de gemeente over een ‘cultuurhistorische verkenning’. Naast een monumentenlijst 

voor gemeentelijke en rijksmonumenten en een archeologische beleidskaart werkt deze 

gemeente met de cultuurhistorische verkenning. Dit is een document waarin voor enkele 

specifieke gebieden een verkenning heeft plaats gevonden van de cultuurhistorische 

waarden. Naast de erkende waarden worden ook de andere waarden weergegeven, zoals 

groenstructuren en zichtlijnen. Door middel van tekeningen, kaarten en tekst worden alle 

cultuurhistorische waarden benoemd en toegelicht. Er is geen kaart met alle 

cultuurhistorische waarden daarop samengevat, de informatie is verspreid. De gemeente 

Helmond vindt de cultuurhistorische verkenning voldoen aan haar eisen en vind de 

uitgebreide verkenning(en) van grotere waarde dan wanneer alle informatie wordt 

weergegeven op een kaart. In de toekomst is het mogelijk dat dit wel gaat gebeuren, maar 

dat staat de eerste tien jaar niet op de prioriteitenlijst. Pas nadat voor de gehele gemeente 

Helmond cultuurhistorische verkenning zijn ontwikkeld wil de gemeente een 

cultuurhistorische waardenkaart maken.  

In Den Bosch wordt gebruik gemaakt van verschillende kaarten. De gemeente beschikt 

naast archeologische kaarten over een cultuurhistorische inventarisatiekaart, 

bouwhistorische kaart en een monumentenkaart. De cultuurhistorische inventarisatie kaart 

heeft betrekking op de hele gemeente, behalve op het centrum. De inhoud van deze kaart 



 
54 

 

is met name gericht op landschappelijke elementen, en die zijn weinig te vinden in het 

centrum van de stad. De bouwhistorische kaart daarentegen richt zich specifiek op het 

centrum. De monumentenkaart geeft informatie over alle beschermde monumenten in de 

gemeente Den Bosch. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

In de provincie Utrecht heeft geen van de gemeenten uit de steekproef een 

cultuurhistorische kaart voor het gehele grondgebied in bezit. Wel beschikken de 

gemeenten Amersfoort, Zeist en Bunnik over cultuurhistorisch kaartmateriaal.  

De gemeente Zeist beschikt over een cultuurhistorische structurenkaart. Op deze kaart 

komen de Rijksmonumenten voor, de laanstructuren van de Rijksmonumenten, 

beschermde dorpsgezicht, laanstructuren en de structuur van attentiegebieden binnen de 

gemeente Zeist. Deze structurenkaart heeft betrekking op de hele gemeente Zeist.  

De gemeente Bunnik heeft deel genomen aan een Belvedère project. Hieruit is het rapport 

‘Bunnik Buitengewoon Mooi’ uit voort gekomen. Dit rapport bevat kaarten met 

archeologische informatie, gegevens over gebouwde monumenten en structuren. Er zijn 

ook aanbevelingen in opgenomen over het integreren van de cultuurhistorie in de 

ruimtelijke ordening. Daarnaast is veel achtergrond informatie te vinden over de 

waardevolle objecten en gebieden van de gemeente Bunnik.  

Amersfoort heeft twee beschermde gezichten: de binnenstad en het Bergkwartier. De 

cultuurhistorische waarden binnen deze gebieden zijn opgenomen in de 

bestemmingsplannen van deze gebieden. In deze bestemmingsplannen zijn naast panden 

ook straatprofielen, wegen en historisch groen verankerd. Deze waarden zijn samengevat 

op een cultuurhistorische waardenkaart, en daarna opgenomen op de Amersfoortse 

Monumentenkaart. Op de monumentenkaart staan Rijksmonumenten, gemeentelijke 

monumenten, beeldbepalende panden en waardevolle objecten. De beschermde gezichten 

zorgen voor de samenhang.  

De zeven hierboven beschreven gemeenten hebben cultuurhistorisch kaartmateriaal wat 

gebruikt kan worden bij de rest van het onderzoek. In tabel 18 wordt gekeken in hoeverre 

de drie basisthema’s terug komen in de kaarten van deze zeven gemeenten. 

 

Tabel 18: Thema’s gemeentelijke cultuurhistorisch kaartmateriaal 

Bron: Auteur, 2011 

 

 Archeologie Historische bouwkunde Historische geografie 

Helmond X X X 

Eindhoven X X X 

Den Bosch X X X 

Oss X  X 

Bunnik X  X 

Zeist X  X 

Amersfoort X  X 
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Net als bij de provinciale waardenkaarten komt historische bouwkunde het minst voor de 

op het cultuurhistorisch kaartmateriaal. Wel bevatten alle kaarten minimaal twee van de 

basisthema’s. Hieronder zal dieper worden ingegaan op de thematische informatie op de 

cultuurhistorische kaarten van de gemeenten. 

 

Samenstelling cultuurhistorische elementen 

In hoofdstuk 1 is de samenstelling van gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaarten 

aan bod gekomen, gebaseerd op gegevens van de Erfgoedinspectie. Op basis van die 

gegevens werd verwacht dat met name archeologische waarden en Rijksmonumenten 

terug zouden komen op de kaart. Tabel 19 laat zien of en waar deze elementen terug 

komen in het materiaal van de gemeenten in dit onderzoek. Tevens geeft deze tabel 

meteen een overzicht van het aanwezige materiaal op het gebied van cultuurhistorie, 

archeologie en monumentenzorg bij gemeenten.  

 

Tabel 19: Cultuurhistorische elementen  

Bron: Auteur, 2011. 

 

Bijna alle gemeenten in dit onderzoek hebben materiaal waarin Rijksmonumenten 

terugkomen. Rijksmonumenten worden niet altijd weergegeven op een cultuurhistorische 

waardenkaart, op een aparte monumentenkaart of op een archeologiekaart komen ook 

Rijksmonumenten voor. Archeologische monumenten en waarden zijn in bovenstaande 

tabel in dezelfde kolom samengevat. De meeste archeologische informatie wordt 

weergegeven op een archeologische waardenkaart.  

                                           
5 Chwk: cultuurhistorische waardenkaart.  

 Rijks- 

monumenten 

Archeologische 

monumenten 

en waarden 

Beschermde 

gezichten 

Cultuurland-

schappelijke 

elementen 

Bouw- 

historische 

waarden 

Cuijk  Archeologiekaart    

Etten-Leur Archeologiekaart Archeologiekaart    

Helmond Verkenning Verkenning  Verkenning Verkenning 

IJsselstein  Archeologiekaart    

Eindhoven Chwk5 Chwk Chwk Chwk Chwk 

Bunnik Rapport BBM Rapport BBM  Rapport BBM  

Leusden  Archeologiekaart    

Zeist Structurenkaart Archeologiekaart Structurenkaart Structurenkaart  

Amersfoort Monumentenkaart Archeologiekaart Chwk Chwk  

Stichtse 

Vecht 

 Archeologiekaart    

Den Bosch Monumentenkaart Archeologiekaart  Inventarisatie-

kaart 

Bouw- 

historiekaart 

Oss Erfgoedplan Archeologiekaart Erfgoedplan Erfgoedplan  
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Door bovenstaande informatie te vergelijken met de informatie van de Erfgoedinspectie is 

er een vraagteken te plaatsen bij het invullen van de vragenlijst van de Erfgoedinsepctie 

door gemeenteambtenaren. Het is mogelijk dat de ambtenaren niet goed hebben begrepen 

dat de vragen puur van toepassing waren op cultuurhistorische waardenkaarten. Het is 

mogelijk dat bij het invullen van de vragenlijst gemeenten de archeologiekaart, de 

monumentenkaart en andere informatie hebben beoordeeld als cultuurhistorische 

waardenkaart. Of dat gemeenten hebben aangegeven dat ze een cultuurhistorische 

waardenkaart in bezit hebben maar dat deze kaart lang niet alle gegevens dekt.  

 

Indeling in kleine-, middelgrote- en grote monumentengemeenten. 

In hoofdstuk 3 is de indeling in kleine, middelgrote en grote monumentengemeenten 

toegelicht. In tabel 20 is een overzicht van het aanwezige cultuurhistorisch kaartmateriaal 

en cultuurhistorische waardenkaarten per kleine, middelgrote en grote 

monumentengemeenten weergegeven. 

 

Tabel 20: Aanwezigheid kaartmateriaal gerangschikt naar kleine, middelgrote, en grote 

monumentengemeenten, 2011. 

 Cultuurhistorische 

Waardenkaart 

Cultuurhistorisch 

kaartmateriaal 

Archeologisch 

kaartmateriaal 

Thematisch 

kaartmateriaal 

Kleine 

monumentengemeenten 

    

Cuijk - - X - 

Etten-Leur - - X - 

Helmond - X X X 

IJsselstein - - X - 

Totaal  0 1 4 1 

Middelgrote 

monumentengemeenten 

    

Eindhoven X X X X 

Bunnik - X X - 

Leusden - - X - 

Zeist - X X X 

Totaal 1 3 4 2 

Grote 

monumentengemeenten 

    

Amersfoort - X X X 

Stichtse Vecht - - X - 

Den Bosch - X X X 

Oss - X X X 

Totaal  0 3 4 3 

Bron: Auteur, 2011 
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Zoals uit bovenstaande tabel blijkt klopt de verwachting dat gemeenten over archeologisch 

kaartmateriaal zouden beschikken. Alle gemeenten blijken sinds de invoering van de Wet 

op de archeologische monumentenzorg bezig te zijn geweest met het ontwikkelen van een 

archeologische verwachtingskaart of beleidskaart. Wat betreft thematisch kaartmateriaal 

blijkt het aantal gemeenten dat dit in bezit heeft, te groeien naar mate meer monumenten 

aanwezig zijn in de gemeente. Cultuurhistorisch kaartmateriaal is maar bij een kleine 

monumentengemeente aanwezig, de gemeente Helmond. Middelgrote en grote 

monumentengemeenten hebben bijna allemaal cultuurhistorisch kaartmateriaal. De enige 

gemeente die een cultuurhistorische waardenkaart heeft is de middelgrote 

monumentengemeente Eindhoven. De grote monumentengemeenten hebben wel veel 

cultuurhistorisch kaartmateriaal, maar geen cultuurhistorische waardenkaart die 

betrekking heeft op zowel de hele gemeente als op de drie thema’s: archeologie, 

historische bouwkunde en historische geografie. 

 

Tot slot 

Samenvattend kan er gesteld worden dat het kaartmateriaal bij de gemeenten zeer divers 

is. Door het maken van een eerste onderscheid op basis van geografische afbakening en 

inhoudelijke thema’s is een gevarieerd beeld ontstaan. Een aantal gemeenten blijkt wel 

over cultuurhistorisch kaartmateriaal te beschikken, maar dat is aangevuld met tekst en 

tekeningen en heeft een andere benaming. Dit sluit niet uit dat het op dezelfde manier 

gebruikt wordt als een cultuurhistorische waardenkaart. Op basis van dit eerste 

onderscheid is gebleken dat zeven van de twaalf gemeenten beschikken over 

cultuurhistorisch kaartmateriaal. Alle gemeenten blijken een archeologische kaart in bezit 

te hebben. 

 

5.4.2 Presentatie en status kaart 
In de vorige paragraaf is een eerste indeling gemaakt in de verschillende soorten 

cultuurhistorische kaarten die aanwezig zijn bij de gemeenten. De kenmerken die in deze 

en de volgende paragraaf worden besproken zijn gebaseerd op de cultuurhistorische 

waardenkaart en het overig cultuurhistorisch kaartmateriaal dat de gemeenten in bezit 

hebben.  

 

De cultuurhistorische waardenkaart en het overig cultuurhistorisch kaartmateriaal van de 

gemeenten hebben nog meer kenmerken naast de thema’s en geografische afbakening. In 

deze paragraaf wordt besproken op welke wijze de kaarten worden gepresenteerd en 

welke status de kaart geniet.  

In het schema uit paragraaf 5.3 zijn drie verschillende mogelijkheden om de kaart te 

presenteren weergegeven:  

- via de traditionele weg; op papier 

- in boekvorm; een publicatie of een intern document 

- digitaal; via een intern systeem (intranet), per cd-rom of via het internet 
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Het is ook mogelijk dat gekozen wordt om de kaart op alle drie manieren te presenteren. 

De keuze voor de manier van presentatie kan te maken hebben met de status van de 

kaart. De kaart kan een beleidsstatus hebben, wat inhoudt dat het een door de 

gemeenteraad vastgesteld document is en dat ruimtelijke plannen zich aan de informatie 

op de kaart moeten aanpassen. Een cultuurhistorische waardenkaart kan ook alleen ter 

inspiratie gebruikt worden. Er zijn dan geen wettelijke regels aan de kaart verbonden, 

maar de informatie op de kaart kan wel gebruikt worden als richtlijn en om 

planontwikkelaars te inspireren. 

De derde status die in het schema wordt genoemd is het commerciële doel van de kaart. 

Daarmee wordt bedoeld dat de cultuurhistorische waardenkaart wordt ingezet om een 

groot publiek te bereiken en te informeren over de cultuurhistorische kwaliteiten. Een 

achterliggende gedachte is dat de kaart op die manier een bijdrage kan leveren aan 

toeristische en recreatieve doelstellingen van de gemeente. 

Zoals gebleken is uit tabel 15 in paragraaf 5.2 zijn de provinciale waardenkaarten bijna 

allemaal digitaal. Elf provinciale waardenkaarten zijn online te bekijken, vijf daarvan zijn 

ook op cd-rom beschikbaar. Vier provincies hebben de provinciale waardenkaart ook in 

boekvorm uitgebracht en één provincie heeft de cultuurhistorische waardenkaart in 

papiervorm ter beschikking. 

Tabel 21 laat zien in welke vorm het cultuurhistorisch kaartmateriaal bij gemeenten wordt 

gepresenteerd. Alleen de gemeenten die een cultuurhistorische waardenkaart of 

cultuurhistorisch kaartmateriaal hebben komen in deze tabel voor. 

 

Tabel 21: Presentatie cultuurhistorische kaartmateriaal, gemeenten in Noord-Brabant en 

Utrecht, 2011 

 Traditionele kaart Boekvorm Digitaal 

Helmond  Intern document  

Eindhoven   Intern (intranet) 

Den Bosch Kaart  Website 

Oss  Intern document Website 

Bunnik  Intern document  

Zeist Kaart  Intern (intranet) 

Amersfoort   Intern (intranet) 

Bron: Auteur, 2011.  

 

Net als de provincies hebben de meeste gemeenten een digitale versie van het 

cultuurhistorisch kaartmateriaal. Gezien de huidige samenleving waarin steeds meer 

informatie gedigitaliseerd wordt, is dit een logisch gevolg. De cultuurhistorische informatie 

is met name intern beschikbaar en niet voor extern geïnteresseerden. De gemeente 

Eindhoven, gemeente Zeist en gemeente Amersfoort hebben wel de ambitie om op korte 

termijn de informatie op het internet beschikbaar te stellen.  
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Het medium van presentatie van de cultuurhistorische waardenkaart staat in relatie met de 

status van de kaart. Een kaart kan gebruikt worden als inspiratiebron, als inventarisatie, 

als beleidsinstrument en als commercieel instrument.  

Tabel 22 geeft de status weer van het cultuurhistorisch kaartmateriaal van de gemeenten.  

 

Tabel 22: Status cultuurhistorisch kaartmateriaal, gemeenten in Noord-Brabant en Utrecht, 

2011 

Gemeente Ter inspiratie Ter inventarisatie Beleidsinstrument Commercieel  

instrument 

Helmond Cultuurhistorische 

 verkenning 

   

Eindhoven   Cultuurhistorische  

kaart 

 

Den Bosch Bouwhistorie-, 

 archeologie- en 

monumentenkaart 

Cultuurhistorische 

 inventarisatie kaart 

 Bouwhistorie-, 

 archeologie- en  

monumentenkaart 

Oss Erfgoedplan  Landschapskaart  

Bunnik  Bunnik Buitengewoon  

Mooi 

  

Zeist  Cultuurhistorische 

structurenkaart 

Cultuurhistorische 

 structurenkaart,  

wordt mogelijk  

vastgesteld in 2011 

 

Amersfoort   Monumentenkaart  

Bron: Auteur, 2011 

 

De cultuurhistorische verkenning van de gemeente Helmond is een intern document dat 

wordt gebruikt ter inspiratie bij het maken van ruimtelijke plannen. De verkenning is 

vastgesteld door de gemeenteraad en externe partijen hebben de mogelijkheid om het 

document te raadplegen indien daar behoefte aan is. De gemeente Eindhoven was bezig 

met het ontwikkelen van beleid dat betrekking heeft op cultuurhistorie in de ruimtelijke 

ordening. De cultuurhistorische waardenkaart is een uitwerking van dat beleid. De 

cultuurhistorische waardenkaart wordt gebruikt als instrument, om de cultuurhistorie te 

verweven met ruimtelijke plannen. Om de kaart echter als beleidsinstrument te kunnen 

gebruiken moet het cultuurhistorisch beleid ook terug komen in bestemmingsplannen en in 

de erfgoedverordening. De verschillende kaarten van de gemeente Den Bosch worden met 

name als inspiratie, of ter attentie gebruikt. De kaarten moeten de planontwikkelaars 

attenderen op de ruimtelijke kwaliteiten op het gebied van cultuurhistorie. De 

cultuurhistorische inventarisatiekaart is bedoeld als inventarisatiekaart. De ambitie van de 

gemeente Den Bosch is om een intern ‘klik-systeem’ te ontwikkelen; door op een gebied of 

object te klikken opent een scherm met informatie. De drie kaarten zijn ook op de website 

van de gemeente Den Bosch te raadplegen. De gemeente hanteert een open benadering, 
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door de kaarten op de website te zetten zijn ze toegankelijk voor iedereen.  

De gemeente Oss gebruikt het Erfgoedplan als informatie- en inspiratiebron bij het maken 

van ruimtelijke plannen. De landschapskaart van de gemeente Oss is gekoppeld aan het 

landschapsbeleid. Het Erfgoedplan en de landschapskaart worden gebruikt bij het maken 

van ruimtelijke plannen. De landschapskaart heeft als doel om het daaraan gekoppelde 

beleid te laten terug komen in de plannen. Het Erfgoedplan dient vooral ter inspiratie. In 

de gemeente Bunnik hebben ze de beschikking over het document ‘Bunnik Buitengewoon 

Mooi’. Dit is tot stand gekomen om de ruimtelijke kwaliteit onder de aandacht te brengen. 

Omdat te kunnen doen moest eerst geïnventariseerd worden welke cultuurhistorische 

waarden aanwezig zijn in de gemeente. Het document is bedoeld voor intern gebruik en 

daarom niet beschikbaar via de website. De cultuurhistorische structurenkaart van de 

gemeente Zeist is recent ontwikkeld en zal in de loop van het jaar 2011 worden 

vastgesteld door de gemeenteraad. De kaart wordt intern gebruikt om cultuurhistorie te 

borgen in bestemmingsplannen. Om dit te kunnen realiseren is een inventarisatie van 

cultuurhistorische structuren gedaan en in kaart gebracht. De kaart is niet digitaal 

beschikbaar, maar mogelijk zal de kaart in de toekomst wel via de website te bekijken zijn. 

De monumentenkaart in Amersfoort dient als beleidsinstrument om cultuurhistorie te 

verankeren in bestemmingsplannen. Voorlopig is de monumentenkaart in Amersfoort 

alleen intern beschikbaar. De gemeente Amersfoort heeft wel informatie over de 

Rijksmonumenten beschikbaar gesteld op een andere website 

(www.amersfoortopdekaart.nl).  

 

Tot slot 

De gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaarten blijken net als de provinciale kaarten 

meestal digitaal beschikbaar te zijn. Een aantal gemeenten hebben het cultuurhistorische 

kaartmateriaal laten vast stellen door de gemeenteraad. Het meeste kaartmateriaal is 

vooral een informatie- of inspiratiebron. Dit wil niet zeggen dat de kaarten niet nuttig 

toegepast worden. In hoofdstuk 6 komt het gebruik van de kaarten aan de orde.  

 

5.4.3 Herkomst informatie en methode 
Net als de status van de kaart en de wijze waarop de kaart wordt gepresenteerd heeft ook 

de herkomst van de informatie te maken met de vorm van de cultuurhistorische 

waardenkaart. Tevens is ook de methode waarop de cultuurhistorische waardenkaart vorm 

is gegeven een kenmerk van de cultuurhistorische waardenkaart die in het schema 

genoemd.  

 

De informatie die terug komt op de cultuurhistorische kaarten van gemeenten kan op 

verschillende wijze verzameld zijn. Niet alle gemeenten beschikken over een uitgebreid 

archief met cultuurhistorische informatie. Daarom schakelen gemeenten soms 

adviesbureaus in om onderzoek te doen of wordt er hulp gevraagd aan externe partijen 

zoals historische kringen.  

 

http://www.amersfoortopdekaart.nl/
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Tabel 23: Herkomst informatie cultuurhistorische kaarten, 2011 

 Eigen gegevens Onderzoek 

 adviesbureau 

Hulp van externe partijen 

Helmond  Ja  Ja, historische kringen, 

medewerkers voormalig archief 

Eindhoven Ja  Ja, provincie 

Den Bosch Ja  Ja, stadsarchief 

Oss Ja Ja Ja, historische kringen 

Bunnik  Ja  

Zeist Ja   

Amersfoort Ja  Ja, historische vereniging 

Bron: Auteur, 2011 

 

Verschillende methoden zijn door de gemeenten toegepast om informatie te verzamelen. 

Vijf van de zeven gemeenten raadpleegden externe partijen zoals historische kringen. De 

kleine monumentengemeente Helmond heeft zowel een adviesbureau ingeschakeld als de 

hulp van historische kringen. De middelgrote monumentengemeente Eindhoven beschikte 

over veel interne informatie. De gemeente heeft daarnaast gebruik gemaakt van de 

provinciale waardenkaart van Noord-Brabant. Deze kaart heeft als onderlegger gediend en 

is daarna aangevuld met interne informatie. De gemeente Zeist, eveneens een middelgrote 

monumentengemeente, heeft een bureau de archeologische informatie laten verzamelen. 

De cultuurhistorische structurenkaart is met interne informatie en kennis tot stand 

gekomen. De drie grote monumentengemeenten Den Bosch, Oss, en Amersfoort 

beschikken allen over interne informatie die aangevuld wordt met informatie van externe 

partijen. Historische verenigingen en het stadsarchief zijn daarbij geraadpleegd. De 

gemeente Oss is de enige van de drie grote monumentengemeenten die een adviesbureau 

heeft ingehuurd. Dit adviesbureau heeft het Erfgoedplan voor de gemeente Oss 

ontwikkeld. Er bestaat mogelijk een verband tussen de omvang van de gemeente en de 

hoeveelheid interne kennis die beschikbaar is. Deze gegevens lenen zich er echter niet 

voor om dit verband statistisch te toetsen.  

Naast het verzamelen van informatie is het eveneens interessant om te weten of 

gemeenten over de techniek beschikken om een cultuurhistorische waardenkaart te 

maken. Niet alle gemeente hebben experts op dat gebied in dienst. In tabel 24 wordt een 

overzicht weergegeven van de gebruikte methode door de gemeenten. 
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Tabel 24: Herkomst informatie cultuurhistorische kaarten, 2011 

 Interne  

methode 

Extern  

methode 

Bestaande  

methode 

overgenomen  

Helmond  X  

Eindhoven X   

Den Bosch X   

Oss X   

Bunnik  X  

Zeist X   

Amersfoort X   

Bron: Auteur, 2011. 

 

De meeste gemeenten hebben zelf een Geografisch Informatie Systeem waarmee gewerkt 

wordt. Op basis van de eigen behoefte en kennis wordt er binnen de gemeenten gewerkt 

met de geografische informatie. Nadeel van het feit dat gemeenten vooral met een intern 

GIS systeem werken is dat de informatie dan minder gemakkelijk te vergelijken is met 

andere gemeenten.  

 

Tot slot 

De gemeenten beschikken bijna allemaal over interne informatie. De meeste gemeenten 

vullen dit aan met behulp van historische verenigingen en archieven. Drie gemeenten 

hebben een bureau ingeschakeld om onderzoek te doen. De gemeenten beschikken bijna 

allemaal over een eigen systeem. 

 

5.5 Ambities  
Paragraaf 5.4 stond in het teken van het analyseren van het kaartmateriaal wat aanwezig 

is bij zeven gemeenten. De overige vijf gemeenten waar mee gesproken is hadden geen 

cultuurhistorische kaarten of ander cultuurhistorisch kaartmateriaal. Tijdens de gesprekken 

met deze vijf gemeenten is besproken hoe de stand van zaken bij deze gemeenten nu is 

en waar de ambities liggen op dit gebied. De gemeenten Cuijk, Etten-Leur, IJsselstein en 

Leusden beschikken momenteel alleen over archeologisch kaartmateriaal.  

 

De gemeente Stichtse Vecht is een gemeente die sinds 1 januari 2011 in haar huidige 

vorm bestaat. Voorheen bestond deze gemeente uit de gemeenten Breukelen, Loenen en 

Maarssen. Deze drie gemeenten hadden alle drie archeologisch kaartmateriaal tot hun 

beschikking en de gemeente Loenen had ook een historische kaart uit 1985. De gemeente 

Stichtse Vecht heeft nog geen kaartmateriaal dat informatie bevat wat betrekking heeft op 

de gehele gemeente. De gemeente Stichtse Vecht is met 825 Rijksmonumenten de 

grootste monumentengemeente van dit onderzoek. Uit het gesprek met twee ambtenaren 

van de gemeente Stichtse Vecht is gebleken dat de gemeente wel ambitie heeft om met 

deze status iets te doen. Het gemeentebestuur heeft in het coalitieakkoord 2011-2014 



 
63 

 

erfgoed aangewezen als een van de economische dragers van de gemeente. De gemeente 

wil graag ondernemers, toeristen en woningzoekenden naar Stichtse Vecht blijven trekken, 

en zet daar bij in op haar ruimtelijke kwaliteit. Door middel van erfgoedbeleid met daaraan 

gekoppeld een cultuurhistorische waardenkaart moet het cultureel erfgoed een grotere rol 

gaan spelen in de gemeente. Het ontwikkelen van beleid bestaat uit drie stappen: 

inventariseren, waarderen en in kaart brengen. De gemeente Stichtse Vecht staat 

momenteel aan het begin van de eerste stap; het inventariseren van cultuurhistorie binnen 

de gemeente. Na het in kaart brengen van de cultuurhistorische waarden wordt er bepaald 

wat de gemeente er mee wil gaan doen. Welke waarden beschermd gaan worden en welke 

instrumenten daarvoor gebruikt gaan worden zal dan worden bepaald. Het ontwikkelen 

van het beleid zal enkele jaren in beslag nemen en staan dan ook op de lange termijn 

planning.  

 

De gemeente Cuijk is eveneens bezig met het opstellen van Erfgoedbeleid. Het is nog niet 

duidelijk of er aan dit beleid een cultuurhistorische kaart gekoppeld zal worden. De 

gemeente Cuijk wil cultuurhistorie wel graag een grote rol geven in ruimtelijke plannen. 

Naast het maken van een structuurvisie is de gemeente bezig met het maken van een 

ontwikkelvisie. De ambitie is om cultuurhistorie hierin een belangrijke plek te geven, deze 

ontwikkelingsvisie is naar verwachting in de zomer van 2012 klaar.  

 

De gemeente IJsselstein heeft geen cultuurhistorische kaartmateriaal beschikbaar en op de 

korte termijn ook geen ambitie om dit te gaan realiseren. Door bezuinigingen liggen de 

prioriteiten elders.  

 

De gemeente Etten-Leur heeft een archeologische waardenkaart die gebruikt wordt bij het 

maken van ruimtelijke plannen. Op deze archeologische waardenkaart staan ook de 

Rijksmonumenten weergegeven. De focus ligt binnen deze gemeente bij archeologie en 

gebouwde monumenten. Momenteel speelt er bij de gemeente een takendiscussie, en 

daarbij wordt er ook overwogen om meer aandacht te besteden aan cultureel erfgoed. 

Maar zolang er geen wettelijke verplichting is, zijn er geen ambities om hier iets mee te 

doen. 

 

Bij de gemeente Leusden is ook geen cultuurhistorisch kaartmateriaal beschikbaar. Intern 

wordt er wel gebruik gemaakt van een systeem met archeologische informatie, 

Rijksmonumenten en MIP-panden. Tevens is er een archeologische beleidskaart in de 

maak. In het najaar van 2011 wordt deze kaart naar verwachting vastgesteld. Vanwege 

bezuinigingen is er momenteel geen sprake van ambities wat betreft het ontwikkelen van 

cultuurhistorisch kaartmateriaal.  

 
5.6 Conclusie 
Dit hoofdstuk had tot doel om een eerste schets te geven van de aanwezigheid en tevens 

de verscheidenheid van cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten. Aan de hand 



 
64 

 

van literatuur en de provinciale waardenkaarten is een schema opgesteld waarin enkele 

basiskenmerken van een cultuurhistorische waardenkaart zijn weergegeven. Aan de hand 

van dit schema is de informatie die voortgekomen is uit de gesprekken met ambtenaren 

van de gemeenten geanalyseerd. Deze gesprekken geven een eerste indruk van de 

aanwezigheid en de eventuele ontwikkeling van cultuurhistorische waardenkaarten bij 

gemeenten. Daarmee kan er een antwoord worden geformuleerd op de eerste hoofdvraag: 

In hoeverre is er sprake van aanwezigheid en ontwikkelen van cultuurhistorische 

waardenkaarten bij gemeenten? 

 

Van de twaalf gemeenten zijn er zeven gemeenten die cultuurhistorisch kaartmateriaal in 

bezit hebben. Het verschil tussen de aanwezige cultuurhistorische kaarten is 

desalniettemin groot te noemen. Uit de analyse van het aanwezige materiaal is gebleken 

dat er zoals verwacht geen eenduidige vorm van een cultuurhistorische waardenkaart 

bestaat. Er zijn met name grote verschillen waar te nemen bij de geografische afbakening 

en de thema’s van de cultuurhistorische kaarten. Sommige gemeenten beschikken niet 

over een cultuurhistorische waardenkaart die gericht op het hele gemeentelijke 

grondgebied, maar op een bepaald gebied binnen de gemeenten. Eveneens zijn er 

gemeenten die beschikken over cultuurhistorische informatie die is weergegeven op 

verschillende kaarten, die samen een cultuurhistorisch document vormen. Uit het eerste 

onderscheid wat er gemaakt is tussen de verschillende kaarten valt te concluderen dat de 

drie basisthema’s, archeologie, historische bouwkunde en historische geografie, ook bij 

gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaarten belangrijk zijn. Daarnaast is gebleken dat 

archeologische informatie en informatie over Rijksmonumenten vaak terug komt in het 

kaartmateriaal van de gemeenten. 

Ook uit een analyse van de andere kenmerken uit het schema is gebleken dat gemeenten 

verschillend omgaan met cultuurhistorisch kaartmateriaal. Gemeenten kennen de kaarten 

zowel een status als inspiratiebron toe als een status van beleidsinstrument. Er is wel een 

overeenkomst waar te nemen bij het medium van presentatie. Gemeenten kiezen net als 

de provincies vaak voor een digitale kaart.  Wat betreft het verzamelen van informatie 

voor de kaart blijkt dat met name de grote gemeenten interne informatie toepassen en de 

middelgrote en kleine gemeenten dat niet doet. Het merendeel van de gemeenten schakelt 

historische verenigingen in om informatie te verzamelen en enkele gemeenten ook een 

adviesbureau. Het merendeel van de gemeenten verwerkt de verzamelde informatie door 

middel van een intern systeem. Dit heeft als nadeel dat gemeenten cultuurhistorische 

informatie niet eenvoudig kunnen vergelijken.  

 

Van de vijf gemeenten die momenteel niet over cultuurhistorisch kaartmateriaal 

beschikken hebben twee gemeenten aangegeven dit wel te ambiëren. De gemeenten 

geven ‘bezuinigingen’ en ‘andere prioriteiten’ op als redenen waarom er (nog) geen 

cultuurhistorisch kaartmateriaal aanwezig is.  
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6. Cultuurhistorische waardenkaarten toegepast 
 

In het vorige hoofdstuk is het cultuurhistorisch kaartmateriaal van de gemeenten 

geanalyseerd. Op basis van het schema met de basiskenmerken van cultuurhistorische 

waardenkaarten is er getracht om een overzicht te geven van de verschillende soorten 

cultuurhistorische kaarten waarover gemeenten beschikken.  

 

In dit hoofdstuk staat het gebruik van de cultuurhistorische waardenkaarten centraal. Het 

gebruik van de kaarten bepaalt of een cultuurhistorische waardenkaart daadwerkelijk een 

bijdrage kan leveren aan het implementeren van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. 

Eveneens is het toepassen van een cultuurhistorische waardenkaart bepalend of het 

daadwerkelijk een waardenkaart genoemd kan worden.  

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk komt aan bod met welk doel het kaartmateriaal 

gemaakt is. Daarna wordt besproken welke rol cultuurhistorische kaarten spelen in de 

monumentenzorg en in de ruimtelijke ordening. Zoals besproken in het vorige hoofdstuk 

kan een kaart verschillende statussen hebben. Deze statussen hebben tevens te maken 

met het doel en het gebruik van de kaarten. Na het beschrijven van de status, het doel en 

het gebruik van de kaart per gemeente wordt nogmaals overwogen of de term 

cultuurhistorische waardenkaart van toepassing is op het kaartmateriaal van de 

betreffende gemeente. Tevens kan daarna een antwoord worden geformuleerd op de 

tweede hoofdvraag: in hoeverre is er sprake van het gebruik van cultuurhistorische 

waardenkaarten bij gemeenten? 

 

6.1 Doel van cultuurhistorische waardenkaart 
Net als in de vorige paragraaf wordt het kaartmateriaal van de zeven gemeenten; 

Helmond, Eindhoven, Den Bosch, Oss, Bunnik, Zeist en Amersfoort in deze paragraaf 

geanalyseerd. De gesprekken met de ambtenaren bij de betreffende gemeenten leverde 

ook veel inzicht op in het tot stand komen van de kaarten. De beweegredenen voor het 

ontwikkelen van het cultuurhistorisch kaartmateriaal worden in deze paragraaf besproken.  

 

De gemeente Helmond heeft aangegeven de cultuurhistorische verkenning van de 

gemeente met name te hebben als inspiratiebron bij het maken van ruimtelijke plannen. 

Het ontwikkelen van de verkenning kwam tot stand naar aanleiding van een discussie 

rondom een herstructureringswijk. De plaatselijke monumentencommissie trok aan de bel 

nadat weinig aandacht was voor de cultuurhistorie in de wijk. Toen is besloten om bij 

andere ruimtelijke vraagstukken al aan het begin van het proces op de hoogte te willen 

zijn van de cultuurhistorische waarden in het gebied, zodat deze gegevens een 

onderlegger kunnen zijn bij het maken van ruimtelijke plannen. Op die manier kan de 

verkenning dienen als inspiratiebron maar eveneens als onderbouwing bij het maken van 

plannen.  
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In de gemeente Eindhoven wordt de cultuurhistorische waardenkaart gebruikt als 

beleidsinstrument. De kaart is ook voortgekomen uit het monumentenbeleid. De 

gemeenteraad wilde dat er monumentenbeleid werd ontwikkeld. De verbreding van 

monumentenbeleid naar cultuurhistorisch beleid komt vanuit de ambtelijke organisatie. 

Het cultuurhistorisch beleid moest niet op zich zelf staan, maar het streven was dat het 

onderdeel zou gaan worden van het raadsprogramma ruimtelijk kwaliteitsbeleid. De 

cultuurhistorische waardenkaart van de provincie was voor de gemeente Eindhoven een 

voorbeeld, omdat zo duidelijk werd op welke wijze je cultuurhistorie kan wegzetten in 

ruimtelijke perspectief. 

De cultuurhistorische informatie in kaartvorm geeft ruimtelijke betekenis aan 

cultuurhistorie. Volgens de gemeente Eindhoven was het echter essentieel om achter de 

kaart beleid te formuleren, omdat het doel is cultuurhistorie onderdeel te laten zijn van de 

ruimtelijke kwaliteit in Eindhoven.  

 

In Den Bosch zijn er verschillende kaarten die samen het cultuurhistorisch kaartmateriaal 

vormen van de gemeente. Uit tabel W is gebleken dat de bouwhistoriekaart, de 

archeologiekaart en de monumentenkaart worden gebruikt als inspiratiebron en als 

commercieel instrument. De cultuurhistorische inventarisatiekaart wordt vooral gezien als 

inventarisatie van de aanwezige cultuurhistorische elementen in de gemeente. De kaarten 

die zijn ontwikkeld komen voort uit de wens van het vorig college om de geschiedenis van 

de stad te vertellen en het nieuwe college heeft deze wens in 2010 nogmaals 

uitgesproken. Het doel van de kaarten is enerzijds om ze te gebruiken bij het maken van 

ruimtelijke plannen, ter attentie van de cultuurhistorie. Anderzijds beaamt de gemeente 

Den Bosch ook dat de kaarten een meerwaarde kunnen zijn voor inwoners en bezoekers 

van de gemeente. Door de kaarten openbaar beschikbaar te stellen kan iedereen de 

cultuurhistorische waarde van een gebied zien.  

 

Het Erfgoedplan van de gemeente Oss is tot stand gekomen nadat buurgemeente Lith met 

behulp van Belvedèresubsidie een Erfgoedplan had ontwikkeld. Naar aanleiding daarvan 

besloot de gemeente Oss ook een Erfgoedplan te laten maken. Inmiddels zijn de gemeente 

Lith en de gemeente Oss samengevoegd tot één gemeente. De Erfgoedplannen hebben als 

doel om een overzicht te bieden van de cultuurhistorische kwaliteiten in de gemeente, en 

om als inspiratie te dienen bij het maken van ruimtelijke plannen.  

 

De gemeente Bunnik heeft het rapport Bunnik Buitengewoon Mooi eveneens ontwikkeld in 

samenwerking met Belvedèresubsidie. Het maken van dit rapport had als doel om de 

cultuurhistorische waarden van Bunnik te inventariseren. Het rapport geeft een overzicht 

van de kwaliteiten die aanwezig zijn in de gemeente Bunnik.  

 

De cultuurhistorische structurenkaart van de gemeente Zeist is ontwikkeld als tijdelijk 

hulpmiddel bij het testen en maken van ruimtelijke plannen. De ambitie van de gemeente 
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Zeist is om alle cultuurhistorie te integreren in bestemmingsplannen. Tot die tijd heeft de 

cultuurhistorische structurenkaart als doel om overzicht te geven van de cultuurhistorische 

structuren van de gemeente Zeist.   

 

De gemeente Amersfoort heeft twee beschermde stadsgezichten: de binnenstad (1984) en 

het Bergkwartier (2007). Naar aanleiding van het aanwijzen van het tweede stadsgezicht 

is de afdeling Monumentenzorg gevraagd om een beschrijving van deze gebieden op te 

stellen. De waarden uit deze beschrijving zijn weergegeven op een cultuurhistorische 

waardenkaart. Deze kaart had voornamelijk als doel om de cultuurhistorische waarden 

daarna te kunnen door vertalen naar de monumentenkaart en naar de 

bestemmingsplannen van de beschermde stadsgezichten.  

 

De gemeente Stichtse Vecht en de gemeente Cuijk hebben de ambitie om in de nabije 

toekomst erfgoedbeleid met een cultuurhistorische waardenkaart te ontwikkelen. 

Gemeente Stichtse Vecht wil graag dat cultuurhistorie vanaf het begin van het planproces 

betrokken wordt. Het doel van de nog te ontwikkelde kaart is dan ook om een rol te gaan 

spelen in het planproces, zodat cultuurhistorie wordt meegewogen bij het maken van de 

plannen. De gemeente Cuijk wil een grotere rol gaan toekennen aan cultuurhistorie in de 

gemeente. Door middel van een cultuurhistorische waardenkaart wil de gemeente in de 

toekomst meer aandacht krijgen voor cultuurhistorie bij planontwerpers en medewerkers 

ruimtelijke ordening. Tevens is het doel van de kaart om opdrachtgevers (burgemeester en 

wethouders) beter te kunnen informeren over de aanwezige cultuurhistorie in de 

gemeente.  

 

6.2 Het gebruik van cultuurhistorische waardenkaarten 
Deze paragraaf richt zicht op de toepassing van de cultuurhistorische waardenkaarten. 

Daarbij wordt er gekeken naar het gebruik van de kaarten in het werkveld van 

cultuurhistorie en monumentenzorg en naar het gebruik van de kaarten in het werkveld 

van ruimtelijke ordening. Alvorens bovenstaande behandeld wordt is het interessant om te 

weten in hoeverre het cultuurhistorisch kaartmateriaal actueel is. Tabel 25 geeft aan in 

welk jaar de kaarten zijn ontwikkeld, indien de kaarten daarna zijn geactualiseerd staat 

dat jaartal weergegeven.  
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Tabel 25: Jaar van ontwikkeling en actualisering van cultuurhistorische kaarten 

Kaart Jaar 

Cultuurhistorische Verkenning Helmond: Helmond West  2005/2006 

Cultuurhistorische Verkenning Helmond: Binnenstad 2010/2011 

Cultuurhistorische waardenkaart Eindhoven 2008 vastgesteld, continue 

geactualiseerd in 2011 

Monumentenkaart Den Bosch 2000, geactualiseerd in 2011 

Bouwhistoriekaart Den Bosch 2003 

Cultuurhistorische inventarisatiekaart Den Bosch 2011 

Erfgoedplan Oss 2000/2001 

Rapport Bunnik Buitengewoon Mooi 2003 

Cultuurhistorische structurenkaart Zeist 2011 

Monumentenkaart Amersfoort 2011, momenteel geactualiseerd 

Bron: Auteur, 2011 

 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de meeste kaarten in de afgelopen drie jaar zijn 

opgesteld of geactualiseerd. Mogelijk betekend dit ook dat de kaarten regelmatig gebruikt 

worden. Hieronder zal per gemeente besproken worden op welke wijze de kaart wordt 

gebruikt en welke personen de kaarten gebruiken. Aan het einde van deze paragraaf wordt 

getracht dit overzichtelijk weer te geven in een tabel.  

 

De gemeente Helmond gebruikt de cultuurhistorische verkenning als onderlegger om bij 

grootschalige gebiedsontwikkelingen eigenaren, initiatiefnemers, publieke overheid en 

bedrijven te overtuigen van het belang van cultuurhistorie. Door middel van de 

cultuurhistorische verkenning aan stedenbouwkundig ontwerpers te tonen hoopt de 

gemeente deze ontwerpers te inspireren. De tekst vult de informatie op tekeningen en 

kaarten aan en wordt daarom vaak als onderbouwing gebruikt bij het overtuigen en 

inspireren van ontwerpers en planontwikkelaars. De cultuurhistorische verkenningen 

worden ontwikkeld binnen de dienst Samenleving en Economie van de gemeente Helmond. 

Het maken van ruimtelijke plannen gebeurd op een andere afdeling; Stedelijke 

ontwikkeling en Beheer. Daar binnen vallen de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Bouw en 

Wonen. De ambtenaren monumentenzorg en de ambtenaren ruimtelijke ordening van deze 

diensten komen tegenwoordig samen aan het begin van het planproces. Bij het bespreken 

van de plannen is aandacht voor de cultuurhistorische verkenning. Alle partijen reageren 

positief op dit document. De verkenning bevat eveneens aanbevelingen hoe omgegaan kan 

worden met bepaalde waarden. De cultuurhistorische verkenning blijkt momenteel goed te 

werken voor de gemeente Helmond. Alle partijen worden op deze wijze op de hoogte 

gesteld van het cultuurhistorisch belang in de ruimtelijke ordening en weten daarmee om 

te gaan. Naast het kaartmateriaal bevat de verkenning ook tekst en tekeningen, volgens 

de gemeente Helmond is dat een extra verdieping ten opzichte van een cultuurhistorische 

waardenkaart en daarom een beter instrument bij het verankeren van cultuurhistorie in de 

ruimtelijke plannen.  
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Binnen de gemeente Eindhoven zijn wel alle cultuurhistorische waarden verzameld op een 

cultuurhistorische waardenkaart. De kaart wordt vooral intern gebruikt op het gebied van 

openbare ruimte en stedenbouw. De afdeling Stedenbouw (sector Openbare Ruimte, 

Verkeer en Milieu) en de afdeling Monumentenzorg (sector Vergunning, Toezicht en 

Handhaving) maken het meest gebruik van de kaart. De archeologische laag van de kaart 

wordt gebruikt en beheerd door de afdeling Archeologie (sector Realisatie). De kaart is 

binnen de gemeente een beleidsinstrument en wordt gebruikt om een vertaalslag te 

maken naar bestemmingsplannen. Bij het maken van bestemmingsplannen wordt de 

cultuurhistorische waardenkaart gebruikt. Per gebied is dan te zien wat de karakteristieken 

zijn en waarom het gebied cultuurhistorische betekenis heeft. De kaart wordt gebruikt om 

planontwikkelaars en monumentenzorgers te informeren en te attenderen op de 

cultuurhistorische waarden in de gemeente, en dit vervolgens door te vertalen naar het 

bestemmingsplan.  

De verschillende kaarten van de gemeente Den Bosch staan onder beheer van de afdeling 

Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM). Binnen deze afdeling bestaat het team 

Advies. Dit team geeft advies aan projectontwikkelaars, bouwers, college van B&W, 

architecten en intern aan collega’s van planontwikkeling. Dit advies heeft met name 

betrekking op verschillende ruimtelijke plannen; individuele bouwplannen, 

bestemmingsplannen, structuurplannen en beeldkwaliteitplannen. Bij het geven van dit 

advies wordt gebruikt gemaakt van de bouwhistoriekaart, de monumentenkaart, de 

archeologiekaart en de recent ontwikkelde cultuurhistorische inventarisatiekaart. De 

afdeling Bouwen leunt op het advies van het team Advies. De afdeling Ruimtelijke 

Ordening en Stedenbouw maakt ook zelfstandig gebruik van de kaarten bij het maken van 

plannen. De planjuristen op deze afdeling gebruiken de kaarten o.a. bij het opnemen van 

een cultuurhistorische paragraaf in bestemmingsplannen en bij het opnemen van 

cultuurhistorie op de bestemmingsplankaart. Dit wordt gedaan door achter het de 

bestemmingsplannen een ordekaart te hangen, die gemaakt wordt door een extern 

bureau. Op deze kaart komen dan alle cultuurhistorische waarden voor. Naar aanleiding 

van deze ordekaart kunnen burgers, architecten en bouwers contact opnemen met de 

afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten. De ordekaart wordt serieus behandeld 

en meegenomen bij het ontwikkelen van de plannen.  

Het Erfgoedplan van de gemeente Oss wordt toegepast om cultuurhistorie te verankeren, 

beschermen en ontwikkelen in de ruimtelijke ordening. Aan het begin van het proces wordt 

het Erfgoedplan onder de aandacht gebracht in gesprekken tussen de afdeling Ruimtelijke 

Ordening, de afdeling Vergunningen en de afdeling Stadsbeleid. Een keer in de zes weken 

vind het erfgoedoverleg plaats, dan worden recente plannen besproken en is er aandacht 

voor de cultuurhistorie in dat gebied. De gesprekken vinden ook plaats aan het begin van 

het planproces, zodat eer tijdig rekening gehouden kan worden met de cultuurhistorie. De 

gemeente Oss vindt cultuurhistorie al langer een ruimtelijke kwaliteit, daarom zit het 

rekening houden met cultuurhistorie redelijk goed in het systeem van de medewerkers van 

de gemeente. Dit is echter ook verschillend per persoon. Tegenwoordig zijn er protocollen 
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voor het maken van bestemmingsplannen in de gemeente Oss, omdat 

bestemmingsplanprocedures heel complex kunnen zijn. In deze protocollen is 

cultuurhistorie opgenomen als aandachtspunt. Het Erfgoedplan wordt gebruik als 

belangrijk hulpmiddel om deze protocollen na te leven. Het Erfgoedplan wordt ook 

toegepast bij het ontwerpen van nieuwbouwwijken, een cultuurhistorische waarden worden 

verwerkt in de plannen waardoor het uiteindelijk een meerwaarde kan zijn voor het 

gebied. Op die manier wordt het Erfgoedplan gebruikt als inspiratiebron. 

De gemeente Bunnik heeft het rapport Bunnik Buitengewoon Mooi in samenwerking met 

een Belvedèreproject ontwikkeld. Het rapport wordt echter nooit gebruikt. Zolang het niet 

verplicht is om cultuurhistorie te betrekken bij ruimtelijke plannen blijft het rapport 

opgeborgen in het archief. Met de aankomende wijzing van het Besluit ruimtelijke ordening 

vermoedt mevrouw Bos van de gemeente Bunnik dat het rapport dan weer uit het archief 

zal worden gehaald en indien de inhoudt nog voldoende actueel is zal het rapport dan 

waarschijnlijk gebruikt gaan worden. Op dit moment worden alleen archeologiekaarten 

geraadpleegd bij het maken van ruimtelijke plannen, omdat dit een wettelijke verplichting 

is.  

De cultuurhistorische structurenkaart van de gemeente Zeist is ontwikkeld in het jaar 

2011. De kaart is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad maar de kaart gaat gebruikt 

worden bij het doorvertalen van cultuurhistorie in bestemmingsplannen. Nu wordt de 

cultuurhistorische structurenkaart samen met de archeologische beleidskaart vooral 

gebruikt door de afdeling Beleid en de afdeling Vergunning en Handhaving bij het 

beoordelen van bouwaanvragen. Bij het maken van bestemmingsplannen moet de 

cultuurhistorische structurenkaart een hulpmiddel gaan zijn, de gemeente wil de 

belangrijke cultuurhistorische monumenten en structuren uiteindelijk in het 

bestemmingsplan gaan beschermen door middel van dubbelbestemmingen.  

De gemeente Amersfoort heeft drie teams die in meer of mindere mate te maken hebben 

met het verankeren van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening: een team 

Monumentenzorg, een team Stedenbouw en een team Plan Juridische Zaken. Er is veel 

kennis en betrokkenheid bij deze personen, daarom is een vruchtbare samenwerking 

ontstaan tussen deze drie teams. Aan het begin van het planproces wordt het belang van 

cultuurhistorie besproken. Hierbij wordt er gebruikt gemaakt van het interne 

monumentenbeheersysteem. Momenteel wordt is er sprake van een goede samenwerking 

en resultaten wat betreft het beschermen van de cultuurhistorie bij de gemeente 

Amersfoort. Dit komt deels door individuen, en deels vanwege het gecreëerde draagvlak 

bij het gemeentebestuur en de bevolking van Amersfoort. Deze lijn moet doorgetrokken 

worden om de goede samenwerking te kunnen voortzetten.  

 



 
71 

 

 

6.3 Conclusie 
De eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk beschrijven het doel en het gebruik van het 

kaartmateriaal. In deze conclusie zal de tweede hoofdvraag worden beantwoord:  

In hoeverre is er sprake van het gebruik van cultuurhistorische waardenkaarten bij 

gemeenten? 

 

In tabel 26 wordt het gebruik van het kaartmateriaal schematisch weergegeven. De eerste 

kolom geeft de wijze van gebruik aan. De tweede kolom geeft aan of ambtenaren uit beide 

werkvelden gebruik maken van de cultuurhistorische kaarten. Monumentenzorg omschrijft 

in deze tabel de ambtenaren cultuurhistorie, archeologie en monumentenzorg. Omdat elke 

gemeente een andere benaming geeft aan dit werkveld is ervoor gekozen in deze tabel de 

term monumentenzorg te gebruiken. 

 

Tabel 26: Gebruik van het kaartmateriaal 

Gemeenten Gebruik Gebruik door 

  Monumentenzorg Ruimtelijke ordening 

Helmond -Inspireren 

-Beargumenteren 

Ja Ja 

Eindhoven -Ruimtelijke betekenis geven aan 

cultuurhistorie. 

-Vertalen naar bestemmingsplannen 

Ja Ja 

Den Bosch -Vertalen naar bestemmingsplannen Ja Ja 

Oss -Vertalen naar bestemmingsplannen Ja Ja 

Bunnik -Geen gebruik Nee Nee 

Zeist -Vertalen naar bestemmingsplannen Ja Ja 

Amersfoort -Vertalen naar bestemmingsplannen Ja Ja 

Bron: Auteur, 2011 

Uit de tabel valt af te lezen dat het merendeel van de gemeenten het kaartmateriaal 

gebruikt om een doorvertaling te maken naar bestemmingsplannen. Hierbij zijn beide 

werkvelden betrokken. Alleen de gemeente Bunnik maakt geen gebruik van het 

beschikbare materiaal. Dit feit zet de gemeente Bunnik in het rijtje van de overige vijf 

gemeenten uit dit onderzoek, die geen materiaal tot hun beschikking hebben.  

De meeste gemeenten gebruiken het cultuurhistorisch kaartmateriaal om cultuurhistorie te 

borgen in het bestemmingsplan.  

De vertaling naar het bestemmingsplan zorgt ervoor dat de cultuurhistorie ook 

daadwerkelijk beschermd gaat worden. Uit de statussen van het materiaal is gebleken dat 

alleen de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Eindhoven een beleidsstatus 

had. De overige kaarten zijn meer een hulpmiddel te noemen om bescherming, 

verankering en behoud van cultuurhistorische waarden te realiseren.  



 
72 

 

Na het bespreken van het doel en het gebruik van de kaart is dit een goed moment in het 

onderzoek om kort stil te staan bij de definitie van cultuurhistorische waardenkaart. Het 

gebruiken van de verschillende aanwezige kaarten en documenten van de zeven 

gemeenten hebben inzicht geven in wat een cultuurhistorische waardenkaart kan zijn.  

In hoofdstuk 5 is uiteengezet dat een eenduidige definitie van een cultuurhistorische 

waardenkaart niet bestaat. Het schema met basiskenmerken van een cultuurhistorische 

waardenkaart is de rode draad geweest bij het analyseren van het materiaal. Na het 

analyseren van het gebruik van cultuurhistorisch kaartmateriaal kan hier enige kennis aan 

toegevoegd worden. ‘Waarden’ in waardenkaart kan op veel verschillende manieren 

worden opgevat. Dit betekent niet dat de kaart ervoor zorgt dat de cultuurhistorische 

elementen op de kaart beschermd worden. Er moet beleid gekoppeld zitten aan de kaart 

om de kaart te kunnen gebruiken ter bescherming van cultuurhistorische waarden. Een 

cultuurhistorische waardenkaart kan ook een inventarisatie zijn van de (onbeschermde) 

cultuurhistorische waarden binnen het gemeentelijk grondgebied, en met die inventarisatie 

kan er aandacht gevraagd worden voor deze waarden. De meeste kaarten blijken geen 

beleidsstatus te hebben waardoor cultuurhistorische waarden worden beschermd, dus 

daarom vind er een doorvertaling naar bestemmingsplannen. Met het oog op de wijziging 

van het Besluit ruimtelijke ordening is dit een interessante ontwikkeling om te noteren. De 

wijzing van het Bro schrijft voor dat gemeenten door een beschrijving van de wijze waarop 

met aanwezige en verwachte cultuurhistorische waarden wordt omgegaan, meer rekening 

gaan houden met cultuurhistorie. Uit bovenstaande analyse blijkt dat gemeenten 

cultuurhistorisch kaartmateriaal gebruiken om cultuurhistorie te vertalen naar het 

bestemmingsplan. Gesteld kan worden dat het cultuurhistorisch kaartmateriaal intern 

vooral gebruikt wordt als informatie voor het bestemmingsplan. Daarvoor is een 

beleidsstatus niet nodig. Een kaart met beleidsstatus kan ook extern worden ingezet als 

toetsingskader voor ruimtelijke plannen.  

Ter afsluiting zal de hoofdvraag van deze paragraaf beantwoordt worden: In hoeverre is er 

sprake van het gebruik van cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten? 

Uit de gesprekken met de zeven gemeenten met cultuurhistorisch kaartmateriaal is naar 

voren gekomen dat het cultuurhistorisch kaartmateriaal vooral toegepast wordt bij het 

verankeren van cultuurhistorie in ruimtelijke plannen. Medewerkers monumentenzorg en 

ruimtelijke ordening werken samen om dit te bewerkstelligen. Een gemeente maakt geen 

gebruik van het cultuurhistorisch kaartmateriaal. Zes andere gemeenten hebben geen 

materiaal ter beschikking om te gebruiken. Samenvattend kan gezegd worden dat de helft 

van de geïnterviewde gemeenten gebruikt maakt van cultuurhistorisch kaartmateriaal en 

dat het voornamelijk wordt gebruikt om cultuurhistorie te implementeren in de ruimtelijke 

ordening. Ondanks dat de kaarten geen beleidsstatus hebben worden ze wel op de juist 

manier toegepast.   
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7. Cultuurhistorie in het overheidsapparaat 
 

 

De context waar in cultuurhistorische waardenkaarten een rol spelen staat in dit hoofdstuk 

centraal. Deze context is op twee manieren te benaderen: 

 

- het overheidsapparaat: het Rijk, de provincies en de gemeenten. 

- het werkveld: monumentenzorg en ruimtelijke ordening 

 

In dit hoofdstuk zal een antwoord worden geformuleerd op onderzoeksvraag 3:  

Op welke wijze is cultuurhistorie geborgd in het overheidsapparaat? 

 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op de plaats van cultuurhistorie in het overheidsapparaat. De 

taken van de verschillende overheidslagen zijn aan het veranderen. Twee 

beleidsontwikkelingen staan centraal in de samenwerking tussen de verschillende 

overheidslagen: decentralisatie en complementariteit (Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, 2009, p. 170). 

Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheid. De huidige rol die gemeenten, 

provincies en het Rijk vervullen op het gebied van monumentenzorg en ruimtelijke 

ordening wordt besproken in de eerste vier paragrafen.  

De modernisering van de monumentenzorg streeft naar het verankeren van cultuurhistorie 

in de ruimtelijke ordening. Het onderzoek naar cultuurhistorische waardenkaarten is 

eveneens gebruikt om te kijken naar de relatie tussen monumentenzorg en ruimtelijke 

ordening. Uit gesprekken met gemeenten en provincies is gebleken waar cultuurhistorie is 

opgenomen in het overheidsapparaat.  

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk komen de steunpunten cultureel erfgoed aan 

bod. Steunpunten cultureel erfgoed ondersteunen gemeenten binnen een provincie op het 

gebied van monumentenzorg. De rol van deze organisaties, de relatie tussen 

monumentenzorg en ruimtelijke ordening en het gebruik van cultuurhistorische 

waardenkaarten komen aan bod.  

 

7.1 Decentralisatie en complementariteit 
Wanneer lagere overheden taken overnemen van de Rijksoverheid wordt dit proces 

decentralisatie genoemd (Rijksoverheid, 2011a). In het bestuursakkoord 2011-2015 is het 

uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ vastgelegd (Bestuursakkoord, 2011, 

p. 3). Dit heeft als gevolg dat de meeste verantwoordelijkheden bij de gemeenten komen 

te liggen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009a, p. 170). Gemeenten staan het 

dichtst bij de samenleving en hebben daarom de vaardigheden om in te spelen op lokale 

behoeften. Provincies functioneren als schakel tussen de gemeenten en het Rijk. De 

Rijksoverheid voert enkel de taken uit die gezien de doeltreffendheid en rechtsgelijkheid 
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beter door het Rijk uitgevoerd kunnen worden dan door lagere overheden 

(Bestuursakkoord, 2011, p. 3). Elke overheidslaag heeft de vrijheid om haar taken naar 

eigen inzicht en verantwoordelijkheid in te vullen. Tegelijkertijd moet er sprake zijn van 

een goede samenwerking met de andere overheidslagen (Bestuursakkoord, 2011, p. 3). 

Afstemming van het beleid en de bijbehorende taken tussen verschillende overheden is 

van belang bij het streven naar een compacte en slagvaardige overheid (Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed, 2009a, p. 170 en Bestuursakkoord, 2011, p. 3). Het afstemmen van 

taken en beleid wordt complementariteit genoemd. Er is ook sprake van complementariteit 

in het geval van een instrument waarvan de taken verdeeld zijn over de verschillende 

overheidslagen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009a, p. 170). In de volgende 

paragrafen zullen de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen 

op het gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke ordening worden besproken.  

 

7.2 De gemeente 
 

7.2.1 De rol van de gemeente 
De gemeente is de overheid die het dichtst bij de samenleving staat. Burgers verwachten 

dat de gemeente een prettige en veilige woon- en werkomgeving creëert voor haar 

inwoners. Taken op het gebied van welzijn, economie en ruimtelijke ontwikkeling horen 

daarbij. De afwegingen die de gemeente maakt ten behoeve van de ruimtelijke 

ontwikkeling worden vastgelegd in structuurvisies en bestemmingsplannen 

(Bestuursakkoord 2011, p. 3). De taken van het Rijk die betrekking hebben op cultureel 

erfgoed worden sinds de jaren tachtig steeds meer overgeheveld naar de gemeenten. De 

taken binnen het cultureel erfgoed zijn uit te splitsen naar taken op het gebied van 

archeologie, (cultuur)landschap en monumenten. Sinds de herziening van de 

Monumentenwet 1988, op 1 januari 2009, zijn de rollen herverdeeld. Gemeenten hebben 

de verantwoordelijkheid gekregen over het in stand houden van cultuurhistorische 

waarden en de aangewezen rijksmonumenten binnen het gemeentelijke grondgebied 

(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009a, p. 179). Vanaf 2009 moeten gemeenten 

een monumentencommissie aanstellen en een verordening opstellen. Dit kan zowel een 

monumentenverordening genoemd worden als een erfgoedverordening. Met dit instrument 

heeft de gemeente de middelen om (archeologische) monumenten, beschermde gezichten 

en gebieden aan te wijzen. Tevens kan de gemeente regels opstellen omtrent het doen van 

opgravingen en richtlijnen bepalen bij het doen van nader archeologisch onderzoek. De 

monumentencommissie kan advies uitbrengen bij omgevingsvergunningen (Handreiking 

Erfgoed en Ruimte, 2011). 

 

Naast de monumentenverordening kan de gemeente gebruik maken van 

bestemmingsplannen en structuurvisies om bescherming van erfgoed te waarborgen.  

Een aantal zaken is vanuit het Rijk verplicht om op te nemen in het bestemmingplan, maar 

een gemeente kan ook niet verplichte zaken opnemen in het bestemmingsplan als het 

lokale beleid dat voorschrijft (Handreiking Erfgoed en Ruimte, 2011). Momenteel is de 
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gemeente verplicht om beschermde stads- en dorpsgezichten op te nemen en te 

beschrijven in de verbeelding, de planregels en de toelichting. Vanaf 1 januari 2012 is het 

verplicht om een beschrijving op te nemen van de afweging die gemaakt is met betrekking 

tot de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en de in de grond aanwezige of 

verwachte monumenten (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011). De Nota Ruimte 

schrijft voor dat een cultuurhistorische paragraaf moet worden opgenomen in het 

bestemmingplan om tot een doorvertaling van de basiskwaliteit te komen. De kwaliteit van 

een cultuurhistorische paragraaf kan echter verschillen door de wijze waarop de 

cultuurhistorische waarden beschreven zijn (Royal Haskoning, 2008, p. 50).  

 

7.2.2 Cultuurhistorie in het gemeentelijk apparaat 
De beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg schrijft voor dat cultuurhistorie moet 

worden verankerd in de ruimtelijke ordening. Voorheen waren dit twee aparte 

beleidsvelden. Ruimtelijke ontwikkelingen worden opgestart zonder dat cultuurhistorie 

wordt meegenomen in de afwegingen (Ministerie van OC&W, 2009, p. 5). Nieuwe wet- en 

regelgeving, zoals de wijziging van het Bro, moet hier verandering in brengen. Pas in de 

loop van het jaar 2012 zal duidelijk worden of gemeenten door deze wijziging 

cultuurhistorie gaan meewegen in de ruimtelijke ordening. 

De werkvelden monumentenzorg en ruimtelijke ordening moeten gaan samenwerken om 

cultuurhistorie te kunnen verankeren in de ruimtelijke plannen. Tijdens de gesprekken met 

gemeenten is gesproken over de samenwerking tussen deze werkvelden en hoe deze terug 

komen in de gemeentelijke organisatie. Is cultuurhistorie alleen terug te vinden op de 

afdeling monumentenzorg of ook op de afdeling ruimtelijke ordening?  

 

In tabel 27 is af te lezen welke personen binnen de geïnterviewde gemeenten 

verantwoordelijk zijn voor cultuurhistorie. Dat zijn tevens de respondenten van dit 

onderzoek. De derde kolom laat zien onder welke afdeling deze persoon valt. De vierde 

kolom geeft aan of de ambtenaren ruimtelijke ordening binnen dezelfde afdeling werkzaam 

zijn.  
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Tabel 27: Verantwoordelijke cultuurhistorie en samenstelling afdeling, 2011. 

 Verantwoordelijke  

cultuurhistorie 

Afdeling  RO 

Kleine 

monumentengemeenten 

   

Cuijk Beleidsmedewerker ruimtelijke 

en maatschappelijke 

ontwikkelingen 

Afdeling Ruimtelijke en 

Maatschappelijke 

Ontwikkelingen  

Ja 

Etten-Leur Juridisch medewerker en 

bouwkundig medewerker 

Afdeling Vergunningen Ja 

Helmond Beleidsmedewerker Kunst en 

Cultuur 

Afdeling Kunst en Cultuur Nee 

IJsselstein Medewerker Beleid en 

Strategie 

Afdeling Beleid en 

Strategie 

Ja 

Middelgrote 

monumentengemeenten 

   

Eindhoven Beleidsadviseur Cultuurhistorie Afdeling Stedenbouw Ja 

Bunnik Beleidsadviseur RO en 

Volkshuisvesting, Archeologie 

en Monumenten 

Afdeling Ruimtelijke 

Ordening en 

Volkshuisvesting 

Ja 

Leusden Medewerker Archeologie en 

Monumenten 

Afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling 

Ja 

Zeist Adviseur Cultuurhistorie Afdeling Beleid 

(uitvoerend) 

Ja 

Grote 

monumentengemeenten 

   

Amersfoort Medewerker Monumentenzorg Afdeling Monumentenzorg Nee 

Stichtse Vecht Beleidsadviseur Economische 

Ontwikkeling 

Afdeling Ontwikkeling Ja 

Den Bosch Teamleider Advies en 

beleidsmedewerker 

Monumenten 

Afdeling Bouwhistorie, 

Archeologie en 

Monumenten 

Nee 

Oss Medewerker ROen 

medewerker Vergunningen 

Afdeling Ruimtelijke 

Ordening 

Afdeling Vergunningen 

Ja 

Bron: Auteur, 2011. 

 

De respondenten hebben op papier allemaal een andere functie. In de praktijk komen de 

taken die bij de functies horen grotendeels overeen. De afdelingen hebben eveneens 

allemaal een andere benaming. Er bestaat geen vaste structuur voor gemeentelijke 

organisaties, elke gemeente heeft dit naar eigen inzicht ingedeeld. Om een beeld te krijgen 

van cultuurhistorie in het gemeentelijk apparaat is geïnformeerd of de ambtenaren 
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ruimtelijke ordening op dezelfde afdeling werkzaam zijn als de medewerkers 

cultuurhistorie. De laatste kolom in de tabel laat zien dat bij het merendeel van de 

gemeenten ruimtelijke ordening is ondergebracht in dezelfde afdeling. Tabel 27 is 

gerangschikt op kleine-, middelgrote- en grote monumentengemeenten. Onder de kleine 

monumentengemeenten is slechts een gemeente waarbij de medewerkers ruimtelijke 

ordening op een andere afdeling werkzaam zijn. De vier middelgrote gemeenten hebben 

allen een afdeling waar zowel monumentenzorg als ruimtelijke ordening onder vallen. Bij 

de helft van de geïnterviewde grote monumenten- gemeenten is cultuurhistorie niet in de 

zelfde afdeling als ruimtelijke ordening ondergebracht.  

 

De eerste kolom van tabel 28 laat zien of de gemeenten over een cultuurhistorische 

waardenkaart beschikken. In de tweede kolom is te zien of cultuurhistorie en ruimtelijke 

ordening op dezelfde afdeling zit.   
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Tabel 28: Aanwezigheid cultuurhistorische waardenkaart en samenstelling afdeling, 2011. 

Bron: Auteur, 2011 

 

Deze gegevens zijn naast elkaar gezet om te ontdekken of er mogelijk een relatie bestaat 

tussen de samenstelling van de afdeling en het hebben van een cultuurhistorische 

waardenkaart. De drie gemeenten (Helmond, Amersfoort en Den Bosch) waarbij 

ruimtelijke ordening elders in het gemeentelijk apparaat is onder gebracht beschikken over 

een cultuurhistorische waardenkaart. De gemeente Den Bosch vindt het gebruik van 

cultuurhistorisch kaartmateriaal van bijzondere waarde voor de samenwerking tussen de 

 Cultuurhistorische 

waardenkaart? 

Cultuurhistorie en ruimtelijke 

ordening op dezelfde afdeling 

Kleine 

monumentengemeenten 

  

Cuijk Geen Ja 

Etten-Leur Geen Ja 

Helmond Aanwezig Nee 

IJsselstein Geen Ja 

Middelgrote  

monumentengemeenten 

  

Eindhoven Aanwezig Ja 

Bunnik Aanwezig Ja 

Leusden Geen Ja 

Zeist Aanwezig Ja 

Grote 

monumentengemeenten 

  

Amersfoort Aanwezig Nee 

Stichtse Vecht Geen Ja 

Den Bosch Aanwezig Nee 

Oss Aanwezig Ja 
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afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten, en de afdeling Ruimtelijke Ordening 

en Stedenbouw. Voor deze gemeente is het een instrument om de verschillende 

werkvelden te verbinden. Als de werkvelden in de organisatie wel dicht bij elkaar zitten, 

kan de cultuurhistorische waardenkaart van betekenis zijn. Zo ervaart de gemeente 

Eindhoven het werken met de cultuurhistorische waardenkaart als een meerwaarde. Door 

het in kaart brengen van cultuurhistorische informatie werd ruimtelijke betekenis gegeven 

aan de cultuurhistorie in Eindhoven. De medewerkers ruimtelijke ordening konden beter 

overweg met deze vorm van informatie.  

Gesteld kan worden dat een cultuurhistorische waardenkaart een toegankelijk en bruikbaar 

instrument kan zijn voor zowel ambtenaren op het gebied van cultuurhistorie, als 

ambtenaren op het gebied van ruimtelijke ordening.  

Uit tabel 28 is af te lezen dat de vijf gemeenten die geen cultuurhistorische waardenkaart 

hebben, allen een afdeling hebben waar zowel cultuurhistorie als ruimtelijke ordening is 

onder gebracht. Dit wel niet zeggen dat cultuurhistorie bij die gemeenten al verankerd 

wordt in de ruimtelijke ordening. Uit de gesprekken met deze gemeenten blijkt zelfs het 

tegenovergestelde. Drie van de vijf gemeenten zijn kleine monumentengemeenten: Cuijk, 

Etten-Leur en IJsselstein. De verantwoordelijke voor cultuurhistorie bij deze gemeenten 

blijkt een uitgebreid takenpakket te hebben, waar cultuurhistorie slechts een onderdeel 

van is. De cultuurhistorie zit op papier dicht bij ruimtelijke ordening maar in de praktijk 

blijkt er geen prioriteit te liggen bij het verankeren van cultuurhistorie in de ruimtelijke 

ordening. De belangrijkste redenen die hiervoor genoemd worden zijn bezuinigingen en 

het ontbreken van een wettelijke verplichting.  

 

Relatie monumentenzorg en ruimtelijke ordening 

De zeven gemeenten met cultuurhistorisch kaartmateriaal zijn Helmond, Eindhoven, Den 

Bosch, Bunnik, Amersfoort, Zeist en Oss. Zes van deze gemeenten hebben aangegeven 

dat de relatie tussen de ambtenaren monumentenzorg en de ambtenaren ruimtelijke 

ordening soepel verloopt. De gemeenten geven aan dat dit deels te danken is aan 

individuen. Het aanwezige kaartmateriaal vergemakkelijkt de relatie tussen de werkvelden, 

maar geen van de gemeenten heeft aangegeven dat dit de oorzaak van de goede 

verstandhouding is. De gemeente Bunnik heeft geen afdeling of ambtenaar 

monumentenzorg. De ambtenaar die verantwoordelijk is voor monumentenzorg is dat ook 

voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Bij de gemeente Bunnik ligt weinig prioriteit 

bij het verankeren van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening.  

De relaties tussen de twee werkvelden bij de gemeenten zonder cultuurhistorische 

waardenkaart zijn wisselend. Binnen sommige gemeenten ligt er (nog) geen prioriteit bij 

het verankeren van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening, waardoor de relatie tussen 

monumentenzorg en ruimtelijke ordening minder op de proef wordt gesteld. Enkele 

gemeenten geven aan dat het lastig is om bij planontwerpers en medewerkers ruimtelijke 

ordening aandacht te krijgen voor cultuurhistorie omdat ze standpunten niet goed kunnen 

onderbouwen. Bovendien blijken de ambtenaren ruimtelijke ordening niet altijd op de 

hoogte te zijn van de aanwezige cultuurhistorische elementen binnen de gemeente. 
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Ondanks dat de werkvelden op één afdeling werken, blijkt de samenwerking nog 

moeizaam te zijn. De gemeenten noemen als oorzaken: het ontbreken van een wettelijke 

verplichting, het karakter van individuen, bezuinigingen en het ontbreken van een 

document zoals een cultuurhistorische waardenkaart.  

 

Uit de interviews met gemeenten zijn enkele conclusies af te leiden. Uit de gesprekken 

blijkt dat monumentenzorg en ruimtelijke ordening vaak dicht bij elkaar zitten in de 

gemeentelijke organisatie. De relatie tussen het werkveld monumentenzorg en ruimtelijke 

ordening is niet bij alle gemeenten goed. Opvallend is dat de gemeenten met 

cultuurhistorische waardenkaart bijna allemaal positief zijn over deze relatie. Het is echter 

niet te onderbouwen dat dit ook de oorzaak is een goede samenwerking. De verwachting is 

wel dat het hebben van cultuurhistorisch kaartmateriaal een bijdrage kan leveren aan de 

samenwerking tussen de twee werkvelden. De gemeenten waar de samenwerking minder 

goed is, laten weten dat het hebben van cultuurhistorisch kaartmateriaal ervoor kan 

zorgen dat de afdeling ruimtelijke ordening beter op de hoogte gesteld wordt van de 

aanwezige cultuurhistorie.  

 

7.3 De provincie 
 

7.3.1 De rol van de provincie 
De verbindende rol tussen gemeenten en het Rijk is weggelegd voor de provincie. Regio of 

gemeente overstijgende belangen worden door de provincie behartigd. Tevens zorgt de 

provincie ervoor dat de complementariteit tussen regio’s en gemeenten wordt bewaakt en 

bevorderd. De kerntaken van de provincie liggen op het gebied van ruimtelijke 

ontwikkeling en omgevingsbeleid. Door het schrijven van integrale ontwikkelingsvisie voert 

de provincie haar kerntaken uit. De provincie heeft deels ook de taak om toezicht te 

houden op de gemeenten (Bestuursakkoord 2011, p. 4). Voorheen gebeurde dat onder 

andere door het achteraf toetsen van plannen. Sinds de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is 

dit verschoven naar het stellen van kaders vooraf (Erfgoedbalans, 2009, p. 170-176). Dit 

gebeurd door het opstellen van de provinciale structuurvisie. De structuurvisie moet 

gemeenten op de hoogte te stellen van de ruimtelijke visie op provinciaal niveau. 

Eveneens blijven het Rijk en de provincies ontwerpbestemmingsplannen van gemeenten 

bekijken. De provincie heeft ook juridisch bindende mogelijkheden om haar beleid door te 

laten werken in de gemeentelijke plannen. Een van deze mogelijkheden is het opstellen 

van een inpassingsplan, het provinciale bestemmingsplan. Door middel van dit plan kan de 

provincie bij een gemeente afdwingen om bijvoorbeeld een cultuurlandschap te behouden 

(Altes en Van der Valk, 2010, p. 129). Tevens heeft de provincie de mogelijkheid om een 

provinciale verordening op te stellen, die een direct juridische binding heeft. Gemeenten 

moeten, indien nodig, binnen één jaar de gemeentelijke bestemmingsplannen aanpassen 

aan deze verordening (Altes en Van der Valk, 2010, p. 129). Het toetsingsmoment 

halverwege de bestemmingsplanprocedure is blijven bestaan (Royal Haskoning, 2008, p. 

11). Indien blijkt dat het bestemmingsplan weinig tot geen rekening gehouden heeft met 
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de provinciale plannen, kan een reactieve aanwijzing gegeven worden door de provincie. 

Dan wordt het betreffende deel in het bestemmingsplan geblokkeerd (Altes en Van der 

Valk, 2010, p. 129).  

 

7.3.2 Cultuurhistorie in de provincie 
Om een compleet beeld te krijgen van de stand van zaken wat betreft cultuurhistorische 

waardenkaarten bij gemeenten, is dit besproken met de provincies Noord-Brabant en 

Utrecht. Hierboven is het bredere takenpakket van de provincie geschetst op het 

werkterrein van ruimtelijke ordening en monumentenzorg, maar de focus in deze 

interviews lag op cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten en het gebruik van de 

provinciale waardenkaart door de gemeenten. Eveneens is de samenwerking tussen 

monumentenzorg en afdeling ruimtelijke ordening aan bod gekomen.  

 

Cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten 

De provincie Noord-Brabant heeft in 2009 besloten tot het opstellen van de ‘Beleidsregel 

Stimulering Gemeentelijke Archeologie- c.q. Erfgoedkaarten 2009-2011’. Deze beleidsregel 

hield in gemeenten een aanvraag tot subsidie konden doen om archeologiekaarten te 

ontwikkelen. De aanleiding voor deze regeling was de archeologiewetgeving. Later is 

besloten om de regeling uit te breiden naar erfgoedkaarten zodat de cultuurhistorie ook 

meegenomen kon worden.  

De provincie Noord-Brabant had met deze regel tot doel om cultuurhistorie en het 

gebruiken van cultuurhistorie in ruimtelijke plannen meer onder de aandacht te brengen 

bij de gemeenten. De provincie heeft wel een aantal voorwaarden gesteld bij het verlenen 

van de subsidie. Gemeenten moeten bij het maken van gemeentelijke kaarten rekening 

houden met de provinciale waardenkaart. De waarden op de provinciale kaart moesten 

terug komen op de gemeentelijke kaarten. De subsidieregeling was een groot succes. 

Alhoewel door het beperkte budget slechts een klein aantal gemeenten gebruik hebben 

kunnen maken van deze regeling.  

 

De provincie Utrecht heeft geen vergelijkbare subsidieregeling. Wel is door de provincie 

veel tijd en aandacht gestoken in het onder de aandacht brengen van cultuurhistorie bij de 

gemeenten. Sinds het realiseren van de provinciale cultuurhistorische waardenkaart zit 

cultuurhistorie ook in het systeem bij de ambtenaren ruimtelijke ordening van de 

provincie. De provincie Utrecht heeft ervaren dat het voor de ambtenaren ruimtelijke 

ordening van belang is om cultuurhistorische waarden op kaart terug te zien. Met name bij 

de middelgrote- en kleine monumentengemeenten is dit van belang omdat zij weinig 

mankracht en tijd beschikbaar hebben voor cultuurhistorie. De grotere gemeenten in de 

provincie Utrecht beschikken over ambtenaren monumentenzorg die cultuurhistorie onder 

de aandacht brengen binnen de gemeentelijke organisatie. De kleinere gemeenten kunnen 

hierin ondersteund worden. De provincie onderhoudt het contact met gemeenten door het 

ruimtelijk planoverleg, wat georganiseerd wordt door het Steunpunt Archeologie en 

Monumenten Utrecht. De afdeling Ruimte van de provincie onderhoudt regelmatig contact 
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met de gemeenten om op de hoogte te kunnen blijven van wat er allemaal speelt. 

Tegenstrijdige belangen komen zodoende tijdig aan het licht.  

 

Provinciale cultuurhistorische waardenkaarten 

In hoofdstuk 5 zijn de provinciale cultuurhistorische waardenkaarten inhoudelijk 

besproken. Tijdens de gesprekken met de provincies is gesproken over het gebruik van 

deze kaarten door de provincies en de gemeenten. De cultuurhistorische waardenkaart van 

Noord-Brabant is in 2010 geactualiseerd. De provincie moest het provinciaal belang gaan 

duiden en de kaart uit 2006 was hier niet geschikt voor. Op de nieuwe kaart is een 

centrale rol weggelegd voor het erfgoed dat van belang is voor de regionale identiteit van 

de provincie. Vanaf 2006 bemoeit de provincie zich niet meer met de bebouwde kommen. 

Daarom is gekeken naar de historische vlakken buiten de bebouwde kommen. Er zijn 21 

cultuurhistorische landschappen uit deze verkenning gekomen. Deze worden weergegeven 

op de provinciale waardenkaart. Bij het vaststellen van deze gebieden is ook rekening 

gehouden met wat de Rijksoverheid van belang acht, zoals de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. Binnen deze 21 landschappen zijn 230 cultuurhistorische vlakken aangewezen. 

Dit is een aparte kaartlaag op de provinciale waardenkaart. Deze vlakken zijn opgenomen 

in de Verordening Ruimte, die doorwerkt naar de gemeenten. Op deze manier verplicht de 

provincie de gemeenten om bescherming te bieden aan deze cultuurhistorische vlakken.  

 

De provincie Utrecht heeft in 2005 de provinciale cultuurhistorische waardenkaart zowel 

digitaal als in boekvorm uitgebracht onder de titel Tastbare Tijd. Ten tijde van het 

publiceren van het boek en de kaart stond het veel in de belangstelling bij gemeenten. 

Inmiddels is die belangstelling een beetje weggezakt. De provincie heeft onlangs een 

bureau laten onderzoeken in hoeverre Tastbare Tijd gebruikt wordt door gemeenten. Het 

gebruik varieert sterk per gemeente, maar de meeste gemeenten gebruiken Tastbare Tijd 

bij het toevoegen van de cultuurhistorische paragraaf aan het bestemmingsplan. Het 

gebruik is met de loop van de jaren minder geworden, maar mogelijk komt daar met de 

wijziging van het Bro verandering in. 

De provincie Utrecht probeert het provinciaal belang op het gebied van cultureel erfgoed in 

te vullen door middel van de provinciale structuurvisie. Vanuit verschillende thema’s 

benoemt de provincie cultuurhistorische waarden. Deze thema’s zijn: historische 

buitenplaatsen, militaire landschappen en agrarisch landschappen. Deze landschappen zijn 

bepalend voor Utrecht en worden daarom opgenomen in de nieuwe structuurvisie. Op 

praktisch gebied worden deze waarden vertaald naar de provinciale verordening en dat is 

dan tevens het toetsingskader voor gemeentelijke plannen. Eveneens wordt deze 

informatie op de digitale cultuurhistorische waardenkaart van de provincie geplaatst. Bij 

voorkeur zijn deze thema’s dan ook aan te klikken waardoor er informatie beschikbaar 

komt. Deze informatie wordt dan voor externen toegankelijk en kan een onderbouwing 

gaan vormen bij het maken van ruimtelijke plannen.  
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Uit de gesprekken met de provincies is weinig informatie naar voren gekomen over de 

relatie tussen monumentenzorg en ruimtelijke ordening. Bij de provincies was de 

provinciale cultuurhistorische waardenkaart een toegevoegde waarde voor de 

samenwerking tussen de werkvelden. Vanaf het moment dat cultuurhistorie letterlijk in 

kaart gebracht was, kwam het belang over bij de medewerkers ruimtelijk ordening.  

 

7.4 De rol van de Rijksoverheid 
Zoals uit het bestuursakkoord 2011-2015 blijkt, heeft de Rijksoverheid 

verantwoordelijkheid voor taken die niet op decentraal niveau uitgevoerd kunnen worden. 

Daarnaast heeft het Rijk de opdracht om te zorgen dat het bestuurlijk stelsel functioneert 

en dat andere overheden de juiste middelen hebben om hun taken uit te voeren. Ten 

slotte stelt het Rijk ook de kaders (o.a. op basis van Europese besluiten) op waarbinnen 

andere overheidslagen opereren (Bestuursakkoord 2011, 2011, p. 5).  

Het decentraliseren van overheidstaken op het vlak van ruimtelijke ordening en de 

verschillende takken van monumentenzorg was al langer aan de gang. Volgens de Wet 

Ruimtelijke Ordening (WRO) uit 1986 gaf het Rijk nog via de provincies leiding aan de 

gemeenten (Erfgoedbalans, 2009, p. 183). Met de komst van de nieuwe Wet Ruimtelijke 

Ordening (nWro) in juli 2008 is dat niet meer het geval. Elke overheidslaag heeft haar 

eigen taken en wijze van beleidsvoering binnen de ruimtelijke ordening. Sinds het wijzigen 

van de Monumentenwet 1988 is de rol van het Rijk beperkt tot het adviseren van 

gemeenten bij aanvragen die het voortbestaan van een monument bedreigen 

(Erfgoedbalans, 2009, p. 179). De instrumenten die het Rijk tot haar beschikking heeft om 

haar ruimtelijke plannen uit te zetten zijn vergelijkbaar met die van de provincie (Altes en 

Van der Valk, 2010, p. 129). Door het opstellen van een rijksstructuurvisie maakt het Rijk 

haar ruimtelijke plan kenbaar aan lagere overheden. Door middel van een Algemene 

Maatregel van Bestuur kan de Rijksoverheid ingrijpen in gemeentelijke plannen 

(Rijksoverheid, 2011). Ten slotte kan het Rijk nationale belangen laten doorwerken in een 

inpassingsplan. Op deze wijze kan bijvoorbeeld een nationale cultuurhistorische 

hoofdstructuur beschermd worden, zonder dat het Rijk hiervoor in discussie hoeft met 

provincies en gemeenten (Altes en Van der Valk, 2010, p. 129). De taken van het Rijk in 

de ruimtelijke ordening komen vooral neer op het uitzetten en waarborgen van de grote 

lijnen, de details en de uitwerkingen liggen bij de lagere overheden.  

Met het schrijven van de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg in 2009 heeft het 

Rijk een nieuwe visie geschetst op de monumentenzorg (Handreiking Erfgoed en Ruimte, 

2011). Belangrijke speerpunten van deze beleidsbrief zijn het laten meewegen van 

cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening en het vereenvoudigen van regelgeving en 

procedures. Om de concrete uitwerking van deze doelen te bewerkstelligen, wordt per 1 

januari 2012 een wijziging aangebracht in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en wordt 

in het najaar van 2011 de Visie Erfgoed en Ruimte uitgebracht door de Rijksoverheid. Het 

is de taak van het Rijk om te zorgen dat gemeenten en provincies uit de voeten kunnen 

met deze nieuwe visie en om zicht te houden op het anticiperen van gemeenten en 

provincies op het nieuwe (Rijks)beleid.   
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De Modernisering Monumentenzorg brengt een verandering in de manier van denken met 

zich mee: cultureel erfgoed als belangrijk component in ruimtelijke ontwikkelingen 

(Handreiking Erfgoed en Ruimte, 2011). Om deze manier van denken in de praktijk te 

kunnen brengen, is het van belang dat de werkvelden cultureel erfgoed en ruimtelijke 

ordening aan het begin van het planproces met elkaar verbonden worden. Deze 

gedachtegang wordt gestuurd en gestimuleerd vanuit het Rijk, maar moet op gemeentelijk 

niveau worden uitgevoerd. De ambtenaar ruimtelijke ordening moet de cultuurhistorische 

waarden van de gemeente leren kennen en meenemen in het maken van plannen. De 

ambtenaar ‘cultureel erfgoed’ moet op de hoogte blijven van nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingsplannen en aan het begin van het planproces participeren (Handreiking 

Erfgoed en Ruimte, 2011).  

7.5 Steunpunten Cultureel Erfgoed 
In de vorige paragrafen is besproken op welke wijze gemeenten, provincies en het rijk 

omgaan met cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. Er zijn echter nog meer actoren die 

een rol spelen bij het maken van cultuurhistorische waardenkaarten en het implementeren 

van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. De steunpunten cultureel erfgoed nemen in 

zowel provincie Noord-Brabant als in provincie Utrecht een belangrijke rol in. In alle twaalf 

provincies in Nederland is een steunpunt cultureel erfgoed aanwezig. Een steunpunt 

cultureel erfgoed is een instantie die zich richt op cultureel erfgoed in de ruimtelijke 

omgeving. De steunpunten zijn bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het formuleren 

en uitvoeren van beleid op het gebied van cultureel erfgoed. De Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed werkt regelmatig met de steunpunten samen. De laatste jaren staat de 

samenwerking vooral in het kader van de modernisering van de monumentenzorg 

(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011). Vanwege het intensieve contact tussen de 

studiepunten en gemeenten, zijnde steunpunten cultureel erfgoed van Noord-Brabant en 

Utrecht betrokken in het onderzoek. In deze interviews zijn de werkzaamheden van de 

steunpunten aan bod gekomen, het gebruik van cultuurhistorische waardenkaarten door 

gemeenten en de samenwerking tussen ruimtelijke ordening en monumentenzorg. Uit deze 

paragraaf wordt duidelijk welke rol steunpunten monumentenzorg spelen binnen het 

werkterrein van cultuurhistorie en ruimtelijke ordening.  

 

7.5.1 Werkzaamheden steunpunten 
Het steunpunt in Noord-Brabant opereert onder de naam Stichting Monumentenhuis 

Brabant. Het doel van het Monumentenhuis is de kwaliteit van de integrale 

monumentenzorg in de provincie Noord-Brabant te bevorderen (Stichting Monumentenhuis 

Brabant, 2011). De heer Maas, directeur van het Monumentenhuis, ziet de rol van het 

steunpunt als die van aanjager: ‘Het Monumentenhuis heeft een stimuleringsfunctie’.  

De drie hoofdtaken van het Monumentenhuis zijn als volgt: 

- Het verbeteren van de integrale monumentenzorg bij gemeenten en het adviseren 

van gemeenten 



 
85 

 

- Het faciliteren en stimuleren van overleg en samenwerking tussen overheden 

onderling, en tussen gemeenten en particulieren organisaties. Op deze wijze kan 

kennis en expertise worden toegepast in het totale monumentenbeleid. 

- Het, indien gewenst, ondersteunen en faciliteren van particuliere organisaties en 

instellingen die werkzaam zijn op het gebied van cultuurhistorie (Stichting 

Monumentenhuis Brabant, 2011).  

 

Het Monumentenhuis vraagt daarnaast subsidies aan voor gemeenten. Verder organiseert 

het Monumentenhuis bijeenkomsten voor gemeenten. Deze bijeenkomsten staan in het 

teken van omgaan met cultureel erfgoed. De genodigden voor deze bijeenkomsten zijn 

zowel ambtenaren monumentenzorg als ambtenaren ruimtelijke ordening. Via deze 

bijeenkomsten en nieuwsbrieven blijven de gemeenten op de hoogte van zaken die spelen 

op het gebied van cultureel erfgoed.  

 

Het steunpunt in de provincie Utrecht heeft de naam Steunpunt Monumenten en 

Archeologie Utrecht (STAMU). Het doel van STAMU is het bevorderen van kennis en 

betrokkenheid van gemeenten bij monumenten en archeologie in alle facetten van het 

gemeentelijk beleid en het behouden en ontwikkelen van cultuurhistorische waarden door 

een goed ingebed gemeentelijk monumenten- en archeologiebeleid (STAMU, 2011). Het 

steunpunt ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van 

monumenten en archeologie. Gemeenten krijgen door deregulering steeds meer taken, 

maar gemeenten beschikken tegelijkertijd over minder mensen en minder geld. Het 

steunpunt constateert dat taken daarom vaak niet of niet goed worden uitgevoerd. Het 

steunpunt helpt gemeenten door kennis over te dragen door middel van een helpdesk en 

een spreekuur. Daarnaast organiseert STAMU twee soorten overleg. Het bouwplanoverleg 

en het ruimtelijke planoverleg. Hierbij zijn de provincie Utrecht, Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, Welstand en Monumenten Midden-Nederland en het Landschap Erfgoed 

Utrecht aanwezig. Het steunpunt organiseert ook de ROMA-bijeenkomsten voor 

gemeenten. ROMA staat voor Ruimtelijke Ontwikkeling Monumenten en Archeologie. Deze 

bijeenkomsten vinden vier keer per jaar plaats en alle ambtenaren monumentenzorg en 

ambtenaren ruimtelijke ordening van de Utrechtse gemeenten zijn hiervoor uitgenodigd. 

Elke bijeenkomst heeft een ander onderwerp, maar alle onderwerpen hebben betrekking 

op monumenten en of archeologie. Deze bijeenkomsten worden samen met het rondsturen 

van nieuwsbrieven gebruikt om gemeenten op de hoogte te stellen van recente 

ontwikkelingen in de monumentenzorg.  

 

7.5.2 Cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten. 
De steunpunten monumentenzorg hebben door hun ondersteunde rol inzicht in hoe 

gemeenten omgaan met cultuurhistorie. Beide steunpunten schenken aandacht aan het 

ontwikkelen van cultuurhistorische waardenkaarten, om op deze manier het gebruik ervan 

te stimuleren. Monumentenhuis Brabant wil in het beleidsplan voor de komende jaren 

opnemen dat zij zich actief bezig gaan houden met het stimuleren van het ontwikkelen en 
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gebruiken van cultuurhistorische waardenkaarten bij het maken van bestemmingsplannen. 

Tevens wil het Monumentenhuis specifiek aandacht schenken aan de doorvertaling van de 

kaart naar het bestemmingsplan.  

Het Monumentenhuis weet dat de gemeenten in Noord-Brabant bezig zijn met het 

ontwikkelen van een kaart, of iets vergelijkbaars in huis hebben, maar dat de 

doorvertaling naar het bestemmingsplan beter kan. Een aantal kleine gemeenten uit de 

regio Eindhoven hebben gebruikt gemaakt van de subsidieregeling van de provincie. Met 

deze subsidie konden gemeenten een erfgoedkaart ontwikkelen. In samenwerking met het 

regionaal bestuursorgaan SRE Milieudienst zijn voor negen gemeenten deze kaarten 

ontwikkeld. In de volgende paragraaf wordt inhoudelijk ingegaan op deze samenwerking. 

Deze regeling heeft gezorgd dat gemeenten, die zelf weinig kennis en financiële middelen 

in huis hadden, toch de mogelijkheid kregen om een cultuurhistorische waardenkaart te 

ontwikkelen. Sommige gemeenten zien ook nadelen in het ontwikkelen van een 

cultuurhistorische waardenkaart. Heemkunde kringen en historische verenigingen zullen de 

kaart aanhalen wanneer zij vermoeden dat het behoud van erfgoed in gevaar is. 

Bovendien zullen deze verenigingen de gemeenten gaan attenderen op het gebruik van de 

kaart, terwijl daar vaak geen mankracht of geld voor beschikbaar is. Het Monumentenhuis 

vindt het een belangrijk winstpunt als gemeenten een format of bepaalde werkwijze 

hadden waarmee ze een cultuurhistorische waardenkaart kunnen ontwikkelen. Het is niet 

wenselijk dat gemeenten afzonderlijk van elkaar een kaart gaan ontwikkelen. Efficiënter is 

om dit gezamenlijk te doen. Gemeenten hebben verschillende opvattingen over wat een 

cultuurhistorische waardenkaart inhoudt. Cultuurhistorie houdt niet op bij de 

gemeentegrens en het zou daarom van toegevoegde waarde zijn als kaarten inhoudelijk 

met elkaar te vergelijken zijn. Het Monumentenhuis denkt dat het voor gemeenten zou 

helpen als de Rijksdienst het initiatief neemt bij het ontwikkelen van een format voor 

cultuurhistorische waardenkaarten. Tevens stimuleert Het Monumentenhuis dat gemeenten 

beleid koppen aan de kaart. Een cultuurhistorische waardenkaart is dan een meerwaarde 

bij het implementeren van cultuurhistorie in ruimtelijke plannen.  

 

STAMU geeft aan dat niet veel gemeenten in de provincie Utrecht bezig zijn met een 

cultuurhistorische waardenkaart. Het onderwerp speelt binnen de gemeenten, maar 

bezuinigingen en andere prioriteiten belemmeren het daadwerkelijk maken van een kaart. 

STAMU brengt het onderwerp cultuurhistorische waardenkaarten regelmatig naar voren 

tijdens ROMA bijeenkomsten. Gemeenten reageren daar positief op, maar geven aan dat 

zolang het niet wettelijke verplicht is, het ook geen prioriteit krijgt binnen de gemeente. 

De medewerkers van STAMU attenderen gemeenten op de aanstaande wijziging van het 

Bro per 1 januari 2012. Zij adviseren de gemeenten nadrukkelijk over de wijze waarop zij 

cultuurhistorie kunnen implementeren in het ruimtelijk beleid. Cultuurhistorische 

waardenkaarten spelen daar een rol in. Het steunpunt heeft opgemerkt dat gemeenten 

vaak denken dat ze voldoen aan de wetgeving als zij monumenten toevoegen aan hun 

archeologische beleidskaart. STAMU wijst gemeenten erop dat dit niet het geval is.  
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De medewerkers van STAMU vermoeden dat het een tijd duurt voordat het bij gemeenten 

en bedrijven is doorgedrongen dat cultuurhistorie moet worden meegewogen in de 

ruimtelijke ordening. Op een gegeven moment gaan bedrijven hierop inspringen en dan 

volgen de gemeenten vanzelf wel. Landelijk zijn weinig voorbeelden van het gebruik van 

cultuurhistorische waardenkaarten. Voor veel gemeenten is het niet duidelijk wat een 

cultuurhistorische waardenkaart precies is. Volgens mevrouw Dubelaar moeten gemeenten 

een cultuurhistorische waardenkaart ontwikkelen die ook een beleidsstatus heeft. De drie 

stappen die gezet moeten worden zijn als volgt: 

- Cultuurhistorische inventarisatie 

- Het toekennen van waarden aan deze inventarisatie 

- Het vormen van beleid achter deze waarden. 

Sommige gemeenten komen alleen tot de eerste stap en noemen deze kaart een 

cultuurhistorische waardenkaart, maar hieraan zit dan geen beleid gekoppeld. De 

medewerkers van STAMU geven aan dat het van belang is dat gemeenten aangeven waar 

de prioriteiten liggen. Pas dan is een kaart werkzaam bij het vertalen naar het 

bestemmingsplan. Bovendien kunnen gemeenten na het doorlopen van deze drie stappen 

hun keuzes goed beargumenteren.  

 

Uit de gesprekken met de steunpunten is gebleken dat op het gebied van 

cultuurhistorische waardenkaarten nog veel moeten gebeuren bij gemeenten. Gemeenten 

in beide provincies zijn er in meer en mindere mate wel mee bezig. De verschillen tussen 

de kaarten van de gemeenten zijn te groot volgens de steunpunten. Dit komt overeen met 

de uitkomsten van de gesprekken met gemeenten. Er zitten grote verschillen tussen het 

cultuurhistorisch materiaal en weinig gemeenten hebben beleid gekoppeld aan de kaarten. 

Volgens beide steunpunten is dat van groot belang bij het implementeren van 

cultuurhistorie in ruimtelijke plannen. Om het maken van de kaarten te bevorderen en 

tegelijkertijd te zorgen dat dit zo volledig en eensgezind gebeurd, is het maken van een 

landelijke standaard een voor de hand liggende oplossing. Volgens de heer Maas is dat een 

geschikte taak voor de gemeenten.  

 

7.5.3 Relatie monumentenzorg en ruimtelijke ordening 
De interviews met de steunpunten monumentenzorg zijn ook ingegaan op hoe zij 

aankijken tegen de samenwerking van de monumentenzorg met de ruimtelijke ordening. 

De heer Maas van het Monumentenhuis vind dat een goede samenwerking tussen deze 

disciplines veel bereikt op het gebied van cultuurhistorie. Echter wordt onder de Brabantse 

gemeenten nog te weinig samengewerkt. Uit gesprekken met gemeenten is gebleken dat 

de ambtenaren monumentenzorg weinig contact hebben met de ambtenaren ruimtelijke 

ordening. Medewerkers monumentenzorg worden nog te vaak als een obstakel gezien. 

Intern moeten deze werkvelden elkaar sneller en beter weten te vinden, dan is het 

meewegen van cultuurhistorie een geleidelijker proces. Het Monumentenhuis Brabant vindt 

het eveneens belangrijk dat de bestuurlijke laag van gemeenten meer betrokken moeten 

worden bij dit werkveld. Uit de ervaring van de heer Maas is gebleken dat een wethouder 
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die zich inzet voor de monumentenzorg een belangrijke schakel kan zijn. Echter is ook 

vaak gebleken dat successen in de monumentenzorg afhankelijk zijn van individuen. 

Daarom vind het Monumentenhuis Brabant het belangrijk dat cultuurhistorie op bestuurlijk 

niveau en op het gebied van ruimtelijke ordening onder de aandacht wordt gebracht, om 

zo meer draagvlak te creëren. Mevrouw Dubelaar van STAMU draagt dit punt ook aan: ‘Bij 

gemeenten is het vaak van belang welke individuen op welke functies zitten’. STAMU 

stimuleert het leggen van connecties tussen de ambtenaren monumentenzorg en 

ruimtelijke ordening. Ook STAMU ziet bij Utrechtse gemeenten dat monumentenzorg te 

vaak nog als hindermacht wordt gezien.  

 

7.6 Conclusie 
In dit hoofdstuk is gekeken naar de relatie tussen monumentenzorg en ruimtelijke 

ordening en naar de taken van de verschillende overheidslagen. De relatie tussen de 

werkvelden monumentenzorg en ruimtelijke ordening kan inzicht geven in hoeverre 

cultuurhistorie al wordt meegenomen in ruimtelijke plannen. Uit gesprekken met de 

gemeenten is gebleken dat de werkvelden bij veel gemeenten al dicht bij elkaar zitten in 

de gemeentelijke organisatie. De samenwerking verloopt echter nog niet als gewenst. Het 

blijkt dat ambtenaren ruimtelijke ordening soms niet of nauwelijks op de hoogte zijn van 

de aanwezige cultuurhistorische waarden in een gemeente. Ambtenaren cultuurhistorie 

hebben moeite met het overtuigen van het belang van cultuurhistorie. Opvallend is dat 

gemeenten met cultuurhistorisch kaartmateriaal wel positief zijn over de samenwerking. 

Mogelijk draagt de cultuurhistorische waardenkaart bij aan de relatie tussen de 

verschillende werkvelden.  

Gemeenten hebben soms moeite met het opvangen van de taken die ze vanuit het Rijk 

worden opgelegd. Kennis, financiële middelen en mankracht ontbreekt met name bij de 

kleinere gemeenten bij het maken van cultuurhistorische waardenkaarten. Voor deze 

gemeente is hulp vanuit het Rijk, de provincie en de steunpunten cultureel erfgoed heel 

waardevol.  
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8. Gezamenlijke gemeentelijke erfgoedkaart: een 

case study 
 

 

Zoals in hoofdstuk 3 is toegelicht is tijdens het voeren van gesprekken met provincie 

Noord-Brabant en het Monumentenhuis Brabant naar voren gekomen dat negen 

gemeenten in de buurt van Eindhoven samen werken met SRE Milieudienst. Naar 

aanleiding van deze samenwerking heeft er een gesprek plaats gevonden met mevrouw 

Evers van de gemeente Cranendonck en mevrouw Berkvers van de SRE Milieudienst. 

Mevrouw Berkvens is projectleider erfgoedkaarten en beleid. Mevrouw Evers is juriste en 

werkzaam in het Team Beheer. Zij vertegenwoordigt in het gesprek een van de negen 

gemeenten die gebruikt maakt van de subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant en 

deel uitmaakt van de samenwerking met SRE Milieudienst. In dit hoofdstuk wordt de 

samenwerking van de gemeenten met SRE Milieudienst besproken. Deze samenwerking 

levert de gemeenten complete erfgoedkaarten op, inclusief beleid. Een effectieve oplossing 

voor de kleinere gemeenten die dit niet zelfstandig kunnen realiseren. Deze samenwerking 

is als case study opgenomen in dit onderzoek omdat het mogelijk een voorbeeld kan zijn 

voor andere regio’s en kleine monumentengemeenten.  

 

8.1 SRE Milieudienst  
SRE staat voor Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en is een bestuurlijke 

samenwerking. SRE bestaat uit drie afdelingen: milieudienst, bestuursafdeling en een 

regionaal historisch centrum. Het is een overheidsorganisatie die alleen in dienst van 

andere overheden werkt. De milieudienst wordt uit projectgelden betaald, maar de winst 

vloeit terug naar de gemeenten. Op het gebied van archeologie en erfgoed heeft SRE 

Milieudienst een uitvoerende taak. Doordat het SRE veel gebiedskennis heeft onderscheidt 

zij zich van adviesbureaus. SRE ondersteunt voornamelijk kleine gemeenten op gebied van 

archeologie en erfgoed omdat deze gemeenten over te weinig financiële middelen en 

mankracht beschikken.   

 

8.2 Opdracht: erfgoedkaarten en beleid 
De provincie Noord-Brabant heeft in 2009 het initiatief genomen tot een subsidieregeling 

voor gemeenten voor het maken van erfgoedkaarten. In eerste instantie was deze regeling 

alleen bedoeld voor het maken van archeologiekaarten. De SRE heeft bij de provincie 

aangedrongen om de subsidie te verhogen, zodat gemeenten een cultuurhistorische kaart 

kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd heeft de SRE dit onder de aandacht gebracht bij 

gemeenten. SRE Milieudienst heeft een subsidieaanvraag gedaan om voor negen 

gemeenten een gezamenlijk erfgoedkaart en beleid te ontwikkelen. Deze aanvraag is 

gehonoreerd. SRE Milieudienst gaat voor negen gemeenten een erfgoedkaart en 

archeologiebeleid maken. Officieel stond cultuurhistorisch beleid niet in de opdracht maar 

dat is ten tijde van de uitvoering wel tot stand gekomen. De erfgoedkaarten worden 
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gemaakt voor de ‘A2 gemeenten’ (Heeze-Leende, Valkenswaard, Waalre en Cranendonck) 

en voor de ‘Kempengemeenten’ (Eersel, Bergeijk, Reusel-de Mierden, Bladel en Oirschot). 

Deze gemeenten behoren allemaal tot de categorie ‘kleine monumentengemeenten’, alle 

gemeenten hebben minder dan 100 Rijksmonumenten. Het doel van deze opdracht is de 

gemeenten middels een gemeentelijke erfgoedkaart de mogelijkheid bieden om 

archeologie en cultuurhistorie op verantwoorde wijze in te bedden in de ruimtelijke 

ordening en daarin de noodzakelijke keuzes en nuances te maken. Per gemeente is er een 

kaart gemaakt, maar doordat de werkwijze op alle aspecten hetzelfde is kunnen de 

kaarten als één geheel gezien worden. Het project is gestart in 2009 en de afronding vind 

in 2011 plaats. Binnen elke gemeente moet de gemeenteraad de kaart vaststellen. Dit 

gebeurd naar verwachting in het najaar van 2011.  

De gemeente Cranendonck is een van de gemeenten die erg veel baat heeft bij deze 

regeling. Naast het feit dat het financieel een aantrekkelijke regeling is, wordt kennis en 

informatie beschikbaar gesteld die binnen de gemeente zelf niet in deze mate voorhanden 

is. De gemeente Cranendonck heeft, net als vele gemeenten uit de regio, toerisme en 

recreatie als speerpunten. Cultuurhistorie kan daar een grote bijdrage aan leveren. 

Daarnaast zal de kaart gebruikt worden voor het verankeren van archeologie en 

cultuurhistorie in de bestemmingsplannen.  

 

8.3 Inhoud van de erfgoedkaarten en het beleidsplan 
Het resultaat van de opdracht is een gezamenlijke gemeentelijke erfgoedkaart, met een 

aantal afzonderlijke onderdelen:  

1. archeologische beleidskaart 

2. archeologische verwachtingen- en waardenkaart 

3. archeologische basiskaart 

4. inhoudelijk archeologierapport met catalogus 

5. cultuurhistorische waardenkaart 

6. cultuurhistorische beleidskaart 

7. inhoudelijk cultuurhistorierapport met catalogus 

 

Het materiaal van de gemeenten uit de steekproef is besproken aan de hand van het 

schema met basiskenmerken van een cultuurhistorische waardenkaart uit hoofdstuk 5. Dit 

schema wordt ook gebruikt om de erfgoedkaart van de A2 gemeenten en de 

Kempengemeenten te bespreken.  

 De basisthema’s archeologie, historische bouwkunde en historische geografie 

komen alle drie terug op de erfgoedkaart.  

 De geografische afbakening van de erfgoedkaart is bijzonder. De erfgoedkaart kan 

gezien worden als een grote erfgoedkaart omdat ze gemeentegrensoverschrijdend 

is. Tegelijkertijd is de kaart ook per gemeente te gebruiken.  

 Het medium van presentatie is digitaal. De kaart is via internet en op cd-rom te 

raadplegen. De kaarten hebben een beleidslaag, en kunnen dus worden ingezet 
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met als status beleidsinstrument. Wel moet elke gemeenteraad de kaart 

vaststellen voor het eigen grondgebied. 

  Het verzamelen van informatie is heel intensief en uitgebreid gebeurd. De 

gegevens van gemeenten zijn gebruikt, maar ook is de kennis van 

heemkundekringen, historische verenigingen en archieven geraadpleegd. 

Daarnaast is er een begeleidingscommissie die de erfgoedkaarten en het project 

beoordeeld en voorziet van tips en commentaar. Deze commissie bestaat uit: 

stadsarcheologen, medewerkers van de Rijksdienst, medewerkers van de provincie 

Noord-Brabant, voorzitter van de archeologische gemeenschap en enkele 

professoren. 

  De kaarten zijn op het methodisch gebied ontwikkeld door het GIS-team van SRE 

Milieudienst. De gemeenten maken dus gebruik van een bestaand systeem. 

De erfgoedkaarten zijn nog niet vastgesteld door de gemeenteraden. Mevrouw Evers van 

de gemeente Cranendonck geeft aan dat de kaart al wel veel wordt gebruikt door 

ambtenaren ruimtelijke ordening. De ambtenaren gebruiken de kaart nu vooral ter attentie 

van de cultuurhistorie in de gemeente. De erfgoedkaart is op het internet te raadplegen 

door ambtenaren, bedrijven en burgers. Echter is de kaart nog niet publieksvriendelijk, 

maar zijn er wel plannen om dit op korte termijn te realiseren. De gemeente Cranendonck 

wil de kaart als commercieel instrument inzetten op het gebied van toerisme en recreatie. 

Eveneens zijn er plannen om een ‘Wiki’- laag toe te voegen aan de kaart. Op deze 

kaartlaag zou iedereen informatie kunnen toevoegen, zonder dat de andere kaartlagen 

veranderen. Om de meerwaarde van de kaart te vergroten zou de SRE ook de GIS 

bestanden graag online beschikbaar stellen. Zo kunnen ontwerpers ermee schetsen en de 

cultuurhistorie letterlijk mee nemen in de ruimtelijke plannen.  

 

8.4 Conclusie 
De samenwerking van SRE Milieudienst met de provincie Noord-Brabant en de negen 

kleine monumentengemeenten is succesvol gebleken in het ontwikkelen van 

cultuurhistorische waardenkaarten. Daarom is deze samennwerking in dit hoofdstuk 

behandeld als case-study. De samenwerking kan een voorbeeld zijn voor andere regio’s. 

De kleine monumentengemeenten beschikken over (te) weinig kennis en mankracht voor 

het maken van kaarten. Door deze samenwerking is dit ook voor de kleine gemeenten 

haalbaar gebleken. Zonder de subsidieverlening van de provincie was dit project mogelijk 

niet in deze omvang van de grond gekomen. De samenwerking is een belangrijk pluspunt 

in dit project. De kaarten zijn met dezelfde methodiek ontwikkeld en zijn daarom bij 

gemeentegrensoverschrijdende projecten goed te gebruiken. Een vergelijkbare 

samenwerking is in andere provincies misschien ook mogelijk. Steunpunten cultureel 

erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunnen hier een rol inspelen. Subsidie 

is niet in elke provincie voor handen. De wijziging van het Bro brengt mogelijk bij 

gemeenten te weeg dat ze het maken van een cultuurhistorische waardenkaart prioriteren 

op de begroting.  
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9. Conclusie, aanbevelingen en reflectie 
 

 

Dit onderzoek heeft als doel de kennis over het gebruik en ontwikkelen van 

cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten te vergroten. De volgende punten staan 

centraal in dit onderzoek:  

 De soorten kaarten die aanwezig zijn bij gemeenten en de samenstelling hiervan. 

 De methode en technieken die gebruikt worden om de kaarten te ontwikkelen. 

 De toepassing van de kaarten. 

 De borging van cultuurhistorie in het gemeentelijk apparaat. 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het 

verkrijgen van meer inzicht in bovenstaande punten biedt mogelijkheden voor de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om provincies en gemeenten te ondersteunen. 

De centrale vraag die dit onderzoek samenvat is als volgt:  

 

In hoeverre zijn gemeenten bezig met het ontwikkelen van cultuurhistorische 

waardenkaarten en in hoeverre gebruiken ze deze kaarten?  

 

Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden zijn drie onderzoeksvragen opgesteld. 

Alvorens er een antwoord geformuleerd zal worden op de centrale vraag worden deze 

onderzoeksvragen behandeld.  

 

9.1 Beantwoording onderzoeksvragen  
De eerste onderzoeksvraag is als volgt: ‘In hoeverre is er sprake van aanwezigheid en het 

ontwikkelen van cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten?’.  

Om inzicht te krijgen in de soorten kaarten die aanwezig zijn bij gemeenten is gebruik 

gemaakt van het schema met basiskenmerken van een cultuurhistorische waardenkaart. 

Dit schema is opgesteld omdat er geen eenduidige definitie of standaardvorm van een 

cultuurhistorische waardenkaart bestaat. Zeven van de twaalf gemeenten blijken te 

beschikken over cultuurhistorisch kaartmateriaal dat aan de kenmerken van het schema 

voldoet. Het materiaal is met elkaar te vergelijken aan de hand van de basiskenmerken uit 

het schema: thema’s, geografische afbakening, medium van presentatie, status van de 

kaart, herkomst informatie en methode. Dit materiaal is zeer divers. Het varieert van een 

cultuurhistorische structurenkaart tot een compleet erfgoedplan. Een overeenkomst tussen 

het kaartmateriaal is het medium van presentatie: bijna al het materiaal is digitaal 

beschikbaar. De meeste kaarten hebben geen beleidsstatus, de kaarten zijn meestal ter 

inspiratie of ter inventarisatie ontwikkeld. Vijf gemeenten beschikken niet over 

cultuurhistorisch kaartmateriaal, twee gemeenten hebben aangegeven dit wel te ambiëren. 

Redenen voor het ontbreken van cultuurhistorisch kaarmateriaal zijn: bezuinigingen, te 

weinig kennis, te weinig mankracht en het ontbreken van een wettelijke verplichting.  
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Onderzoeksvraag twee richt zich op het toepassen van de cultuurhistorische 

waardenkaarten: ‘In hoeverre maken gemeenten gebruik van deze cultuurhistorische 

waardenkaarten en op welke wijze?’. 

De meeste gemeenten gebruiken het cultuurhistorisch kaartmateriaal om cultuurhistorie 

op te nemen in bestemmingsplannen. Zoals gezegd hebben de meeste kaarten geen 

beleidsstatus, maar desalniettemin worden de kaarten wel gebruikt als input voor het 

bestemmingsplan. De kaarten worden gebruikt door zowel ambtenaren monumentenzorg 

als ambtenaren ruimtelijke ordening. Planontwerpers en ambtenaren ruimtelijke ordening 

gebruiken de kaarten ter inspiratie en om de cultuurhistorische waarden door te vertalen 

naar het bestemmingsplan. De cultuurhistorische waardenkaarten kunnen dus ook zonder 

beleidsstatus gebruikt worden om cultuurhistorie te verankeren in de ruimtelijke ordening. 

Dit is een belangrijke ontwikkeling met het oog op de wijziging van het Bro. 

 

De derde onderzoeksvraag is als volgt: ‘Op welke wijze is cultuurhistorie geborgd in het 

overheidsapparaat?’. Door te kijken naar de taken van de verschillende overheidslagen en 

door te kijken naar de taken binnen de werkvelden monumentenzorg en ruimtelijke 

ordening is een beeld gevormd van de borging van cultuurhistorie in het 

overheidsapparaat. Het Rijk heeft de modernisering van de monumentenzorg in gang 

gezet. Het verankeren van cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening moet echter vooral 

op gemeentelijk niveau worden uitgevoerd. De Rijksoverheid stuurt gemeenten hierbij 

door de wijziging van het Bro. Daarnaast probeert het Rijk gemeenten te ondersteunen bij 

deze taken. De Handreiking Erfgoed en Ruimte helpt gemeenten bij het uitvoeren van haar 

taken.  Provincies vervullen de verbindende rol. Belangen van het Rijk proberen zij te 

concretiseren en door te vertalen naar gemeenten. Eveneens spelen de provincies een 

stimulerende rol. De provincie Noord-Brabant doet dit bijvoorbeeld door subsidie te 

verlenen aan het ontwikkelen van gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaarten.  

Binnen de gemeenten wordt verschillend samengewerkt tussen de afdelingen 

monumentenzorg en ruimtelijke ordening. De relatie tussen deze werkvelden kan 

aangeven in hoeverre cultuurhistorie een rol is gaan spelen binnen de ruimtelijke ordening. 

Bij sommige gemeenten zitten deze werkvelden verenigd op dezelfde afdeling, maar is de 

onderlinge samenwerking nog niet optimaal. Het belang van cultuurhistorie wordt niet 

altijd opgepikt door ambtenaren ruimtelijke ordening. Opvallend is dat de gemeenten met 

cultuurhistorisch kaartmateriaal bijna allemaal positief zijn over de samenwerking. 

Cultuurhistorische waardenkaarten vergemakkelijken het overleg tussen monumentenzorg 

en ruimtelijke ordening, omdat de cultuurhistorische informatie op kaart ruimtelijke 

betekenis heeft. Op deze wijze kan de afdeling ruimtelijke ordening beter op de hoogte 

gesteld worden van de aanwezige cultuurhistorische waarden in de gemeenten.  

Naast de drie overheden spelen ook de steunpunten cultureel erfgoed een belangrijke rol. 

De steunpunten ondersteunen gemeenten bij het uitvoeren van de taken die zij vanuit het 

Rijk krijgen opgelegd. De steunpunten hebben de kennis en de mankracht die bij de 

gemeenten vaak ontbreekt.  
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9.2 Beantwoording centrale vraag 
Aan de hand van de antwoorden op de onderzoeksvragen kan een antwoord geformuleerd 

worden op de centrale vraag van dit onderzoek: ‘In hoeverre zijn gemeenten bezig met het 

ontwikkelen van cultuurhistorische waardenkaarten en in hoeverre gebruiken ze deze 

kaarten?’.   

Een belangrijke constatering is dat gemeenten op veel verschillende manieren bezig zijn 

met het ontwikkelen van cultuurhistorische waardenkaarten. Een standaardvorm van een 

cultuurhistorische waardenkaart ontbreekt en dat is ook terug te zien in het kaartmateriaal 

van de gemeenten. Gemeenten zijn naar eigen inzicht en behoeften bezig met het 

ontwikkelen van cultuurhistorische waardenkaarten. Een nadeel hiervan is dat de 

informatie tussen de gemeenten moeilijk vergelijkbaar is. Dat is lastig bij gemeentegrens 

overschrijdende ruimtelijke ontwikkelingen. Het intern gebruik van de cultuurhistorische 

waardenkaarten is bij veel gemeenten hetzelfde. De kaarten worden toegepast om 

cultuurhistorie op te nemen in ruimtelijke plannen. Per 1 januari 2012 wordt de wijziging 

van het Bro van kracht. Gemeenten zijn dan verplicht om cultuurhistorie mee te gaan 

wegen bij het maken van ruimtelijke plannen. Dit betekent dat de werkvelden ruimtelijke 

ordening en monumentenzorg nauwer moeten gaan samenwerken. Een cultuurhistorische 

waardenkaart kan hier aan bijdragen. Een kaart kan zorgen voor de ruimtelijke betekenis 

van cultuurhistorie. De gemeenten die nog geen cultuurhistorische waardenkaart hebben 

noemen vaak als reden het ontbreken van een wettelijke verplichting met betrekking tot 

cultuurhistorie. De wijziging van het Bro gaat daar verandering in brengen.  

Het is interessant om de vergelijking met de archeologie wetgeving te maken. Na het 

invoeren van de Wet op de archeologische monumentenzorg is gebleken dat gemeenten 

volop bezig zijn gegaan met ontwikkelen van archeologische waardenkaarten. Uit dit 

onderzoek is ook gebleken dat archeologische informatie goed vertegenwoordigd was bij 

de gemeenten. De wijziging van het Bro brengt mogelijk eenzelfde ontwikkeling te weeg.  

De verwachting is echter dat het ontwikkelen van cultuurhistorische waardenkaarten 

complexer is dan het ontwikkelen van archeologische waardenkaarten. Uit het onderzoek is 

gebleken dat het voor veel gemeenten niet duidelijk is wat een cultuurhistorische 

waardenkaart precies is. Kleinere gemeenten hebben vaak de kennis en mankracht niet 

om dit zelf te ontdekken. Een regionale samenwerking voor deze gemeenten kan de 

oplossing zijn. Uit de samenwerking van de SRE Milieudienst met negen kleine 

monumentengemeenten blijkt is gebleken dat dit goed werkt. 

9.3 Aanbevelingen 
Dit onderzoek heeft veel kennis over het gebruik en ontwikkelen van cultuurhistorische 

waardenkaarten opgeleverd. Aan de hand van deze kennis zijn enkele aanbevelingen te 

doen: 

- De cultuurhistorische waardenkaart blijkt een geschikt instrument te zijn om het 

belang van cultuurhistorie terug te laten komen in de ruimtelijke ordening. Met het 

oog op de wijzing van het Bro is het aan te bevelen om dit instrument onder de 

aandacht te brengen bij gemeenten. 
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- Er is gebleken dat veel verschillende opvattingen bestaan van wat een 

cultuurhistorische waardenkaart inhoudt. Sommige grotere 

monumentengemeenten zijn zelf gaan ontdekken hoe ze hier invulling aan kunnen 

geven. Kleinere gemeenten hebben hier de kennis en mankracht niet voor. Deze 

gemeenten zouden veel baat hebben bij een format van een cultuurhistorische 

waardenkaart.  

- In dit onderzoek is gewerkt met een schema met basiskenmerken van een 

cultuurhistorische waardenkaart. In dit onderzoek is vastgesteld dat een 

cultuurhistorische waardenkaart uit verschillende kenmerken kan bestaan. Uit de 

interviews met de gemeenten is gebleken dat deze kenmerken verschillend 

ingevuld worden. Dit is alles is weergegeven in schema 1 (p. 51). Afgaande op de 

in dit onderzoek verkregen informatie valt aan te bevelen dat het format bestaat 

uit de volgende samenstelling van kenmerken: 

Thema’s: de cultuurhistorische informatie is het meest waardevol als alle drie de 

thema’s, archeologie, historische bouwkunde en historische geografie, onderdeel 

uitmaken van de kaart. 

- Geografische afbakening: een cultuurhistorische waardenkaart voor het gehele 

gemeentelijk grondgebied is een logische keuze gezien de wijziging van het Bro, 

die voorschrijft dat gemeenten rekening moeten houden met de cultuurhistorische 

waarden binnen de gemeente. Als iedere gemeente gebruik maakt van dit format 

ontstaat er in feite een kaart voor heel Nederland. Gemeentegrens overschrijdende 

kaarten zijn dan niet nodig.  

Medium van presentatie: een digitale cultuurhistorische waardenkaart maakt de 

kaart toegankelijker voor ambtenaren ruimtelijke ordening, planontwerpers, 

externe partijen en burgers. Door de kaart openbaar beschikbaar te stellen op een 

website kan cultuurhistorie onder de aandacht worden gebracht. Zo ontstaat meer 

draagvlak voor het implementeren van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. 

Status van de kaart: het meest ideaal is om de kaart een beleidsstatus te geven 

zodat cultuurhistorie altijd betrokken wordt bij het maken van ruimtelijke plannen.  

Herkomst informatie: de informatie moet zo volledig mogelijk zijn. Indien eigen 

gegevens niet toereikend zijn kunnen externe partijen zoals historische 

verenigingen worden ingeschakeld.  

Methode: het ontwikkelen van een uniform systeem waarmee alle gemeenten aan 

de slag kunnen is aan te bevelen. Gemeenten hoeven op deze wijze geen tijd en 

geld te steken in het ontwikkelen van een eigen systeem.  

- Naast het opstellen van een format is het aan te bevelen om regionale 

samenwerking te stimuleren. Uit de samenwerking van SRE Milieudienst en negen 

kleine gemeenten is gebleken dat veel taken die deze gemeenten zelf niet konden 

uitvoeren op deze manier worden uitgevoerd. De steunpunten cultureel erfgoed en 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunnen hier een rol in spelen.  
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9.4 Reflectie 
Aan het eind van elk onderzoek is het zinvol om terug te blikken op het onderzoeksproces. 

Enkele punten van verbetering komen hier aan bod. 

Het doel van dit onderzoek was inzicht verkrijgen in het gebruik en ontwikkelen van 

cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten. Bij elk onderzoek spelen tijd en geld 

een belangrijke rol. Het was in dit onderzoek onmogelijk om alle gemeenten in Nederland 

te benaderen voor een gesprek over cultuurhistorische waardenkaarten. Daarom is er 

gekozen voor een steekproef van gemeenten binnen twee provincies. De negen gemeenten 

die samenwerkten met SRE Milieudienst bleken buiten de steekproef te zijn gevallen. Door 

gesprekken  met de provincie Noord-Brabant en Monumentenhuis Brabant kwam deze 

samenwerking alsnog aan het licht. Het gesprek met SRE Milieudienst en de gemeente 

Cranendonck bleek een zeer geschikte case-study te zijn. De keuze om de gesprekken met 

gemeenten uit te breiden naar gesprekken met provincies en steunpunten bleek dan ook 

heel waardevol te zijn. 

De gegevens van de Erfgoedinspectie hebben de verwachting gewekt dat veel gemeenten 

over een cultuurhistorische waardenkaart zouden beschikken. Bij het benaderen van de 

gemeenten en het voorbereiden van de gesprekken werd er vanuit gegaan dat een 

cultuurhistorische waardenkaart aanwezig was bij de gemeente. Toen bij de eerste 

gesprekken bleek dat dit niet het geval bleek te zijn moesten de verwachtingen en de 

vragen worden bijgesteld.  

Wat minder goed ging in dit onderzoek was het verkrijgen van dezelfde soort informatie uit 

de gesprekken. Omdat het cultuurhistorisch materiaal bij gemeenten zo verschillend is, 

was het moeilijk om uit de gesprekken dezelfde soort informatie te halen. Tijdens de 

gesprekken met gemeenten kwam vaak een hele hoop informatie aan bod. Het verwerken 

en rangschikken van deze informatie was niet gemakkelijk. Uiteindelijk bleek ook dat het 

vergelijken van de informatie niet altijd mogelijk was. Door het gebruik maken van 

tabellen en conclusies aan het einde van elke paragraaf is getracht om de informatie 

overzichtelijk weer te geven.  
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11. Bijlagen 
 

 

Bijlage 1: Brief interview 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 

In september 2009 is de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg aangeboden aan de 

Tweede Kamer. Deze beleidsbrief benadrukt het belang van zorgvuldige omgang met 

cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. Dit is een belangrijke opgave voor 

gemeenten. Aan de beleidsbrief wordt uitvoering gegeven door een wijziging van het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het volgende zal worden opgenomen in het Bro: 

 

Een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische 

waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten is rekening gehouden. 

 

Door het wijzigen van het Bro dienen gemeenten bij het maken van bestemmingsplannen 

cultuurhistorische waarden mee te wegen. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is op verschillende vlakken actief om het 

nieuwe beleid te implementeren: deze zomer zal de Visie Erfgoed en Ruimte verschijnen 

en sinds februari jongstleden is de Handreiking Erfgoed en Ruimte te vinden op: 

http://www.cultureelerfgoed.nl/handreikingerfgoedenruimte. 

 

De RCE informeert en adviseert gemeenten bij het omgaan met cultureel erfgoed. Meer 

kennis en informatie kan behulpzaam zijn voor gemeenten bij het meewegen van 

cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Op dit moment loopt Susanne Wiss, 

masterstudent Sociale Geografie, stage bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In 

opdracht van de Rijksdienst voert zij een onderzoek uit naar het gebruik van 

cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten. 

 

Op een cultuurhistorische waardenkaart kan een gemeente verschillende cultuurhistorische 

waarden aangeven die op het grondgebied mogelijk of met zekerheid aanwezig zijn. Dit 

kan als hulpmiddel gebruikt worden bij het maken van ruimtelijke plannen. De 

Erfgoedinspectie heeft voor het monitorboek 2009-2010 een inventarisatie gedaan naar 

cultuurhistorische waardenkaarten bij gemeenten. Uit deze inventarisatie bleek dat 58% 

van de gemeenten een cultuurhistorische waardenkaart in bezit had. Aan deze gemeenten 

is tevens gevraagd uit welke samenstelling de kaarten bestaan.  

Archeologische verwachtingswaarden, archeologische monumenten en beschermde stads- 

en dorpsgezichten waren de meest voorkomende elementen op de kaarten.  

Ter aanvulling op deze informatie6 wil de RCE graag meer inzicht krijgen in het tot stand 

komen en het gebruik van cultuurhistorische waardenkaarten: welke soorten kaarten zijn 

                                           
6 Het onderzoek van AEF van november 2010 ‘Gemeenten MoMo-proof’ is voor dit onderzoek ook 

geraadpleegd.  
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er, met welk doel worden ze gemaakt en gebruikt en hoe worden ze toegepast? Welke 

kaarten werken goed en waarom? 

 

Graag vraag ik u om hierover het gesprek met ons aan te gaan. Daarbij wordt ingegaan op 

het ontwikkelen en gebruiken van cultuurhistorische waardenkaarten en de rol die een 

cultuurhistorische waardenkaart kan spelen bij het maken van ruimtelijke plannen. Het 

verkrijgen van meer inzicht in het gebruik en ontwikkelen van cultuurhistorische 

waardenkaarten biedt mogelijkheden voor de RCE kennis aan te vullen en beschikbaar te 

stellen. De resultaten van het onderzoek dragen bij aan het verbeteren en actualiseren van 

de Handreiking Erfgoed en Ruimte.  

 

Alle gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk en, indien gewenst, anoniem behandeld 

worden. Binnenkort zal telefonisch contact met u worden opgenomen om het 

bovenstaande te bespreken en mogelijk een afspraak voor een gesprek te maken. Mocht u 

eerder vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Susanne Wiss via 

s.wiss@cultureelerfgoed.nl of via 033-4217365. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 

 

 

 

drs. Cees van 't Veen 

Directeur 
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Bijlage 2: Gesprekspunten interviews 

 

Gebruik en ontwikkelen van cultuurhistorische waardenkaart: 

 

 Beschikt de gemeente over 1 of meerdere cultuurhistorische waardenkaarten?  

 Zijn deze kaarten actueel?  

 Heeft de kaart betrekking op het gehele gemeentelijke grondgebied?  

 Welke status heeft de kaart (openbaar, digitaal)? 

 Wie heeft de opdracht gegeven tot het maken van de cultuurhistorische waardenkaart 

en met welk doel?  

 Wie (welke afdeling en welke personen) maken het meest gebruik van de 

cultuurhistorische waardenkaart? In welke situaties wordt de cultuurhistorische 

waardenkaart gebruikt?  

 Door wie is de cultuurhistorische waardenkaart ontwikkeld?  

 In hoeverre is de cultuurhistorische waardenkaart een toegevoegde waarde bij 

(ruimtelijke) vraagstukken?  

 Is de gemeente op de hoogte van de provinciale cultuurhistorische waardenkaart?  

 

 Inhoud en samenstelling: 

 

 Welke informatie is er gebruikt voor het tot stand komen van de kaart? Wie heeft deze 

informatie aangeleverd?  

 Welke methoden en technieken zijn gebruikt bij het ontwikkelen van de kaart?  

 Heeft de gemeente naast de cultuurhistorische waardenkaart ook een aparte 

archeologische waardenkaart?  

 Welke waarden worden weergegeven op de kaart?  

 Heeft maritiem erfgoed ook een plekje op de cultuurhistorische waardenkaart?  

 

Beleid: 

 

Sinds de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg staat omgaan met cultureel erfgoed 

steeds hoger op de agenda bij provincies en gemeenten. Het gebruik van 

cultuurhistorische waardenkaarten kan daarbij een hulpmiddel zijn. 

 

 Wat weet u van het MoMo-beleid en denkt u dat uw gemeente voldoende voorbereid is 

op het MoMo-beleid?  

 Welke stappen heeft de gemeente ondernomen om het monumentenbeleid aan te 

passen aan de Modernisering Monumentenzorg? 

 
 

 

 


