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Grafheuvels. Nederzettingen uit de prehistorie. De fundamenten van een
Romeinse villa. Nederland telt meer dan 1450 archeologische rijksmonumenten. Meestal gaat het om resten uit het verleden die verscholen in de
grond zitten. Om dit erfgoed te beschermen en te behouden, werkt de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met alle betrokkenen.
Van Natuurmonumenten tot Staatsbosbeheer, van gemeenten tot
provincies, van eigenaren tot archeologen en andere belanghebbenden.

Het kabinet investeert flink in erfgoed. Een deel van het beschikbare budget
is bestemd voor het in stand houden van archeologische rijksmonumenten.
Dat is hard nodig, want veel van deze vindplaatsen worden bedreigd door
bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of schatgraverij. Als we deze sporen
uit ons verleden willen behouden voor de toekomst, moeten we daaraan
iets doen. Daarom is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gestart
met het programma Instandhouding van Archeologische Rijksmonumenten,
dat loopt van 2018 tot en met 2021.
Dit programma willen we graag samen met u vormgeven. We zetten in deze
folder daarom op een rij wat het programma inhoudt en welke deelprojec
ten er zijn. We gaan in op de vraag hoe we met elkaar kunnen bijdragen aan
de bescherming en de instandhouding van het archeologisch erfgoed.
Ook nodigen we u uit om mee te denken over welke kansen er liggen.

De drie pijlers van het programma zijn:
• Opzetten van een archeologische monitor
• Betere communicatie met eigenaren
• Financiering van klein onderhoud

Contouren van voormalig kasteel Schalkwijk, Houten

Restauratie van hunnebed D45, Emmen

Restanten van kasteel Heemstede, Houten

Opzetten van een archeologische monitor
Nulmeting
Hoe is het nu precies gesteld met de archeologische rijksmonu
menten in Nederland? Wat is de huidige staat en verandert deze
in de loop van de tijd? Liggen de archeologische rijksmonumen
ten veilig beschermd in de bodem of hebben zij op korte of lange
termijn extra zorg en aandacht nodig? Voor een duurzaam
behoud en beheer is het belangrijk dit helder te hebben.

Goed om te weten
Een marktpartij voert de
nulmeting uit. Deze partij
neemt contact op met alle
eigenaren om een afspraak in
te plannen.

Voor het project Monitor Archeologische Rijksmonumenten heeft
de RCE een manier ontwikkeld om de staat van de archeologische
rijksmonumenten en eventuele degradatie vast te stellen. Deze
methode passen we toe op alle archeologische rijksmonumenten.
Of het nu gaat om bodemkundige condities of de zichtbare
aantasting van een monument: alles wordt systematisch in beeld
gebracht. Door deze nulmeting krijgen we inzicht in de fysieke
staat en de bedreigingen. Deze grote klus moet eind 2021 klaar
zijn.

Doorgang van een omwalling van een ringwalburg op de Grebbeberg, Rhenen

Middeleeuwse stadsaanleg Bunschoten

Betere communicatie met eigenaren
Wederzijds begrip kweken
Binnen het project Communicatie met Eigenaren gaan we in
gesprek met eigenaren. We staan stil bij het verhaal van hun
rijksmonument en stippen het belang en de kwetsbaarheid van
het monument aan. We kijken wat we hierin voor eigenaren
kunnen betekenen. Ook zijn we benieuwd welke problemen er
zijn en welke kansen en risico’s zij zien. Zo maken we eigenaren
niet alleen bewust van hun eigen rol maar ook van wat wel en
niet mogelijk is.

Kennis bijeenbrengen en delen
Hoe kunnen we archeologische vindplaatsen duurzaam in stand
houden? Welke maatregelen zijn nodig om degradatie tegen te
gaan? Verschillende publicaties en studies zijn over dit onderwerp
verschenen. Het is belangrijk dat deze kennis zoveel mogelijk
terechtkomt bij de mensen die betrokken zijn bij het in stand
houden van rijksmonumenten. Dus wil de RCE deze kennis beter
ontsluiten.

Goed om te weten
Bent u eigenaar van een
archeologisch rijksmonument?
Dan neemt de RCE de
komende jaren contact met u
op, met een uitnodiging om
met ons te praten over dit
unieke erfgoed.

Goed om te weten
De komende jaren houden wij
u via publicaties, onze website
en leidraden op de hoogte van
nieuwe en bestaande inzichten
die van belang zijn voor het
behoud van archeologische
rijksmonumenten.

In het project Kennis voor Instandhouding verzamelen we de
bestaande kennis over degradatie. Ook maken we inzichtelijk
welke kennis nog ontbreekt en wat we daaraan kunnen doen.

Best practices:
rijksmonumenten met nijpende instandhoudingsvraag
Binnen het Project Maatregelen zijn we al begonnen met het
treffen van ingrepen op enkele rijksmonumenten. Het gaat vooral
om aanvullende maatregelen om optimale condities te creëren
voor de instandhouding. Daarbij toetsen wij methoden en
technieken, die ontwikkeld zijn in de andere projecten. De lessen
die we hieruit trekken, nemen we weer mee in onze adviezen
voor de andere rijksmonumenten. Of het nu gaat om onderhoud,
beheer of instandhouding.

Bent u in het bezit van een archeologisch rijksmonument
waarvan u vermoedt dat deze dringend onderhoud nodig heeft?
Vanuit het project Communicatie met Eigenaren nemen we
sowieso contact met u op en kunt u dit aangeven. Natuurlijk kunt
u ons ook zelf bellen of mailen.

Goed om te weten
We brengen u via onze website
op de hoogte van de eerste
praktijkvoorbeelden. Om van
elkaar te leren, vinden we het
prettig om van gemeenten en
provincies te horen hoe zij
bezig zijn met de instandhou
ding van archeologische
vindplaatsen en welke vragen
zij hebben.

Ringwalburg Hunneschans te Uddel, Apeldoorn

Financiering van klein onderhoud
Nadenken over slimme oplossingen
Elke situatie is uniek, elke eigenaar is anders. Standaardoplos
singen voldoen niet. Neem de Subsidieregeling Instandhouding
Monumenten (SIM). Daarmee ondersteunt de overheid eige
naren in de onderhoudskosten van rijksmonumenten - uitgezon
derd woonhuizen. Voor archeologische vindplaatsen blijkt dat
deze regeling amper wordt gebruikt, alleen door enkele terrein
beherende organisaties (TBO’s).

Goed om te weten
De RCE benadert TBO’s,
particuliere eigenaren en
overheden om met elkaar na te
denken over handige oplossin
gen, waarbij we ook de
mogelijkheden van burgerparti
cipatie onderzoeken. We horen
uw ideeën graag.

In het project Instrumenten voor instandhouding verkennen we
alternatieven. Een afkoopregeling voor boeren als zij gras zaaien
in plaats van te kiezen voor akkerbouw. Vrijwilligers die jaarlijks
langskomen om bos uit te dunnen of het gras te maaien. Dit
soort oplossingen kunnen we niet alleen bedenken. Daarom is
het belangrijk dat we van eigenaren horen welke behoeften en
ideeën zij hebben.
Met hen kijken we graag naar de toekomst van de SIM en welke
verbeteringen mogelijk zijn.

Bezit u of bent u betrokken bij archeologische rijksmonu
menten? Wilt u een steentje bijdragen aan het behoud van
dit bijzondere erfgoed? Dan gaan we graag met u in
gesprek. Of u nu eigenaar of terreinbeheerder bent, werkt
als archeoloog bij een marktpartij of gemeente, of een
belangenpartij vertegenwoordigt.
Samen met u willen we bouwen aan een toekomst voor alle
archeologische rijksmonumenten in Nederland, zodat ons
erfgoed ook voor volgende generaties bewaard blijft.
Daarvoor hebben we uw kennis en ervaring nodig.
Doet u mee?

Vragen?
Neem contact op
met de Infodesk:
info@cultureelerfgoed.nl
of bel (033) 421 7 456.

Foto’s: erfgoedfoto.nl | R.J. Stöver
Voorpagina: RCE

