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Voorwoord 
 

In 2020-2021 is Landschap Erfgoed Utrecht een experiment gestart met subsidies van de Provincie 
Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE): de Archeobrigade. In deze pilot 
onderzochten we de mogelijkheid of met we met de hulp van vrijwilligers archeologische 
rijksmonumenten in stand kunnen houden en wat daar allemaal bij komt kijken.  
 
In de pilot richtten wij ons op het onderhoud van archeologische rijksmonumenten met de inzet en de 
betrokkenheid van vrijwilligers en eigenaren. Met binnen deze groepen een zo groot mogelijke 
diversiteit om zoveel mogelijk bevindingen en aanbevelingen te verzamelen ten aanzien van: 
 

• Eigenaren: privaat, terrein beherende organisaties (TBO’s) en overheden 

• Vrijwilligers: Landschapsbeheerploegen, Archeologische Werkgroep Nederland (AWN) en 
vrijwilligers van TBO’s 

• Archeologische rijksmonumenten: verschillende tijdsperioden, complextypen en locaties 
 

De pilot kende een aantal tegenslagen. Er was een niet verstuurde brief van de provincie aan de 
eigenaren, waarin zij zouden worden geïnformeerd over de verschillende afgeronde en actuele 
projecten rond de archeologische rijksmonumenten en het bevorderen en ondersteunen van beheer1. 
Er ontbraken contactgegevens van eigenaren (kadastergegevens zijn niet toereikend) en corona 
zorgde helaas voor beperkingen. Met een extra impuls van Landschap Erfgoed Utrecht in tijd en geld 
is het toch gelukt om de pilot succesvol af te ronden.  
 
De vooraf bedachte doelstellingen zijn door de tegenslagen niet volledig behaald – daarvoor is het ook 
een pilot –, maar we zijn zeker trots op ons werk en tevreden met de resultaten. Voor u ligt een 
rapport met relevante bevindingen, inzichten en aanbevelingen. Het document kunt u dan ook zien als 
een uitnodiging om verder te gaan op de ingeslagen weg. 
 
Graag denkt Landschap Erfgoed Utrecht mee over de mogelijkheden voor de toekomst van de 
duurzame instandhouding van de prachtige en waardevolle archeologische rijksmonumenten in de 
provincie Utrecht. 
 
 
Namens Landschap Erfgoed Utrecht, 
 
Marianne Visser, senior-adviseur archeologie en cultuurhistorie 
Alexander van de Bunt, archeoloog, schrijver en fotograaf 
Anton Cruysheer, archeoloog en manager erfgoed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 De brief bevatte een terugkoppeling van de monitor die in opdracht van de provincie door de 
Monumentenwacht Utrecht is uitgevoerd, de introductie van de Archeobrigade met uitnodiging om hiervoor 
aan te melden bij interesse, en een toelichting op de Rijksmonitor die Bureau BAAC in opdracht van de RCE 
uitvoert. 
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Aanleiding 
 

De missie van Landschap Erfgoed Utrecht is om het landschap en het culturele erfgoed in Utrecht te 
beschermen, te beheren en te verrijken door mensen en organisaties met dat doel te mobiliseren en 
met elkaar te verbinden. We doen dit met plannen en daden en met de inzet van heel veel vrijwilligers. 
De Archeobrigade sluit goed aan op hoe we onze missie uitvoeren. 
 
In 2016 voerde Monumentenwacht Utrecht in opdracht van de provincie Utrecht een monitor uit naar 
de fysieke staat van archeologische rijksmonumenten in de provincie.2 De gegevens zijn verwerkt in 
de Utrechtse Erfgoedmonitor 20183. De uitkomsten waren zorgelijk; meer dan de helft (62%) van de 
archeologische locaties kampt met achterstallig onderhoud. 
 
Dit vormde voor Landschap Erfgoed Utrecht de aanleiding om een plan te ontwikkelen waarmee 
duurzame instandhouding van deze rijksmonumenten met behulp van vrijwilligers kon worden 
gerealiseerd. Zo ontstond de pilot Archeobrigade; een pilot, waarin Landschap Erfgoed Utrecht 
onderzoekt of klein onderhoud door vrijwilligers op deze kwetsbare archeologische monumenten 
haalbaar is.4 Het sloot aan bij de behoefte van de provincie Utrecht om een vervolg te geven aan de 
uitkomsten van de monitor uit 2016. Het sloot ook aan bij de behoefte van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed om na te denken over alternatieve vormen van het bieden van zorg anders dan de 
Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM). De SIM-regeling is bedoeld om eigenaren te 
ondersteunen in de financiering van onderhoud. In de praktijk blijkt deze regeling onvoldoende te 
werken.5 Onbekendheid met deze regeling, maar ook de eigen bijdrage van 40% vormt een grote 
drempel voor de eigenaren van archeologische rijksmonumenten. In tegenstelling tot gebouwde 
rijksmonumenten heeft een eigenaar van een archeologisch monument geen directe baat bij de 
instandhouding daarvan. 
 
Dit leidde medio 2019 tot een toekenning van subsidies van Rijk en Provincie, aangevuld met gelden 
van Landschap Erfgoed Utrecht. De pilot Archeobrigade kon worden opgestart! 

  

 
2 Gertjan Zijp, Monumentenwacht Utrecht, Toelichting en bevindingen quick-scans archeologische 
rijksmonumenten in de provincie Utrecht, 2016 (niet gepubliceerd). 
3 De Utrechtse Erfgoedmonitor 2018; de staat van de rijksmonumenten in de provincie Utrecht, Provincie 
Utrecht, 2018. (https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/erfgoedmonitor_2018.pdf ; p.41). 
4 Daar waar in deze rapportage gesproken wordt over onderhoud door vrijwilligers, wordt altijd klein 
onderhoud bedoeld zoals in de begrippenlijst Programma Instandhouding archeologische rijksmonumenten 
van de RCE staat omschreven: “Het treffen van regulier uit te voeren maatregelen op een archeologische 
monument om er voor te zorgen dat deze in goede staat wordt gebracht of blijft. Beheer is gericht op het 
behoud van de informatiewaarde en/of belevingswaarde.” 
5 Zie Schut: De Brim/SIM regeling archeologische rijksmonumenten 2012-2018 revisited, 2020. 

https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/erfgoedmonitor_2018.pdf
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Doelstellingen  
 

In het projectplan is de doelstelling van de Archeobrigade als volgt geformuleerd:  

Het algemene doel van deze pilot is een eerste stap te zetten in het verbeteren van de instandhouding 
van archeologische rijksmonumenten. De pilot wordt ook gebruikt om te verkennen hoe dit proces na 
deze pilot zou kunnen worden ingezet voor andere archeologische (rijks-) monumenten. Hierbij kan 
worden gedacht aan:  

• Leren of, hoe en voor welke werkzaamheden verschillende ‘typen’ vrijwilligers kunnen worden 
ingezet bij archeologisch beheer aan de hand van ca. 25 rijksmonumenten in de provincie 
Utrecht die tijdens de pilot worden uitgekozen; 
 

• Antwoorden op vragen als: Wat zijn mogelijkheden en onmogelijkheden van het inzetten van 
vrijwilligers op dit type werk, welke taken en vindplaatsen zijn geschikt, welke archeologische 
en landschapsbeheer expertise is nodig? En welke kennis en begeleiding hebben vrijwilligers 
nodig om de kwaliteit van onderhoud te borgen? Hoe continueren we de inzet van vrijwilligers 
in het vervolg(traject)? Welke aanbevelingen komen uit het proces?; 
 

• Ervaren hoe de afstemming met (grond-)eigenaren optimaal kan worden ingevuld; 
 

• Ontwikkelen van een format voor verslaglegging van werkzaamheden bij het monument welke 
voor vrijwilligers en hun eventuele begeleiders geschikt is in samenspraak en afstemming met 
de subsidieverstrekkers; 
 

• Idem voor beheerplannen, eventueel aangevuld met specifieke archeologische 
beheeraspecten voor herstelde vindplaatsen. 

Dit is vertaald in de volgende subsidieprestaties:  

• Het selecteren van ca. 25 archeologische rijksmonumenten in de provincie Utrecht, die in 
beginsel geschikt zijn voor vrijwilligers; 
 

• Het ontwikkelen van een beheerplan voor het onderhoud van archeologische 
rijksmonumenten; 
 

• Het opleiden van vrijwilligers voor de uitvoering van de beheertaken;  
 

• Het begeleiden van de vrijwilligers bij het uitvoeren van de beheertaken. 
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Organisatie en werkwijze 
 

Landschap Erfgoed Utrecht vormt de spil in de pilot Archeobrigade. De werkwijze is gebaseerd op een 
gedegen basisexpertise ten aanzien van archeologie en kennis en ervaring met het werken met 
vrijwilligers.6 De pilot biedt de mogelijkheid om, binnen kaders, vrij acties uit te proberen en ideeën bij 
te stellen waar dit nodig is. Denk hierbij aan:  

• De benadering van eigenaren, kennis maken, het winnen van vertrouwen en het opbouwen 
van relaties;  

• Het werven, betrekken en opleiden van vrijwilligers; 

• En het onderzoeken van mogelijkheden en onmogelijkheden bij de uitvoering van het 
onderhoud.  

Al doende leert men. Alle partijen zijn steeds uitgenodigd om mee te denken en aan te geven wat zij 
willen, hoe ze het willen, wat ze leuk, of misschien wel lastig vinden. Dit naar de idee en de werkwijze 
van de FARO-principes.7 
 
Alle bevindingen, ideeën, opmerkingen van participanten en eigenaren zijn bijgehouden in een 
werkdocument en meegenomen in dit rapport.  

 

Partners & stakeholders 
Hieronder een opsomming van partners en stakeholders tijdens de pilot.  

Subsidieverstrekkers 

• De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

• De provincie Utrecht 

Beide subsidieverstrekkers financierden ieder een derde van de kosten voor de pilot Archeobrigade. 
De subsidieverstrekkers zijn daarnaast ook sparringpartners in de aanloop en tijdens de pilot.  

 
Onderaannemers  

• Stichting Monumentenwacht Utrecht. Monumentenwachters Gertjan Zijp en Gerard Bastiaan 
hebben de opdracht gekregen te adviseren over de locatiekeuze en soort onderhoud als 
onderdeel van de pilot. Gertjan Zijp is werknemer bij de Monumentenwacht Utrecht. Gerard 
Bastiaan is betrokken vanuit zijn rol als inspecteur archeologisch erfgoed bij de 
Monumentenwacht Overijssel & Flevoland. 
 

• De Landschapsbeheerploegen Utrecht zijn voor 20 dagen ingehuurd. De 
Landschapsbeheerploegen bestaan uit een betaalde begeleider met een vaste groep van 
vrijwilligers. 
 

Vrijwilligers(groepen) 

Er zijn bewust verschillende ‘typen’ vrijwilligers gevraagd in de pilot Archeobrigade. Iedere groep is 
anders georganiseerd en heeft een andere achtergrond met andere mogelijkheden.  

• De vrijwilligers van de Landschapsbeheerploeg. Onder begeleiding van een betaalde kracht 
neemt deze vaste groep vrijwilligers in de pilot een belangrijk deel van de te onderhouden 
archeologische rijksmonumenten voor hun rekening. 
 

 
6 De drie auteurs van deze rapportage zijn allen archeologen. 
7 De principes van het FARO verdrag zijn goed verwoord op de website van de RCE 
(https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedparticipatie-faro). Het FARO verdrag benadrukt de 
maatschappelijke en verbindende waarde van erfgoed in relatie tot gemeenschappen in de samenleving. 
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• Individuele archeologievrijwilligers die zijn aangesloten bij de AWN werken ook mee aan deze 
pilot. Zij staan heel positief tegenover het initiatief. Door Covid-19 hebben zij jammer genoeg 
nog geen ervaring opgedaan met het onderhoud. Wel zijn er al bevindingen opgedaan die 
relevante inzichten geven. De verwachting is dat zij in de (na-)zomer van 2021 alsnog 
ervaring kunnen opdoen.  
 

• Terrein beherende organisaties (TBO’s) hebben eigen vrijwilligersgroepen voor onderhoud. 
Een deel van de archeologische rijksmonumenten wordt regulier onderhouden door deze 
vrijwilligers. Er is bij hen niet meteen behoefte aan een (externe) vrijwilligersgroep vanuit de 
Archeobrigade. We zien wel mogelijkheden voor nadere samenwerking/training. Door Corona 
en grote drukte bij de TBO’s is toenadering voor samenwerking pas tot stand gekomen aan 
het einde van de pilot. De bevindingen die hieruit zijn voortgekomen, kunnen niet worden 
meegenomen in deze pilot.  

 

Eigenaren, beheerders en betrokkenen  

• De eigenaren van archeologische rijksmonumenten zijn divers. Tijdens de pilot is ervaring 
opgedaan met particuliere eigenaren, gemeenten en de eerdergenoemde terrein beherende 
organisaties. In de praktijk is er soms een beheerder die namens de particulier handelt.  
 

• De passant, buurtbewoners of het grote publiek zijn strikt genomen geen stakeholders in het 
project. Toch spelen zij indirect een rol in deze pilot. In enkele bevindingen komen we hierop 
terug.  
 

Planning, voortgang en samenwerking 
 

Start en doorloop  

Op 1 april 2019 is de aanvraag voor de subsidie ingediend bij Rijk en Provincie. Op 1 oktober was de 
gewenste startdatum van het project. In de aanvraag stond de voorwaarde dat de pilot pas van start 
zou gaan nadat de provincie een terugkoppeling had gegeven aan de eigenaren over de door de 
Monumentenwacht uitgevoerde monitor en een introductie van de Archeobrigade. Dit bleek uiteindelijk 
voor de provincie niet haalbaar. Om de pilot niet in gevaar te brengen is desondanks besloten te 
starten. Hiermee is de voorwaarde komen te vervallen en is het een onderdeel geworden van de 
opgedane bevindingen. Het heeft wel gevolgen voor het project, waarover in de volgende paragrafen 
meer. 

Bovenstaande heeft ertoe geleid dat later dan de gewenste startdatum de pilot van start kon gaan in 
de loop van het eerste kwartaal in 2020. 

Vrij snel na de start vormde het Coronavirus een vertragende factor gedurende de voortgang van de 
pilot. Zowel voor de planning, bij scholing, bureautaken en de uitvoering in het veld. Dit heeft gevolgen 
gehad voor de keuzes tijdens de pilot. Soms is er geïmproviseerd en soms is er voor een andere 
aanpak gekozen. 

Bovenstaande vertragende aspecten waren aanleiding om twee keer uitstel aan te vragen, omdat 
duidelijk was dat de gestelde einddatum van medio 2020 niet gehaald zou worden.  

 

Overleg subsidieverstrekkers 

Tijdens de pilot zijn doorlopend overlegmomenten geweest met de subsidieverstrekkers, namelijk; 

• Ca. drie (online) voortgangsgesprekken tussen de subsidieverstrekkers en Landschap 
Erfgoed Utrecht, waaronder de afstemming en goedkeuring van de lijst met 25 archeologische 
rijksmonumenten. Bij één gesprek was de Monumentenwacht aanwezig.  

• Eén keer een tussentijdse presentatie over de onderhoudswerkzaamheden van de 
vrijwilligers. 

• Diverse momenten van afstemming via de mail en telefoon.  
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• Samen met de RCE is Stichting Landschapsbeheer Gelderland bezocht in verband met hun 
ervaring bij onderhoud van archeologische monumenten. 

• Extra: in samenwerking met de RCE is bijgedragen aan een artikel in de archeologie 
nieuwsbrief en in het tijdschrift van de RCE.8  

• Bespreking belangrijkste bevindingen en aanbevelingen in een eerste conceptrapportage mei 
2021. 

 
Samenwerking en voortgang Monumentenwacht 

Landschap Erfgoed Utrecht heeft voor samenwerking met de Monumentenwacht Utrecht gekozen om 
de volgende redenen:  

• De praktische inzichten en kennis die de Monumentenwacht Utrecht heeft opgedaan tijdens 
de door hen uitgevoerde monitor om te komen tot een lijst van 25 locaties. 

• De kennis van de Monumentwacht Utrecht op het gebied van de relatie tussen de ecologische 
waarden en eventuele bedreigingen van en de relatie met de archeologische locaties.  

Voor de samenwerking met de Monumentenwacht Utrecht waren diverse gesprekken nodig om 
scherp te krijgen wie welke rol op zich zou nemen in deze pilot. Ook is onderling benoemd dat de pilot 
Archeobrigade geen vervanging is voor de rol van de Monumentenwacht die (archeologische) 
monumenten inspecteert en monitort volgens een zelf ontwikkelde methode.  

Medio juni heeft de Monumentenwacht Utrecht een rapport ingediend met aanbevelingen voor 25 
locaties die in beginsel geschikt kunnen zijn voor vrijwilligers, met daarbij een suggestie van uit te 
voeren onderhoudswerkzaamheden. Hierbij is gebruik gemaakt van algemene uitgangspunten uit het 
projectplan aangevuld met kennis over vrijwilligerswerk van Landschap Erfgoed Utrecht. 

Scholing in het veld met betrekking tot de invloed van planten op de bodem door de 
Monumentenwacht Utrecht kon door corona niet plaatsvinden. Dit punt is deels ondervangen met 
bevindingen/aanbevelingen in de rapportage van de Monumentenwacht Utrecht en deels door de 
ecologische kennis die de ploegbegeleider van de Landschapsbeheerploegen met de vrijwilligers 
deelde voorafgaande aan het onderhoud in het veld. 

 
Samenwerking Landschapsbeheerploegen 

Met de ploegbegeleider van de Landschapsbeheerploegen zijn bij de start planningsafspraken 
gemaakt over de inzet van de vrijwilligers. In de praktijk konden zij in het najaar van 2020 starten. Vrij 
snel na de eerste onderhoudsdagen moest het werk met de vrijwilligers worden gestopt in verband 
met de opnieuw aangescherpte landelijke coronamaatregelen.  

  

 

  

 
8 Nieuwsbrief archeologie nr. 21 november 2020: De Archeobrigade, vrijwilligersinzet met een dosis liefde; 
Guido Mauro, Hanna Pennock & Marianne Visser: ‘Archeobrigade onderhoudt archeologische monumenten, 
Maaien, zagen en gaten vullen’, tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2 2021, p. 22-24. 

 

 



12 
 

  



13 
 

Selectie rijksmonumenten 
 

Vooraf 

In de opzet van de pilot zijn uitgangspunten geformuleerd voor de selectie van 25 archeologische 
rijksmonumenten met een zo groot mogelijke diversiteit. Denk aan:  

• Complextype rijksmonument (nederzetting, grafheuvel, etc.) 

• Tijdsperiode (prehistorisch, romeins, middeleeuws, etc.) 

• Geografische ligging in de provincie Utrecht (diverse bodemsoorten, in het bos, in stedelijk 
gebied, etc.) 

• Type eigenaren (particulier, TBO’s, gemeenten) 

• Complexiteit van beheer/onderhoud (bijv. vergunningsplicht, type werkzaamheden) 

 

Het selectieproces 
Monumentenwacht Utrecht is gevraagd om op basis van hun ervaring een rapportage op te stellen 
van 25 in potentie kansrijke locaties voor onderhoud door en met vrijwilligers. Dit op basis van de 
uitgangspunten en gesprekken die hierover zijn gevoerd. Zij konden dankzij de door hen uitgevoerde 
monitor een eerste realistische inschatting maken of de locatie geschikt is voor vrijwilligers. Ook 
hebben zij nagedacht over hoe en op welke manier vrijwilligers de grootste impact hebben in relatie tot 
de gekozen vindplaatsen.  

Daarnaast was het de bedoeling eigenaren enthousiast te maken voor de Archeobrigade door middel 
van de brief van de provincie Utrecht. Afhankelijk van de aard en het aantal aanmeldingen zou in 
combinatie met de inzichten van de monumentenwacht een gebalanceerde keuze worden gemaakt 
van 25 locaties. De brief is uiteindelijk niet verstuurd door de provincie Utrecht. Dit maakte het 
keuzevoorstel van de Monumentenwacht leidend voor de gekozen locaties. Hieronder enkele selectie 
overwegingen, overgenomen uit de rapportage van de Monumentenwacht9: 

• Bij de geselecteerde terreinen is winst* te behalen vanwege:  
o de te ruime onderhoudscyclus;  

o de hoge onderhoudsdruk;  

 

* NB. Met winst bedoelt de monumentenwacht dat de werkzaamheden door vrijwilligers het 
verschil kunnen maken bij de staat van onderhoud, zodat de archeologische rijksmonumenten niet 
meer in de categorie matig tot slecht onderhouden locaties vallen.  

 

• Bij kasteelterreinen en huisplaatsen is de te verwachten winst meestal lastig te duiden omdat 
de eigenaren al een lopende beheerinrichting als weide of tuin hebben voorzien. Die 
eigenaars die de waarde van de archeologie bescherming kennen, hebben al gekozen voor 
een inrichting die in hun ogen past bij de archeologische waarden.  

 

• Bij de afweging van terreinen in stedelijke gebieden is gezocht naar terreinen waar een lang-
cyclische grote inzet van vrijwilligers, bij voorkeur uit de wijk, een groot verschil kan maken 
voor het behoud van de archeologische rijksmonumenten. Bovendien kan dit een grote impuls 
zijn voor het draagvlak, de beleving en de binding met het monument.  

 

• Een aantal terreinen valt af door de specifieke eigenaar (Defensie, Koninklijk huis, etc.).  

 

 

De selectie is voorgelegd aan de subsidieverstrekkers en in een gesprek toegelicht. Hierbij was de 
Monumentenwacht Utrecht aanwezig. De selectie is als uitgangspunt geaccepteerd en vormde vanaf 
dat moment de basis van het ‘leerproces’ in de pilot.  

 

 
9 Gerjan Zijp en Gerard Bastiaan Monumentenwacht Utrecht: ‘ Handreiking onderhoudsadvies voor 
vrijwilligers: Pilot ‘Archeobrigade’, juni 2020.  
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Selectie locaties  

  

Hieronder de lijst met 25 locaties die zijn geselecteerd naar regio met een korte aanduiding van het 
type werk. 

 

1. Heuvelrug zuid (grafheuvelterreinen - vrijhouden van opslag ter voorkoming van doorworteling en 
schade door wild onder de dekking. Tevens verbetering van de beleving.) 
 

Rijksmonumentnr. Toponiem Omschrijving monument 

45947 Stokweg 

Terrein waarin 16 grafheuvels. Datering: Neolithicum 
en/of Bronstijd. 

352972 
de Hoogstraat, 
Hoogstraat 

Terrein waarin 3 grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of 
Bronstijd. 

45735 Maarnse Grindweg 

Terrein waarin 2 grafheuvels en een urnenveld. Datering: 
Neolithicum en/of Bronstijd. 

45504 Mollebos 

Terrein waarin 3 grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of 
Bronstijd. 

45945 Plantage Willem III 

Terrein waarin 4 grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of 
Bronstijd. 

45582 De Donderberg 

Terrein waarin 3 grafheuvels. Datering: IJzertijd. 
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2. Heuvelrug noord (terreinen - vrijhouden van opslag ter voorkoming doorworteling en schade door 
wild onder de dekking. Waar mogelijk verbetering van beleving.)  

Rijksmonumentnr. Toponiem Omschrijving monument 

45132 Hoge Vuursche Weg 

Terrein waarin 7 grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of 
Bronstijd. Verklaring. Bij beschikking van 18 maart 1983, 
kenmerk MMA/Mo-4944 is besloten dat kan worden 
volstaan met het met bescherming belasten van 
gedeelten van de percelen met de kadastrale aanduiding 
'Baarn - sekte E - nummers 320 en 446', namelijk voor 
zover het betreft de 7 daarin gelegen grafheuvels, 
alsmede een strook van 10 meter rondom, gemeten 
vanaf de voet van de heuvels. Utrecht, 24 november 
1983, 4734/35. 

45131 Het Pluismeer 

Terrein waarin aarden omwalling van een hofstede, 
waarschijnlijk de versterkte kloosterhoeve "Vosbergen". 
Datering: middeleeuws. De plaatselijke aanduiding "Het 
Pluismeer" zodanig beperkt van omvang is, dat kan 
worden volstaan met het met bescherming belasten van 
de percelen met de kadastrale aanduiding "Baarn - sektie 
F - nummers 310 en 311" en van een gedeelte van het 
perceel met kadastrale aanduiding "Baarn - sektie F - 
nummer 309", zijnde het gedeelte, dat door middel van 
arcering is aangegeven op de mee overgeschreven 
situatietekening (bijlage A). 

45995 

De Lange Duinen, 
Beaufortlaan/ 
Soesterbergschestraat 

Terrein met resten van prehistorische bewoning. 
Natuurlijke zandverstuiving waarin minstens 7 
mesolithische vuursteenateliers en enige vindplaatsen 
van de Jong Palaeolithische Hamburgercultuur en de 
Tjongercultuur. 

45996 
Soester Duinen, 
Monnikenboschweg 

Terrein met resten van prehistorische bewoning. 
Natuurlijke zandverstuiving waarin vuursteenateliers. 

n.v.t. Vliegbasis Soesterberg   
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3. Langbroekerwetering (oude huisplaatsen – hulp bij beheer van specifiek onderhoud) 

Rijksmonumentnr. Toponiem Omschrijving monument 

45458 Lievendaal 

Terrein waarin overblijfselen van het versterkte huis Lievendaal. 
Datering: 15e eeuw. Onderzoek heeft uitgewezen dat het 
archeologisch monument is gelegen op perceel Amerongen E-583 
en zodanig is gesitueerd dat kan worden volstaan met de 
bescherming van slechts een gedeelte van dat perceel, te weten 
het gedeelte hetwelk door middel van arcering is aangegeven op 
de aan ommezijde gestelde situatietekening. Tevens is gebleken 
dat op perceel Amerongen E-582 geen gedeelte van het 
archeologisch monument is gelegen. 

45457 Natewisch 

Terrein waarin overblijfselen van het versterkte huis Natewisch. 
Datering: 13e eeuw. a. het perceel met de kadastrale aanduiding 
'Amerongen - sektie F-540' wordt afgevoerd van het register van 
beschermde archeologische monumenten voor de gemeente 
Amerongen; c. het perceel met de kadastrale aanduiding 
'Amerongen - sektie F-546' gedeeltelijk met bescherming belast 
blijft, zijnde het gedeelte dat door middel van arcering is 
aangegeven op de aan ommezijde weergegeven situatietekening 
(er dient echter rekening mee te worden gehouden dat dit perceel 
belast is met bouwkundige bescherming). 

45646 Weerdenstein 

Terrein waarin de overblijfselen van het versterkte huis 
Weerdenstein. Datering: 13e/14e eeuw. 

512933 Zuilenburg 

Terrein waarin de overblijfselen van het versterkte huis 
Zuylenburg. Datering : 14e eeuw. 

45472 
Huis te 
Schalkwijk 

Terrein waarin overblijfselen van het kasteel Schalkwijk. Datering: 
13e eeuw. 

45475 Blokhoven 

Terrein waarin overblijfselen van een versterkte hofstede of 
kasteel. Datering: 13e of 14e eeuw. 
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4. Stedelijke gebieden (diverse terreinen waar lokale initiatieven ter verbetering van regelmatig 
onderhoud een band met het beschermde opleveren, beschermde waarden versterken en leiden tot 
een verbetering van de beleving)  

Rijksmonumentnr. Toponiem Omschrijving monument 

46101 
"Ridderhofstad 
Nieveld" 

Terrein waarin overblijfselen van de ridderhofstad Nijeveld en 
de resten van een Romeinse weg. Datering: Late 
Middeleeuwen/Nieuwe tijd en Romeinse tijd. 

522611 

De Meern/Park 
Voorn/Huis te 
Voorn 

Terrein waarin resten van een Middeleeuwse ridderhofstad. 

45462 
Rondeel, 
Heemsteedseweg 

Terrein waarin een cirkelvormig dubbel gracht- en walcomplex 
waarbinnen zich vermoedelijk de resten van een houten 
versterking bevinden. Datering: middeleeuws. 

45717 De Burg, Marsdijk 

Terrein waarin overblijfselen van een Romeinse militaire en 
burgerlijke nederzetting. Datering: plm. 12 v. Chr. tot 260-270. 

45449 
De Berg, 
Utrechtseweg 

Terrein waarin een galgenberg (zeer waarschijnlijk 
oorspronkelijk grafheuvel). Datering: middeleeuws (mogelijk 
prehistorisch als grafheuvel). 

45630 
Leusden, Oud 
Leusden 

Terrein waarin zich de overblijfselen bevinden van een kerk. 
Datering 11e eeuw. 

45276 Burgwal 

Terrein waarin overblijfselen van de oude stad Bunschoten. 
Datering: 14e eeuw. 

45075 't Slot, Winkeldijk 

Terrein waarin de overblijfselen van het voormalige kasteel 
Abcoude. Datering: begin 11e eeuw. 
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Bevindingen 
• Een archeologisch rijksmonument kan bestaan uit één object of uit een cluster van objecten, 

zoals grafheuvels. Het kan enorm verschillen in omvang en aard van onderhoud. Daarmee 
verschilt de benodigde inspanning ook. Bij de keuze van 25 locaties is hier geen rekening mee 
gehouden, maar het heeft wel gevolgen (in deze pilot) voor de (tijds-)investering van het 
onderhoud per locatie.  
 

• Zonder de hands-on ervaring van Monumentenwacht Utrecht was op basis van beschikbare 
informatie geen goede selectie te maken van archeologische rijksmonumenten. Om te kunnen 
beoordelen of een locatie geschikt is voor vrijwilligers, is kennis van de plaatselijke situatie 
nodig. Alleen een omschrijving is niet voldoende. 
 

• Er is nergens openbare, centrale en in onderlinge samenhang ontsloten informatie over de 
staat van onderhoud van de rijksmonumenten. Laat staan of die geschikt zijn voor onderhoud 
door vrijwilligers. Deze informatie moet in de loop van de tijd in de praktijk worden 
opgebouwd. Bij het met vrijwilligers aanpakken van rijksmonumenten moet rekening worden 
gehouden met een aanloopperiode Deze aanloopperiode is afhankelijk van bijvoorbeeld het 
leggen van het contact met de eigenaar of de mate van achterstallig onderhoud.  
 

• Sommige locaties zijn in verband met de Arbeidsomstandighedenwet in beginsel niet geschikt 
voor vrijwilligers; denk bijvoorbeeld aan het werken in de directe nabijheid van een provinciale 
weg. Hier zijn extra vergunningen voor nodig.  
 

• De beschrijving van de Monumentenwacht Utrecht is niet toereikend om te kunnen bepalen of 
vrijwilligers daadwerkelijk aan de gang kunnen en wat ervoor nodig is om dat mogelijk te 
maken.  
 

• Elke locatie vergt (nog afgezien van archeologische expertise) maatwerk voordat er aan de 
slag kan worden gegaan. Vrijwilligers (ongeacht groepstype of samenstelling) mogen (vanuit 
Arbeidsomstandighedenwet en aansprakelijkheid) niet werken zonder begeleiding 
(coördinator). Denk bijvoorbeeld aan toegankelijkheid van het terrein voor vrijwilligers, of 
mogelijk onveilige situaties door loshangende takken in bomen etc. 
 

• Het tijdsbestek dat nodig is om het onderhoud te doen verschilt sterk per locatie. Denk hierbij 
aan de omvang van een archeologisch monument, de staat van onderhoud bij aanvang, het 
type werkzaamheden, de bereikbaarheid en bij een cluster binnen één monumentennummer 
ook de afstand tussen de objecten. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de inzet van 
vrijwilligers. Het motiveert hen om resultaat te zien na een dag werken.  
 

• Op sommige locaties wordt (klein) onderhoud al uitgevoerd door de eigenaar.  
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Eigenaren 
 
Aandacht voor de (particuliere) eigenaar en hun zorg voor het archeologische rijksmonument is één 
van de belangrijkste aandachtspunten in de pilot Archeobrigade. We zijn ervan overtuigd dat zonder 
het aanwakkeren van belangstelling en het creëren van betrokkenheid en daarmee eigenaarschap 
duurzame instandhouding lastig is. Duurzame instandhouding van archeologische rijksmonumenten is 
mensenwerk dat mede bouwt op wederzijds vertrouwen en het opbouwen van een relatie. 
 
Het leggen van contact 
 
Zoals eerder benoemd konden eigenaren niet zelf contact leggen met ons, omdat de brief met 
uitnodiging daartoe uiteindelijk niet is verstuurd door de provincie Utrecht. Door de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) bleek bovendien uitwisseling van gegevens met betrokken 
partijen niet mogelijk. Landschap Erfgoed Utrecht heeft vervolgens een mix van middelen gebruikt om 
met eigenaren in contact te komen. Denk hierbij aan het opvragen van kadastergegevens en het 
eigen netwerk. Idealiter waren alle eigenaren door ons alsnog aangeschreven. In de praktijk konden 
we meer snelheid bereiken door de inzet van ons eigen netwerk en daarmee de opgelopen vertraging 
beperken.  
 
Selectie 
Voor de pilot Archeobrigade is bij de selectie van de archeologische rijksmonumenten rekening 
gehouden met diverse ‘soorten’ eigenaren. Dit om inzicht te krijgen in de wijze van benaderen en de 
samenwerkingsmogelijkheden. Het gaat om particulieren, TBO’s en gemeenten.  

 
 

Bevindingen 
Vooraf 

• De AVG bleek gedurende de pilot een grote hobbel. Iedere partij die te maken heeft met 
archeologische rijksmonumenten moet voor het leggen van contact zelf gegevens 
verzamelen.  
 

• Bij de Autoriteit Persoonsgegevens is nagevraagd hoe bovenstaande zich verhoudt tot de 
idee van de AVG. Zij vonden dit een heel interessante casus, maar konden er geen antwoord 
op geven en verwezen door naar de functionaris gegevensverwerking. In onze pilot werd door 
de juristen van de RCE, de provincie en de functionaris gegevensverwerking van Landschap 
Erfgoed Utrecht aangegeven dat hier geen oplossing voor lijkt te zijn.  
 

• Het Kadaster voorziet in de naam en het adres van de eigenaar van de grond, soms zelfs in 
het buitenland, maar niet in ‘moderne’ communicatiemiddelen als email of mobiel 
telefoonnummer. De gegevens uit het Kadaster zijn daarom vooral geschikt voor het versturen 
van analoge post, niet om snel contact te leggen. 
 

• Archeologische rijksmonumenten zijn vaak verdeeld over meerdere percelen, soms met 
verschillende eigenaren. Daarnaast komt het voor dat individuele percelen in gedeeld 
eigendom zijn. Er is dus lang niet altijd sprake van slechts één eigenaar van een 
archeologisch rijksmonument.  
 

• Niet elke eigenaar van de grond is ook de gebruiker (pachter) of beheerder, dit is een extra 
belemmering in het leggen van contact.  
 

• In de praktijk bleek het contact meestal het beste en snelste gelegd te kunnen worden door 
middel van eigen connecties waaronder de gemeenten, historische kringen en 
natuurorganisaties. Deze brachten ons in contact met de eigenaren.  
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Samenwerking 

• Voor sommige eigenaren was het verwarrend dat er ‘wéér’ een partij aanklopte voor het 
archeologische rijksmonument. Het zorgde soms voor achterdocht en ongeloof over het feit 
dat de Archeobrigade hulp kan bieden.  
 
Eigenaren en beheerders die medewerking verleenden aan de Archeobrigade zijn enthousiast 
over het initiatief en de aandacht die zij krijgen. Ze zijn blij met het onderhoud en zien de 
meerwaarde van de werkzaamheden door vrijwilligers. Meerdere eigenaren en ook een 
betrokken wethouder van Houten kwamen op locatie kijken of zochten mee naar 
overwoekerde grafheuvels. Meerdere eigenaren overwegen de Landschapsbeheerploeg alias 
de Archeobrigade zelf regulier in te huren. De gemeente Houten heeft de Archeobrigade 
inmiddels ingehuurd voor een vervolgafspraak om te komen tot regulier onderhoud.  
 

• De meeste eigenaren hebben nauwelijks (toegang tot) inhoudelijke kennis over en betekenis 
van het archeologisch rijksmonument op hun terrein. Dit betreft bijvoorbeeld de onderhouds- 
en de onderzoekgeschiedenis van het archeologische rijksmonument. De eigenaren die zijn 
bezocht vonden de informatie over hun monument wel heel leuk en interessant. 
 

• Er zijn eigenaren, vooral agrariërs en TBO’s, die aangeven geen behoefte te hebben aan de 
Archeobrigade. Ze nemen de werkzaamheden mee in hun reguliere onderhoud of doen er het 
liefst niets aan. Niets doen kan vanuit natuurwaarden gewild zijn, maar is niet per se goed 
voor de instandhouding van de archeologische waarden. Een voorbeeld hiervan is een 
rijksmonument dat bestaat uit meerdere grafheuvels op grondgebied van Staatsbosbeheer. 
De grafheuvel langs het wandelpad wordt regulier onderhouden en de grafheuvel verder in 
het bos is verwilderd met opslag van bomen en struiken. Natuurwaarden gaan hiervoor.  
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Vrijwilligers 
 

Bij aanvang van de selectie van vrijwilligers is uitgegaan van een diversiteit aan type vrijwilligers zoals 
de vrijwilligers van de Landschapsbeheerploegen, AWN-vrijwilligers en vrijwilligers die aangesloten 
zijn bij bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft te kennen gegeven nu (mede door 
corona) geen mogelijkheid te zien voor een Archeobrigade. Wel willen ze op termijn met ons van 
gedachten wisselen over de archeologische rijksmonumenten op hun terreinen.  
De samenwerking met de AWN-vrijwilligers is opgestart (afstemming en werving vrijwilligers), maar 
mede door corona kon bij het schrijven van deze rapportage nog niet het gehele traject van 
onderhoud samen met de AWN-vrijwilligers worden doorlopen. Van belang is de constatering dat de 
animo en het enthousiasme aanwezig is bij de AWN-vrijwilligers om aan de slag te gaan op 
archeologische rijksmonumenten. 

 

Veiligheid 
Het is vanzelfsprekend dat vrijwilligers recht hebben op veilige en verantwoorde omstandigheden 
waarin ze hun vrijwilligerswerk uitvoeren. Veiligheid staat voorop bij de selectie van geschikte 
archeologische rijksmonumenten voor onderhoud door vrijwilligers. Een vindplaats waar grote bomen 
moeten worden verwijderd is bijvoorbeeld niet geschikt voor ongetrainde vrijwilligers.  

Arbowetgeving 

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) is complex en vergt maatwerk per vrijwilligersgroep en locatie 
om te bepalen hoe en of werkzaamheden door vrijwilligers op een veilige manier kunnen worden 
uitgevoerd. Onderstaande geeft een indruk, maar is dus niet volledig of maatgevend:  

• De ‘verantwoordelijke’ is in beginsel degene die een groep aanstuurt en begeleidt. 
Uitzonderingen zijn soms mogelijk. Het betreft altijd maatwerk.  
 

• Bij de Landschapsbeheerploegen is de verantwoordelijkheid helder; vrijwilligers die met de 
ploeg aan de gang gaan zijn verzekerd dat alle Arboregels onderdeel uitmaken van de 
organisatie. De ploegbegeleider zorgt voor werkinstructies en toezicht en eerste hulp is 
geregeld. Gemotoriseerd gereedschap is onder voorwaarden niet uitgesloten voor deze 
vrijwilligers. 
 

• De landelijke vereniging AWN werkt nog niet volgens de Arbowetgeving en beschikt daarmee 
nog niet over een Arboplan. Voor de duur van de pilot Archeobrigade wordt dit opgevangen 
door Landschap Erfgoed Utrecht of door inhuur van de ploegbegeleider van de 
Landschapsbeheerploegen.  
 

• Als de AWN wel over een Arboplan beschikt, kunnen de vrijwilligers gratis gebruik maken van 
gereedschap van Landschap Erfgoed Utrecht. 
 

• Voor risicovolle werkzaamheden is een Arboplan met risicoanalyse nodig. Risico betreft niet 
alleen ‘grote’ zaken als het werken met een motorzaag, maar ook zaken als het nadenken 
over potentiële calamiteiten op afgelegen plekken en het vastleggen van hoe bijvoorbeeld een 
ambulance de werklocatie kan bereiken. Een ander voorbeeld zijn biologische agentia als het 
risico op teken.  
 

• Locaties in de directe nabijheid van rijkswegen zijn niet geschikt. Om hier werkzaamheden te 
verrichten is een vergunning nodig. Op rijksmonumenten die langs andere wegen liggen kan 
niet zonder aanvullende maatregelen gewerkt worden. Denk bijvoorbeeld aan extra instructies 
voor de vrijwilligers en het dragen van veiligheidshesjes). 

 

Opleiding 
• De ploegbegeleider van de Landschapsbeheerploegen heeft basisinstructies en kennis 

gekregen van een archeoloog over het werken op een archeologisch monument.  
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• De ploegbegeleider gaf aan dat de vrijwilligers van de Landschapsbeheerploegen hun energie 
en plezier van het vrijwilligerswerk halen uit het buiten bezig zijn in de natuur. Animo voor een 
cursus binnen is er niet. Zij zijn wel geïnteresseerd in de achtergrond van het archeologische 
verhaal van de plek op locatie zelf. 
 

• De vrijwilligers van de Landschapsbeheerploegen hebben op locatie ‘les’ gekregen (van een 
archeoloog) over wat wel en wat niet kan op een archeologisch monument.  
 

• De ploegbegeleider van de Landschapsbeheerploegen heeft veel kennis van ecologische 
aspecten, zoals de begroeiing op en in de directe omgeving van de archeologische 
monumenten: 

o hoe de beplanting het beste kan worden aangepakt; 
o wat welke begroeiing betekent voor de ondergrond; 
o kennis van beheers aspecten vanuit de kennis over planten (bramen moeten 

bijvoorbeeld ieder half jaar worden verwijderd om na enkele jaren een graszode te 
krijgen waar bramen zich niet meer thuis voelen) 

• Deze kennis deelt de ploegbegeleider tijdens de werkzaamheden.  

Begeleiding 
• De Landschapsbeheerploegen zijn op locatie begeleid door een archeoloog. Dit was voor de 

volgende punten noodzakelijk:  
o Het aanduiden van de specifieke locatie en contouren van het archeologisch 

rijksmonument. 
o De keuzes die gemaakt moesten worden met betrekking tot het onderhoud.  
o Instructies over de wijze van uitvoer van werkzaamheden. 

 

• Bij grafheuvelcomplexen was expertise van de archeoloog nodig voor het vinden van de 
grafheuvels die volledig overwoekerd zijn. Voor een ongeoefend oog is het verschil tussen 
een natuurlijke bolling en een minder prominente grafheuvel ook niet duidelijk. De archeoloog 
bleek daarnaast een welkome aanvulling, als vraagbaak voor de eigenaren en passanten die 
ook graag meer willen weten over het archeologische rijksmonument, zowel inhoudelijk als 
met betrekking tot onderhoud.  

Bevindingen 
• Niet álle archeologische rijksmonumenten zijn geschikt om te worden onderhouden door 

vrijwilligers. Voorbeelden: 
o De locatie is te dicht bij een provinciale en/of rijksweg. Werken in de buurt ervan vergt 

vergunningen en heel andere Arboregels.  
o De bereikbaarheid van of toestemming voor een locatie kan een obstakel vormen.  
o De locatie vergt te zwaar of te gevaarlijk onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan grote 

bomen op een grafheuvel.  
 

• De vrijwilligers van de Landschapsbeheerploegen vinden het opknappen van grafheuvels 
leuk. Ze zijn trots op het resultaat aan het eind van de dag als de heuvel weer zichtbaar is 
geworden. Ook vinden ze het verhaal van de grafheuvels spannend en leuk (bij monde van 
een van de vrijwilligers: ‘de magie van de plek’). Dit komt mede doordat een grafheuvel 
zichtbaar is als zodanig. Een niet zichtbaar archeologisch terrein spreekt minder tot de 
verbeelding.  
 

• Administratie, het bijhouden van het beheerplan is voor de vrijwilligers van de 
Landschapsbeheerploegen niet meteen iets waar ze warm voor lopen. De noodzaak wordt 
wel begrepen. In de praktijk heeft de ploegbegeleider dit gedaan samen met de begeleidend 
archeoloog. De verwachting is dat dit anders ligt bij de AWN vrijwilligers. 
 

• De huidige beheerplannen van de Landschapsbeheerploegen worden analoog (op papier) 
opgesteld. Deze kunnen als pdf worden ontsloten, maar echt digitaal toegankelijke en 
doorzoekbare informatie is hierdoor (nog) niet mogelijk.  
 

• De landelijke AWN is enthousiast over de pilot Archeobrigade; er is een AWN-afdeling elders 
in het land die nu al aan de gang wil. De AWN vrijwilligers van Naerdincklant zijn eveneens 
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heel enthousiast en willen graag hun bijdrage leveren aan de Archeobrigade. Ze zijn zo 
enthousiast dat ze al een grafheuvel op het oog hebben die ze willen opknappen. Dit is echter 
geen archeologisch rijksmonument In de nabije toekomst gaan zij het veld in onder 
begeleiding van de Ploegbegeleider van de Landschapsbeheerploegen in samenwerking met 
Staatsbosbeheer.  
 

• De landelijke AWN vindt de inhoudelijke expertise van professionele archeologen een 
voorwaarde.  
 

• Er is nog geen antwoord op de vraag hoeveel tijd een vrijwilligersgroep bezig is met een 
archeologische rijksmonument en welke kosten hiermee zijn gemoeid.  
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Voorbeeld van een dagrapport, 
ingevuld door de vrijwilliger 
coördinator van de beheerploeg 

Beheerplan 
 
Het beheerplan is één van de producten waarover is nagedacht binnen de pilot Archeobrigade. 
Uitgangspunt van de Archeobrigade is uitvoer van onderhoudswerkzaamheden door vrijwilligers. Het 
beheerplan is samen met dagrapportages een gebruikelijk middel in de archeologie. De vraag is of en 
op welke wijze dit ook door vrijwilligers kan worden opgepakt zonder in te boeten op kwaliteit.  

Zoals eerder genoemd heeft administratie niet per se de interesse van de vrijwilligers van de 
Landschapsbeheerploeg. Toch willen zij, mits eenvoudig, zich hier voor inzetten. Zij snappen de 
toegevoegde waarde. De verwachting is dat de AWN het beheerplan op de archeologische aspecten 
als meer vanzelfsprekend ervaart, maar daar is mogelijk kennis over flora en fauna in relatie tot het 
beheerplan minder bekend.  
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Uitvoering en Veldwerk 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ondernomen acties ten aanzien van de 25 
geselecteerde archeologische rijksmonumenten, tijdens de duur van de pilot. Het geeft géén inzicht in 
het potentieel van geschikte locaties voor vrijwilligers. Verdere investering in het benaderen van 
eigenaren, mogelijk toekomstige samenwerking met TBO’s, verbetering van de zelfstandige 
arbeidsomstandigheden van vrijwilligers etc. kan het inzicht verder vergoten. Dit geldt ook voor het 
potentieel van de andere archeologische rijksmonumenten die niet tot de gekozen lijst van 25 
behoren.  
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Heuvelrug Zuid               

45947 Stokweg Particulier ja ja Ja Ja ja 
Meer dan 6 jaar geen 
onderhoud gedaan.  

352972 de 
Hoogstraat 

Vereniging 
Natuurmonumenten ja ja nee Ja nee 

Heeft geen behoefte aan inzet 
Archeobrigade, want heeft een 
eigen aannemer en/of 
vrijwilligersploeg 

45735 Maarnse 
Grindweg Particulier ja ja nee Ja nee 

Geen toestemming van 
eigenaar i.v.m. onbekendheid. 

45504 Mollebos Diverse eigenaren ja ja ja Ja ja 

Sinds oplevering ecoduct niks 
meer gedaan aan de 
grafheuvels. 

45945 Plantage 
Willem III 

Stichting het 
Utrechts Landschap ja ja  nee Ja nee 

Heeft geen behoefte aan inzet 
Archeobrigade, want heeft een 
eigen aannemer en/of 
vrijwilligersploeg 

45582 De 
Donderberg Staatsbosbeheer ja ja  Ja nee 

Had tijdens de duur van de pilot 
geen behoefte aan inzet 
Archeobrigade. Heeft een eigen 
aannemer en/of 
vrijwilligersploeg. Er zijn wel 
gesprekken gaande om dit op te 
starten in relatie met de AWN 
en de eigen vrijwilligers.  

Heuvelrug Noord               

45132 Hoge Vuursche 
Weg Staatsbosbeheer ja ja ja ja nee 

Heeft geen behoefte aan inzet 
Archeobrigade, want heeft een 
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eigen 
aannemer/vrijwilligersploeg 

45131 Het Pluismeer Staatsbosbeheer ja ja ja Ja nee 

Heeft geen behoefte aan inzet 
Archeobrigade, want heeft een 
eigen aannemer en/of 
vrijwilligersploeg. Bij de 
eigenaar is weinig bekend over 
de archeologische waarde van 
het terrein, zeker in relatie tot 
de recreatieve waarde van de 
locatie.  

45995 De Lange 
Duinen Diverse eigenaren ja ja ja Nee nee 

Heeft geen behoefte aan inzet 
Archeobrigade, want heeft een 
eigen aannemer. De locatie is 
bovendien niet geschikt voor 
vrijwilligers i.v.m. de 
grootschaligheid van het 
gebied. Taken zijn daardoor 
niet te overzien en af te 
bakenen. 

45996 Soester 
Duinen Diverse eigenaren ja ja ja Nee nee 

Heeft geen behoefte aan inzet 
Archeobrigade, want heeft een 
eigen aannemer. De locatie is 
bovendien niet geschikt voor 
vrijwilligers i.v.m. de 
grootschaligheid van het 
gebied. Taken zijn daardoor 
niet te overzien en af te 
bakenen. 

NB - Vliegbasis 
Soesterberg   nee nee nee Nee nee  

Langbroekerwetering               

45458 Lievendaal Particulier nee nee onbekend onbekend nee Geen contact kunnen leggen  

45457 Natewisch Diverse eigenaren nee nee onbekend onbekend nee Geen contact kunnen leggen. 

45646 Weerdenstein Particulier nee nee onbekend onbekend nee Geen contact kunnen leggen. 

512933 Zuilenburg Particulier nee nee onbekend onbekend nee Geen contact kunnen leggen  

45472 Huis te 
Schalkwijk Gemeente Houten ja ja ja Ja ja 

Kasteel was wegbezuinigd uit 
beheerplan van de gemeente. 
Op basis van de 
werkzaamheden van de 
Archeobrigade wordt 
nagedacht over structureel 
onderhoud.  

45475 Blokhoven Particulier nee nee onbekend NB nee Geen contact kunnen leggen. 

Stedelijke gebieden               

46101 Ridderhofstad 
Nieveld Gemeente Utrecht ja ja nee Ja nee 

Inzet van Archeobrigade was 
mogelijk vanuit de gemeente, 
maar verwachte weerstand van 
omwonenden om groen weg te 
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halen heeft geleid tot de 
beslissing het toch niet te doen.  

522611 Huis te Voorn Particulier ja nee nee Ja nee 

Geen contact kunnen leggen 
(eigenaar bekend, maar niet 
bereikt). 

45462 Rondeel Diverse eigenaren nee nee onbekend Nee nee 

Geen contact kunnen leggen 
Eigen waarneming: grasveld 
naast de snelweg, niet geschikt 
voor vrijwilligers. Betreft 
machinale 
maaiwerkzaamheden. 

45717 De Burg, 
Marsdijk Diverse eigenaren ja ja ja  nee 

Fectio is een groot terrein met 
een professionele 
onderhoudspartij voor de delen 
in eigendom van de provincie. 
De huidige onderhoudsvraag 
gaat over de noordelijke 
aanlooproute naar het 
Romeinse fort (beleving), in 
eigendom van Staatsbosbeheer.  

45449 De Berg Diverse eigenaren ja ja nee Ja nee 

Heeft geen behoefte aan inzet 
Archeobrigade, want heeft een 
eigen aannemer en /of 
vrijwilligersploeg. 

45630 Leusden, Oud 
Leusden Diverse eigenaren ja ja nee nee nee 

Vanuit de gem. Amersfoort 
geen concrete 
onderhoudsvraag. Het gaat 
bovengronds om een 
(moderne) begraafplaats. 
Daardoor is het niet geschikt 
voor een Archeobrigade. De 
relatie tussen bovengrondse en 
archeologische waarde is 
onvoldoende beleefbaar. 

45276 Burgwal Diverse eigenaren 

Ja 
en 
nee 

Ja 
en 
nee onbekend nee nee 

Terrein bestaat uit 40+ 
eigenaren. Deze locatie behoeft 
gemeentelijke ondersteuning 
om de werkzaamheden te 
coördineren. Binnen de pilot 
voert dit te ver. Er is wel 
gesproken met de gemeente, 
niet met de individuele 
eigenaren 

45075 't Slot, 
Winkeldijk Particulier ja ja nee nee nee 

Heeft geen behoefte aan inzet 
Archeobrigade, want eigenaar 
laat het kasteelterrein netjes 
afgrazen en maait het zelf.  

 

 
  



31 
 

Bevindingen 
 

• Er zijn nog veel vragen ten aanzien van het potentieel van rijksmonumenten dat geschikt is 
voor onderhoud door vrijwilligers. Net als de vraag in hoeverre eigenaren hier gebruik van 
willen maken. Dit heeft alles te maken met de in deze rapportage meermalen genoemde 
vertragende factoren waarmee de pilot te maken heeft gehad. Wat wel duidelijk is dat op de 
locaties waar de Archeobrigade aan de slag is geweest zowel de eigenaren als de vrijwilligers 
enthousiast zijn en de meerwaarde van deze manier van onderhoud onderkennen.  
 

• Veel eigenaren hebben weinig kennis over hun eigen rijksmonument(en). Dit gaat ten koste 
van draagvlak en betrokkenheid. 
 

• Sommige eigenaren weten niet wat voor beheer en behoud gedaan moet worden aan hun 
archeologische rijksmonument, of wat hun verantwoordelijkheden/verplichtingen zijn t.a.v. de 
locatie.  
 

• Archeologische rijksmonument eigenaren worden door de tijd heen benaderd door 
verschillende overheden en (archeologische) organisaties die iets willen met de locatie en/of 
een informatievraag hebben. Dit wordt niet altijd begrepen door de eigenaar/beheerder. Deze 
versnippering leidt soms tot frustratie of achterdocht bij de eigenaren; ook dit gaat ten koste 
van draagvlak en betrokkenheid. 
 

• Archeologische rijksmonument eigenaren beschikken over nauwelijks tot geen 
onderhoudscapaciteit. Als onderhoud plaatsvindt dan wordt het vaak uitbesteed aan een 
aannemer, die niet per se gespecialiseerd is in het beheer en onderhoud van een 
archeologisch rijksmonument. Uitzondering hierop zijn de grote terrein beherende 
organisaties: zij hebben zelf vrijwilligersgroepen voor het onderhoud van hun terreinen. Ook 
deze zijn niet specifiek onderlegd voor het beheer en onderhoud van een archeologische 
rijksmonument. 
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Conclusies en aanbevelingen 
 

Onderstaande conclusies en aanbevelingen zijn voortgekomen uit de pilot Archeobrigade. 
Proefondervindelijk is onderzocht of archeologische rijksmonumenten met hulp van vrijwilligers 
kunnen worden onderhouden. Voor het instellen van een Archeobrigade zou met de volgende 
aspecten rekening gehouden moeten worden.  

 

Selectieproces 
• Bereidheid tot medewerking van eigenaren is een basisvereiste voor een succesvol traject.  

 

• Om concreet en efficiënt met vrijwilligers archeologische rijksmonumenten te onderhouden 
dient per archeologisch rijksmonument inzicht te zijn in de precieze ligging, toegankelijkheid, 
bereikbaarheid en te verrichten werkzaamheden per (deel-)locatie. Een ‘nul’- meting. Dit kan 
door éénmalig  onderzoek te doen naar diverse bronnen en deze per (deel-) locatie 
(toegankelijk) vast te leggen in een doorlopend dossier. Daarnaast zal het meestal nodig zijn 
op locatie de fysieke condities in kaart te brengen die mede bepalen of het archeologische 
rijksmonument geschikt is om door vrijwilligers te laten onderhouden. 
  

• Voor een goed overzicht van de (in te plannen) werkzaamheden en voor de duurzame 
instandhouding, vormt de samenvoeging van clusters onder één archeologisch 
monumentennummer een risico. Beter is een (sub)nummering waarbij alle onderdelen van 
een monument zijn te identificeren, te onderscheiden en te documenteren (beheerplan). Denk 
daarbij ook aan een betere vindbaarheid van bijvoorbeeld grafheuvels (als onderdeel van een 
cluster) in een bos (met aparte GIS-coördinaten). Indien dit niet in een monumentenregister 
kan worden aangepast zal het in een schaduwadministratie moeten worden bijgehouden 

Eigenaren 
• Stel de eigenaar en de vrijwilliger centraal in de aanpak naar duurzaam onderhoud en 

instandhouding van het archeologische rijksmonument in plaats van te vertrouwen op regels 
en processen van bovenaf. Zorg voor: vertrouwen, grotere betrokkenheid, signalering, 
monitoring, kennisuitwisseling, draagvlak, eigenaarschap, samenwerking en ook 
publieksbereik en educatie. Het is allemaal van (voorwaardelijk) belang voor een duurzame 
instandhouding van een archeologisch rijksmonument. Het monument-in-goede-conditie is 
dan geen centraal doel meer maar een logisch gevolg van een vanzelfsprekend goede 
omgang en betrokkenheid.  
 

• Met behulp van een regiehouder kunnen eigenaren worden ontlast. Een regiehouder zorgt 
voor samenhang en samenwerking tussen professionele partijen, vrijwilligers en eigenaren. 
Hij of zij vormt een centraal aanspreekpunt, is goed benaderbaar is en legt laagdrempelig het 
persoonlijke contact tussen de eigenaar, de vrijwilligers en ook de professionele partijen. De 
focus ligt niet op het systeem, proces en de regels, maar juist op de mensen en zorgt voor 
een betere een duurzame instandhouding van de archeologische rijksmonumenten. 
 

• Beleg ook het centraal beheer en bijhouden van de gegevens van het monument, de 
onderhoudsstaat en alle betrokkenen bij de regiehouder. Hiermee is het AVG probleem 
opgelost en het voorkomt dat de eigenaar het ‘paarse krokodil-‘gevoel heeft dat er een wirwar 
aan partijen is die iets van hem/haar ‘moet'.  
 

• Een regiehouder kan ook zorgen voor een periodieke doorloop van 
onderhoudswerkzaamheden, kerncijfers bijhouden en het opbouwen van kennis en vergroten 
van draagvlak bij omwonenden, recreanten en publiek. Landschap Erfgoed Utrecht heeft twee 
instrumenten die hiervoor kunnen worden ingezet (mogelijk ook in andere provincies): een 
GIS dashboard (een middel om elementen visueel weer te geven met bijhorende informatie) 
en CRM-tool (een tool voor klantrelatiebeheer). Beide zijn geen onderdeel van de pilot. 
 

• Onderzoek hoe de kennis en betrokkenheid voor de duurzame instandhouding van 
archeologische monumenten bij (sommige van de) grote terrein- en natuurbeheerders kan 
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worden vergroot. Kennisoverdracht zou kunnen bijdragen aan een betere vorm van 
onderhoud (bijvoorbeeld d.m.v. training/cursus van bestaande groepen vrijwilligers en/of hun 
begeleiders). Maar ook actieve beïnvloeding door de Rijksdienst zelf. 

Vrijwilligers 
• Een groot voordeel van de Landschapsbeheerploegen is het feit dat deze vrijwilligers al 

geheel zijn ingericht op het werk in het landschap. Zij hebben gereedschappen, 
beschermende kleding, zijn bekend met de Arboregels voor vrijwilligers, hebben 
veiligheidscursussen gevolgd, etc. Er zijn wel kosten aan verbonden, namelijk ca. 500 euro 
(all-in) per dag voor de ploegbegeleider.  
 

• Om de AWN volwaardig partner te laten zijn in de Archeobrigade zal een inhaalslag moeten 
komen op het gebied van veiligheid en Arboregels bij de AWN. Het faciliteren van de 
ontwikkeling hiervan zou een goede manier zijn om de AWN te ondersteunen, zodat zij in de 
toekomst een volwaardige rol kunnen spelen bij de Archeobrigade.  
 

• Neem de wensen van de vrijwilliger zoveel mogelijk als uitgangspunt. Wat vinden zij leuk? Wij 
zijn van mening dat dit de betrokkenheid van de vrijwilliger bevordert en ‘afhaken’ voorkomt. 
Dit kan gaan over een voorkeur van de locatie, de vorm van begeleiding en de wijze waarop 
kennis wordt overgedragen.  

Beheerplan 
• Maak per locatie het beheerplan onderdeel van een groter dossier dat alle kennis en 

praktische gegevens over een archeologisch rijksmonument combineert en toegankelijk 
maakt. Vergelijk het met een ‘elektronisch patiëntendossier’. Continuïteit in 
gegevensverwerking en kwaliteit van data zijn noodzakelijk en de gegevens moeten voor 
betrokken partijen raadpleegbaar zijn. Bij voorkeur met verschillende ‘niveaus’ van 
toegankelijkheid daar waar het gaat om persoonsgegevens eigenaar (AVG) en andere 
gevoelige informatie.  
 

• Maak het beheerplan/dossier digitaal, dit bevordert kennisuitwisseling, efficiëntie, 
datakwaliteit, overzicht, toegankelijkheid en biedt mogelijkheden voor publieksbereik.  
 

• Neem in het beheerplan voor vrijwilligers in elk geval de volgende gegevens op:  
o Datum; 
o Aanwezigheid (groepsfoto is een leuke toevoeging, trots op het gedane werk); 
o Hoe is het monument aangetroffen (schets en/ of beschrijving); 
o Wat is er concreet gedaan; 
o Aandachtspunten en aanbevelingen inclusief inschatting wanneer de volgende 

onderhoudsronde moet plaatsvinden; 
o Foto’s die inzicht geven van voor en na (inclusief markering fotolocatie en kijkrichting). 

 

• Monitor periodiek de staat en kwaliteit van het archeologische rijksmonument. 

 

Uitvoering en veldwerk 
• Het vergroten van kennis, vertrouwen, draagvlak en betrokkenheid bij eigenaren en 

beheerders van archeologische rijksmonumenten én het tegengaan van versnippering, 
miscommunicatie en inefficiëntie vergt regie vanuit één punt. Zorg daarom voor centraal 
relatiemanagement richting alle stakeholders, waarbij de grondeigenaar centraal staat. 
 

• Laat gegevens over rijksmonumenten, de staat van onderhoud, de onderhoudsgeschiedenis, 
de geplande werkzaamheden én alle stakeholders van het rijksmonument (inclusief 
persoonsgegevens) centraal en digitaal bijhouden. 
 

• Laat de relevante gegevens centraal en op maat ontsluiten richting de stakeholders 
(eigenaren, vrijwilligers, ploegbegeleiders, overheden, publiek, beleidsmakers, 
wetenschappers, archeologische bedrijven, etc. 
 

• Zorg voor voldoende archeologische expertise bij het onderhoud van monumenten waar de 
eigenaar het werk uitbesteed aan derden.   
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Vooruitblik en ambitie 
 
Wij kijken terug op een vruchtbare pilot. Samen met de eigenaren, vrijwilligers en professionals is er 
veel positieve energie losgekomen en zijn er veel bevindingen en ideeën opgedaan. Naast het fysieke 
onderhoud van de archeologische rijksmonumenten is er veel en zinvol werk verricht ten aanzien van 
het achterhalen van persoonsgegevens, contacten met eigenaren, zoektochten naar de fysieke 
locaties, het werken met vrijwilligers en hun wensen, kennis en kennisoverdracht met betrekking tot 
rijksmonumenten én samenwerking met veel verschillende betrokkenen.  
 
Landschap Erfgoed Utrecht heeft de ambitie om de pilot Archeobrigade voort te zetten als regiehouder 
en als verbinder tussen vrijwilligers, professionals en private eigenaren. Onze kennis ten aanzien van 
archeologie en vrijwilligersbeleid is hierbij een pré . Wij zien een grote kans voor een duurzaam 
beheer en instandhouding van veel archeologische rijksmonumenten met de hulp van vrijwilligers. Om 
dit goed op te kunnen pakken is het voorwaardelijk om de relatie en samenwerking met eigenaren 
verder op te bouwen en de essentiële gegevens en toegankelijkheid van vindplaatsen in kaart te 
brengen (en centraal te registreren). We zijn ervan overtuigd dat dit haalbaar is, vanwege onze 
ervaringen met soortgelijk werk en onze bestaande netwerken (overheden, vrijwilligers en 
organisaties).  
 
Uiteraard valt er nog veel te leren, te ontdekken en uit te proberen en dit is ook de manier om 
stapsgewijs de Archeobrigade verder vorm en inhoud te geven. Dit vraagt ook om financiering, 
samenwerking én het maken van keuzes.  
 
Het centraal stellen van eigenaren en vrijwilligers om de archeologische rijksmonumenten veel 
efficiënter en constructiever duurzaam in stand te houden vinden wij essentieel. Het creëert 
eigenaarschap, geeft betekenis en zorgt voor draagvlak. Onderhoud wordt meer vanzelfsprekend. Bij 
betere zorg voor archeologische rijksmonumenten past ook (meer) aandacht voor publieksbereik. Het 
versterkt de maatschappelijke waarde.  
 
Landschap Erfgoed Utrecht vindt de duurzame instandhouding van archeologische rijksmonumenten 
van groot belang. Ze zijn van grote maatschappelijke en historische waarde. Graag onderzoeken wij 
hoe wij met de juiste aandacht en voldoende middelen de Archeobrigade kunnen voortzetten.  
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Bijlage Archeobrigade in het veld 
 

In de periode van september tot december 2020 heeft de Landschapsbeheerploeg alias de 
Archeobrigade diverse archeologische rijksmonumenten onderhouden, bestaande uit meerdere 
elementen: Landgoed Roghairsparren, Het Mollebos bij Driebergen-Rijsenburg en Kasteel te 
Schalkwijk. Hieronder volgt een toelichting per locatie. 

De beoogde onderhoudswerkzaamheden door andere typen vrijwilligers vinden buiten het tijdsbestek 
van de pilot plaats.  

 

Rapportage en beheerplan  

45947 - Landgoed Roghairsparren, Stokweg in Rhenen 
 

Datum: 15 en 22 september 2020 en 27 en 28 juli 

Aard van het monument: 16 grafheuvels, waarvan 6 zijn gedaan door de Archeobrigade. 

Werkzaamheden: inzet bosmaaier (2 personen) en vrijwilligers met handgereedschap (handzaag, 
takkenschaar, hark en greep). 

Bevindingen: 

• De grafheuvels zijn meer dan 6 jaar niet onderhouden en nauwelijks meer te herkennen als 
dusdanig. Ze waren voornamelijk begroeid met bramen en vogelkers.  

• Zes van de zestien grafheuvels lagen langs wandel- en fietspaden en waren nog goed 
herkenbaar in het landschap. De overige tien grafheuvels waren in het veld niet meer terug te 
vinden. Omdat deze grafheuvels niet terug te vinden zijn, is het niet mogelijk ze mee te nemen 
in een onderhoudsronde en krijgen deze plekken geen prioriteit.  

• In samenspraak met de eigenaar is bij twee grafheuvels de directe omgeving vrijgemaakt van 
begroeiing. Hierbij is voornamelijk gekeken om bomen en begroeiing (van niet-inheemse 
soorten/forensen) langs wegen en zichtlijnen weg te halen t.b.v. bereikbaarheid, beleving en 
zichtbaarheid.  

Aanbevelingen:  

• Regulier onderhoud (minimaal 2 à 3 keer per jaar) is noodzakelijk, zodat de grafheuvels 
kunnen vergrassen. Met name om de groei van bramen tegen te gaan en het weghalen van 
niet-inheemse planten en begroeiing. 

• De grafheuvels zijn geclusterd onder één rijksmonumentennummer. Het is aan te bevelen om 
dit verder uit te splitsen, zodat elke grafheuvel een eigen nummer heeft. Via deze weg kunnen 
alle kenmerken per individuele grafheuvel behandeld worden, zoals bijzonderheden, 
onderhoudsstaat, begroeiing, coördinaat, verstoringen, etc. 

• Een algehele controleslag over de ligging, vorm en onderhoudsstaat van alle grafheuvels 
binnen een rijksmonumentennummer, zodat bekend is waar alle grafheuvels exact liggen en 
hoe ze te bereiken zijn (en niet worden vergeten).  
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Foto´s Landgoed Roghairsparren 

 

Grafheuvel 1 (aanvang) 

 

Grafheuvel 1 (afloop) 
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Grafheuvel 2 (aanvang) 

 

Grafheuvel 2 (afloop) 
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Grafeuvel 3 (aanvang) 

 

Grafheuvel 3 (afloop) 
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Grafheuvel 4 (afloop) 
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Grafheuvel 5 (aanvang) 

 

Grafheuvel 5 (afloop) 
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Grafheuvel 6 (aanvang) 

 

Grafheuvel 6 (afloop) 
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Vrijwilligers in het veld
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Rapportage en beheerplan  

45504 – Het Mollebos in Driebergen-Rijsenburg 
Datum: 13 oktober 2020 en 6 juli 2021 

Aard van het monument: 3 grafheuvels 

Werkzaamheden: inzet bosmaaier (2 personen) en vrijwilligers met handgereedschap (handzaag, 
takkenschaar, hark en greep). 

Bevindingen: 

• Beheerder/eigenaar is op de hoogte van het archeologisch rijksmonument, maar heeft geen 
idee hoe de grafheuvels eruitzien en waar ze precies liggen. 

• De grafheuvels zijn sinds de aanleg van het ecoduct in 2013 en het wegvallen van het 
fietspad (nu doodlopend pad), niet meer onderhouden. 

• Het archeologisch rijksmonument is verdeeld over meerdere eigenaren.  

• Een van de grafheuvels ligt zichtbaar langs het oude fietspad. De andere twee grafheuvels 
moesten met GPS-coördinaten in het bos teruggevonden worden. Deze twee waren door 
begroeiing en bomen moeilijk te herkennen.  

• Bomen mochten (nog) niet gekapt worden van de beheerder.  

Aanbevelingen:  

• Groot onderhoud noodzakelijk: kappen van de bomen, dichten van kuilen en vrij maken van 
begroeiing. Daarna minimaal 2 keer regulier onderhoud per jaar. 

• Regulier onderhoud (minimaal 2 keer per jaar) is noodzakelijk, zodat de grafheuvels kunnen 
vergrassen en weer herkenbare open plekken in het bos kunnen worden. 
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Foto´s  

 

Grafheuvel 1 (aanvang) 

 

Grafheuvel 1 (afloop) 
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Grafheuvel 2 (aanvang) 

 

Grafheuvel 2 (afloop) 
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Grafheuvel 3 (aanvang) 

 

Grafheuvel 3: gaten in het rijksmonument  
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Vrijwilligers in het veld 
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Rapportage en beheerplan 

45472 – Kasteel Schalkwijk, Schalkwijk (overblijfselen kasteel) 
 

Datum: 21 okt, 23 okt, 28 okt, 3 nov, 11 nov, 11 dec en 16 dec. 2020, 10 & 11 juli 2021 

Aard van het monument: kasteelterrein 

Werkzaamheden: inzet bosmaaier (3 personen), kettingzaag (1 persoon), boot en vrijwilligers met 
handgereedschap (handzaag, takkenschaar, hark en greep). 

Bevindingen:  

• Grootschalig onderhoud binnen de gemeente aan het archeologisch rijksmonument is (als 
gevolg van de kredietcrisis in 2008) wegbezuinigd.  

• Slechts de buitenste ringen van het kasteelterrein worden regulier onderhouden vanuit de 
gemeente. 

• Op het kasteelterrein is heel veel overwoekerde begroeiing (brandnetel: stikstofrijke grond). Er 
was wel een paadje aanwezig naar de walnootboom waar een (vervallen) bankje staat. Het 
terrein is jarenlang verpacht aan een geitenhouder. Als gevolg hiervan was er nauwelijks tot 
geen onderhoud gedaan aan het kasteelterrein. De sloten zijn niet meer zichtbaar en grote 
delen van het terrein zijn onbegaanbaar geworden. 

• Brug is versleten en niet veilig. 

• Verdwaalde wilg aan de slotkant, naast de entree van het kasteel. 

• Op het binnenste eiland, de voormalige kasteeltuin, zijn 70-80% van alle essen dood, als 
gevolg van een boomziekte. Hoewel het eiland een broedfunctie vervult voor vogels, vallen 
veel bomen in de grachten en dreigt het terrein verder te vervallen.  

• De gemeente Houten was zeer bereidwillig om te helpen bij de ondersteuning, media en 
afvoer van het groenafval. Vanuit de gemeente kwam ook de wethouder op 28 oktober langs 
en werd een lunch verzorgd voor de vrijwilligers.  

Aanbevelingen:  

• Klein onderhoud noodzakelijk: bosmaaier, afharken van begroeiing. Daarna minimaal 2 keer 
regulier onderhoud per jaar. 

• Op het binnenste eiland (voormalig kasteeltuin terrein) de dode essen kappen en stapelen 
voor biodiversiteit.  

• Afknotten van de wilgen. 

• Schoonmaken van het informatiepaneel. 

• Repareren of het vervangen van de brug.  
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Foto´s terreininspectie 19 oktober 2020 (Kasteel Schalkwijk) 
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Eerste resultaten 28 oktober 2020 
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Vrijwilligers in het veld 
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