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Modernisering van de Monumentenzorg

Beleidsbrief Momo 

(Modernisering Monumentenzorg)

2009



3

Modernisering Monumentenzorg

Pijler 1: Cultuurhistorie in RO 

Pijler 2: Krachtiger en eenvoudiger regelgeving

Pijler 3: Herbestemming

Concrete uitwerkingen:

Behoud door ontwikkeling

Regeling voor haalbaarheidsstudies

Wind- en waterdicht regeling

RCE ontwikkelt een actieprogramma voor herbestemmingen

Combinatie met de Visie Erfgoed en Ruimte  (vanaf 2010)



Uitwerking pijler 3 uit Momo

Basis: Visie Erfgoed en Ruimte  (VER)

De Rijksoverheid geeft met de Visie Erfgoed en Ruimte invulling 
aan een goede omgang met het onroerend cultureel erfgoed. 

Met de visie wil  het Rijk:

- het cultuurhistorische karakter van Nederland op gebiedsniveau 
behouden en versterken;

- de zorg voor het cultureel erfgoed verbinden met andere 
ruimtelijke vraagstukken op het gebied van economie, 
veiligheid en duurzaamheid.

4



Vijf prioriteiten

Werelderfgoed 
(samenhang, uitstraling)

Eigenheid en veiligheid 
(zee, kust en rivieren)

Levend Landschap 
(synergie tussen erfgoed, economie en ecologie)

Wederopbouw 
(tonen van een tijdperk) 

Herbestemming als gebiedsopgave in krimpgebieden
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Projecten waaraan nu gewerkt wordt:
• Kenniscentrum Herbestemming Noord Nederland: acties en programma’s

• Handreiking Krimp en Erfgoed: bundeling eerder uitgevoerde projecten

• Bulletin en congres KNOB: i.s.m. TU Delft en UVA , wetenschappelijke kant

• Biografie van de winkelstraat: vervolg n.a.v. Maastricht Lab 2015

• Nieuwe economie in dorpen en wijken: vastgoedstrategie met erfgoed als 
uitgangspunt voor nieuwe bedrijvigheid in krimpgebieden (i.s.m. Platform 31)

• Regionale identiteit: erfgoed en leisure , Parkstad

• Ontwikkelingen in aardbevinggebied: vervolg op Leefbare Monumenten 2015

• Stedelijke herontwikkeling: samenwerking met H-team

• Van Onderop: bottom up vs. top down: samenwerking met ministerie van I&M

• Erfgoed in de ruimte: een week in Sittard-Geleen, praktijk en theorie

• Gebiedsgericht erfgoedinstrumentarium t.b.v. waardering, ontwikkeling en 
beheer

• Kerk, Krimp & Kans: welke kansen en keuzes bieden een veelvoud aan lege 
kerken voor een gemeente (40 kerken i.s.m. Sluis)

• Nulmeting (kwantitatief & beleid (i.s.m. Telos), resulterend in een

• Kennisatlas Erfgoed & Krimp (digitaal overzicht cijfers, tools & best practices)
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Herbestemming als gebiedsopgave

Projecten waar ik bij betrokken ben:

• Kenniscentrum Herbestemming Noord 

(begeleiding samen met drie provincies)

• Initiatieven Van Onderop 

(samen met Ministerie van I&M) uitgevoerd door 
Ruimtevolk : dorpenlabs, dorpenacademie etc.)

• Agenda Toekomst Religieus Erfgoed 

(samen met Federatie Grote Monumentengemeenten)
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Landbouw- en stedelijke ontwikkelingen
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Erfgoed wordt in krimpgebieden ingezet als:

Erfgoed werft 
(externe oriëntatie)

Erfgoed bindt
(interne oriëntatie)

Uithangbord
(bezoekers trekken)

Totempaal
(bewoners trots maken)

Voedingsbodem 
(pioniers trekken)

Ontmoetingsplek
(bewoners binden)



Erfgoed als uithangbord (bezoekers trekken) 

Marinewerf Den Helder, Veenhuizen, Dru Ulft, Staats-Spaanse Linie



Erfgoed als voedingsbodem (pioniers trekken)

Station Loppersum, Wongema Hornhuizen, Open Lab Ebbinge Groningen, IBA Parkstad Limburg 



Erfgoed als ontmoetingsplaats (bewoners binden)

Sint Jan Kloosterburen, VanSlag Borger, Tramwerkplaats Winschoten, Betahuis Heerlen 



Erfgoed als totempaal (bewoners trots maken)

Holwerd-Dongeradeel, Villa van Streek Borger, Renaissance Sas van Gent, Glaspaleis Heerlen



Limburg: De Keverberg te Kessel
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Limburg: de gemeente als makelaar: Maastricht 
kaart & match via M-LAB
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Limburg: fabriekshallen Schinveld
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Limburg: Streetwise aanpak Heerlen
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Zeeland: Industrieel Museum te Sas van Gent
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Zeeland: de Leutfabriek te Sas van Gent
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Zeeland: Grote Kerk Groede - multifunctioneel gebruik
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Achterhoek: BS22 - buurtontwikkeling in Groenlo
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De rol van de RCE

Een stimulerende en verbindende rol in het kennisnetwerk op het gebied van 
het cultureel erfgoed, niet alleen monumentenzorg

Een dienst als initiator, aanjager en organisator van het kennisnetwerk 
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Smallepad 5

3811 MG  AMERSFOORT

postadres: postbus 1600

3800 BP Amersfoort

tel: 033-4217421 fax: 033-4217799

info@cultureelerfgoed.nl

www.cultureelerfgoed.nl

mailto:info@cultureelerfgoed.nl

