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In 2016 zal de Erfgoedwet in werking treden. Met deze nieuwe wet bepaalt 

de Rijksoverheid hoe ze de komende jaren omgaat met haar taken en 

verantwoordelijkheden ten aanzien van de bescherming van cultureel 

erfgoed dat van nationaal belang is. Erfgoedvereniging Bond Heemschut 

is blij met deze wet, omdat het kabinet hiermee aangeeft dat zij belang 

hecht aan erfgoedbescherming, behoud en –instandhouding. Desondanks 

hebben we een wensenlijstje, omdat rond bepaalde categorieën erfgoederen 

onduidelijkheid heerst en er nu kansen liggen voor verbetering.

Een nieuwe erfgoedwet

MEER KANSEN VOOR ERKENNING

Erfgoedvereniging Bond Heemschut
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
020-622 52 92
www.heemschut.nl
info@heemschut.nl

in particulier bezit. Deze topvoorwerpen kunnen 
niet zonder een melding worden verkocht naar het 
buitenland. Dit betekent echter niet dat de Neder-
landse staat deze voorwerpen moet aankopen. 
Ook anderen (musea, particulieren) kunnen zich 
bereid tonen om tot aankoop of fi nanciering ervan 
over te gaan. Onvervangbaar en onmisbaar cul-
tuurgoed kan zo behouden blijven voor Nederland. 
Dat publieke besef vindt Heemschut belangrijk.

De huidige lijst is ad-hoc en aselect tot stand 
gekomen en niet in evenwicht, noch repre-
sentatief. Onder de voorwerpen bevinden zich 
enkele schilderijen van Rembrandt, een kajak, 
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Opgeslagen meubilair in het raadhuis 

van architect Kropholler te Arcen. Wat brengt 

de toekomst voor dit te koop staande pand en 

zijn zorgvuldig ontworpen interieur?

de inventaris van een Russich-Orthodoxe kerk, 
handschriften, boeken, muziekinstrumenten, 
landbouwtuigen, enkele draaiorgels en houten 
beelden. 

Wij vragen om een programma om ook 
andere voorwerpen van nationaal belang te 
beschermen en toe te voegen aan het register 
beschermde cultuurgoederen en beschermde 
verzamelingen. Wij vragen de minister de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed opdracht te 
geven om vanuit een integrale benadering in 
de komende periode de lijst aan te vullen met 
evidente topobjecten. 

4  Handhaaf het rijks beschermde 
 stads- en dorpsgezicht

Hoewel Nederland ten opzichte van andere landen 
in Europa laat was met het instellen van een Monu-
mentenwet (1961), was deze wel vooruitstrevend. 
De Monumentenwet bevat namelijk een ruimtelijke 
ordeningscomponent. Het beschermde stads- en 
dorpsgezicht, nu geroemd door haar toeristische 
attractiviteit, maakte investeringen in behoud en 
herstel mogelijk van ook niet-monumentale panden. 
Die integrale benadering is wat we nu juist waarde-
ren in bijvoorbeeld historische binnensteden.

In de nieuwe Erfgoedwet worden alle ruimtelijke 
ordeningsaspecten verplaatst naar de Omgevings-
wet. Het directe gevolg hiervan is dat er geen rijks-
beschermde stads-en dorpsgezichten meer worden 
aangewezen. In de Omgevingswet wordt in plaats 
hiervan gesproken over een ‘instructieregel’. 

Heemschut maakt zich zorgen of de cultuurhistori-
sche mogelijkheden in de nieuwe Omgevingswet wel 
voldoende benut gaan worden en vraagt nadrukke-
lijk om handhaving van een aanwijzingsbevoegdheid 
voor beschermde stads-en dorpsgezichten door de 
Minister van OCW. 

Het beschermde stadsgezicht van Middelburg. De ruim 400 beschermde gezichten 

vertegenwoordigen een unieke cultuurhistorische kwaliteit.
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ERFGOEDBESCHERMING 
BIEDT KANSEN VOOR 
ERKENNING!

Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
ervaart dat sommige partijen aanwijzing 
als monument zien als een belemme-
ring. Wij zien het vooral als erkenning 
en een kans. Een kans voor meer zeker-
heid, om nieuwe fondsen te werven voor 
behoud en instandhouding, om erfgoed 
te behouden voor toekomstige genera-
ties. Het predicaat ‘rijksmonument’ en 
‘beschermd stads- en dorpsgezicht’ is 
bovendien iets om oprecht trots op te 
zijn. Het is onze nationale versie van het 
Unesco-werelderfgoed. Laten we dat 
koesteren door deze wet kracht bij te 
zetten, zodat we de komende decennia 
hiermee vooruit kunnen. Niet in de laat-
ste plaats omdat Nederland door haar 
unieke en karakteristieke erfgoed veel 
te bieden heeft, voor iedereen, jong 
en oud, uit binnen- en buitenland. Ook 
Heemschut zal zich blijven inzetten om 
dit erfgoed ook in de toekomst optimaal 
te koesteren.

De Landaulette, van M.L. Hermans & Co Den 

Haag, in particulier bezit. 
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De Erfgoedwet is onder meer ontstaan vanuit de 
behoefte aan bundeling van bestaande wet- en 
regelgeving. In de nieuwe wet krijgt de archeologie-
sector meer zeggenschap over het doen van opgra-
vingen, worden scheepswrakken beter beschermd, 
en geldt voor collecties in overheidsbezit  een 
afstotingsprocedure en een zorgvuldigheidsplicht. 
Bestaande wetten, zoals de huidige Monumenten-
wet 1988 en de Wet tot behoud van het Cultuur-
bezit, worden in de nieuwe wet geïntegreerd. De 
nieuwe Erfgoedwet gaat uit van bescherming van 
(archeologische) rijksmonumenten, cultuurgoede-
ren en verzamelingen, de rijkscollectie in musea en 
internationaal en Europees erfgoed.

De wetstekst zelf telt slechts 31 pagina’s en is 
daarmee opvallend kort en bondig. Heemschut is 

tot stand komen, waarbij het casco (het gebouw), 
het interieur én de roerende voorwerpen integraal 
worden gedocumenteerd en beschermd.

Alleen op die manier kunnen de meest waardevolle 
erfgoedlocaties met hun waardevolle inrichting 

positief over de ambitie om meer gegevens online 
beschikbaar te stellen. Met de openbaarheid 
van het rijksmonumentenregister en het register 
beschermde cultuurgoederen en beschermde ver-
zamelingen zal het draagvlak voor en de kennis 
bij particulieren over dit waardevolle beschermde 
erfgoed kunnen toenemen. Positief is ook dat de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) middels een 4-jaarlijkse rapportage over de 
staat van het erfgoed verantwoording aflegt aan de 
Tweede Kamer.

De Erfgoedwet suggereert dat cultureel erfgoed dat 
van nationaal belang is meer integraal kan worden 
beschermd. De integrale en actuele benadering is 
echter onvoldoende geborgd. Daarom heeft Heem-
schut een aantal aandachtspunten en wensen.

1 Voorkom versnippering, maak het 
 mogelijk om monument én 
 interieur integraal te beschermen!

Nederland telt ongeveer 61.000 rijksmonumen-
ten. Deze bescherming betreft alleen de zoge-
naamde aard- en nagelvaste onderdelen. Roerende 
objecten zijn krachtens de huidige wetgeving niet 
beschermd (tenzij ze staan op de lijst van de Wet 
tot het behoud van het Cultuurbezit). Hierdoor ont-
staan merkwaardige situaties. Zo zijn in de Amster-
damse Joods-Portugese synagoge sommige kande-
laars wel beschermd en andere niet. Twee uiterst 
zeldzame 18de eeuwse bankjes zijn niet wettelijk 
beschermd. Hetzelfde geldt voor de rouwborden in 
de kerk van Hogebeintum. Ze hangen aan de muur 
en horen bij de kerk, maar zijn wettelijk vogelvrij. 
Juist mede vanwege de locatie zijn deze voorwerpen 
echter van nationaal belang.

Heemschut pleit voor aanpassing van de wet en 
het instellen van een selectie- en aanwijzingspro-
gramma vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Zo moet er een toplijst van monumenten 

ensembles worden veilig gesteld. Bovendien wordt 
zo de weg geopend naar nieuwe geldstromen (fond-
sen en particuliere donaties) voor restauraties en 
instandhouding. En zullen de tapijten van de Beurs 
van Berlage nooit zomaar worden geveild of bij het 
grof vuil gezet...

2  Hou de top van ons vliegend, 
 varend en rijdend erfgoed mobiel!

Op dit moment is ons mobiel erfgoed niet 
beschermd. Zo is de SS Rotterdam niet ‘aard- en 
nagelvast’. Daarmee is het geen beschermd monu-
ment, terwijl het schip wel nationale betekenis 
heeft. Het gevolg is dat schepen, vliegtuigen, auto-
mobielen, treinen en trams (die niet in een over-
heidscollectie zijn opgenomen) zomaar naar het 
buitenland kunnen verdwijnen. 

Dit gebeurt ook daadwerkelijk, zoals bij de SS Rosa-
lie. Een stoomsleper die met geld van een parti-

culier fonds werd gerestaureerd. De sleper werd 
verkocht en ligt nu in een museumhaven in Tur-
kije. Voor ander mobiel erfgoed dreigt eveneens 
vertrek, of -net zo erg- stilstand. Het binnenhalen 
van de benodigde restauratiegelden blijkt zonder 
aanwijzing buitengewoon moeilijk. 

Arbo-, mileu- en andere wet- en regelgeving is niet 
toegesneden op historisch vervoer. Dat maakt het 
in de vaart, de lucht en op de (spoor)weg houden 
bijzonder moeilijk. Stilstand dreigt en daarmee ver-
val. Heemschut pleit ervoor dat de top van onze 
mobiele collectie door het Rijk wordt beschermd. 
De bestaande registers hebben geen status, een 
programma voor selectie en aanwijzing van de top-
objecten is dringend noodzakelijk.

Particulieren hebben vaak zelf ook belang bij 
bescherming. Zoals bij de Catalina, een historisch 
watervliegtuig, dat met rijksbescherming eerder 

in ons land kan blijven én kan blijven vliegen. De 
stichting die dit monument beheert kan met het 
predikaat bovendien eerder geld van particuliere 
fondsen binnenhalen. Bescherming biedt schen-
kers zekerheid.
 

3 Breng een beter evenwicht in de 
 collectie Nederland  

De Wet tot behoud van het Cultuurbezit kent 
een lijst van cultuurgoederen en verzamelingen 

De kerk van Hogebeintum met de (niet nagelvaste) rouwborden.

Museum Huis Meermanno Den Haag. 

Verzameling 18e eeuwse reisvoorwerpen.

Het interieur van de Joods-Portugese  

Synagoge te Amsterdam.

De stichting die de woonark van kunstenaar 

W.O. Nieuwenkamp wil restaureren had 

enorme moeite om de benodigde fondsen 

binnen te halen om de restauratie te bekos-

tigen. Dit schip met  haar unieke interieur 

heeft geen status en de verblijfplaats wis-

selde. Bron: Sunny Gardeur Fotografie

De Catalina dateert uit 1946 en vliegt nog 

steeds vanaf Lelystad Airport. Er zijn nog 

zes van deze vliegtuigen ter wereld.

De SS Rosalie werd in 2014 verkocht naar Turkije. 
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