
Kennis voor kunde & kunde voor kennis  

30 november 2017 



   Wat komt aan de orde  

• Erfgoed: archeologie en monumentenzorg 

  

• Overeenkomsten en verschillen  

 

• Kennis en kunde  

• Opdrachtnemende partijen  

• Opdrachtgevers  

 

• Hulpmiddelen  
 



Erfgoed  

Archeologie 

•Terreinen (‘Landbodem’)  

•Waterbodem & zeebodem  

•Beperkt aantal archeologische monumenten 

  

Monumenten 

•Gebouwen, kunstwerken, gemalen, molens  

•Clusters van gebouwen (bv Hollandse Waterlinie) 

•Tuinen, parken, landschappen (‘groene monumenten’)  

•Stads- en dorpsgezichten  

 

Verder:  

•Voorwerpen ( ‘roerend’, ‘rollend’)   

•Immaterieel erfgoed etc  

 



SIKB en ERM –  
actief voor erfgoed en water   

SIKB 

• Archeologie  
(land en water, maritiem)  

• Water 
(grondwaterverontreiniging / 
bemalen / waterbodem / 
bodemenergie)  

• Bodembeheer  

• Bodembescherming  

 

 

ERM 

• Gebouwde monumenten   
(incl kunstwerken, molens) 

• Groene monumenten  



Omgaan met erfgoed  

Erfgoed  

•Uniek  

•Kwetsbaar  

•Weg = weg  

 

Overheidsbeleid 

•Verdrag van Valletta (archeologie)  

• behoud in situ voor opgraven  

•Charter van Venetië (monumentenzorg)  

• Restauratieladder  

 

Interpretatie en zorgvuldig omgaan vereist kennis en ervaring  

 

 

 

 



Kwaliteit is een keten 

Kwaliteit realiseren door samenspel  van 
opdrachtgevers, opdrachtnemers, bevoegd gezag 

 

 

 

 

 

Door:  

•praktische werkafspraken (wat, hoe, …)  

•inzet kennis & ervaring  

•borging  

 

 
 

 
 

Drive  

Vraag  

Regels 



Verschil in wettelijke sturing  

archeologie verplichtingen OG -- verleiden 

verplichtingen ON Erfgoedwet verplichten 

monumentenzorg verplichtingen OG Bouwbesluit / Wabo verplichten 

verplichtingen ON -- verleiden 

bouw, bodem, asbest, .. verplichtingen OG verplichten 

verplichtingen ON verplichten 



Richtlijnen voor opdrachtnemers   

Archeologie: uitwerking volgt werkproces archeoloog 

•KNA-protocollen (proces en kennis) 

• Programma van Eisen  

• Bureau-onderzoek  

• Veldonderzoek, opgraven  

• Specialistisch onderzoek  

• Deponeren  vondstmateriaal  

•Register van actoren (kennis)  

 

Monumentenzorg: uitwerking volgt de bouwketen   

•Uitvoeringsrichtlijnen (proces en kennis)  

• Architecten & adviseurs  

• Hoofdaannemers & molenmakers   

• Gespecialiseerde aannemers  



Wat heeft een opdrachtgever aan 
richtlijnen voor opdrachtnemers?   

• Duidelijkheid 

 

• Efficiënt  

 

• Legitimiteit / voldoen aan wettelijke verplichtingen 

 

• Inspiratie 
 

 

 















  

 

Samenspel  van opdrachtgevers, opdrachtnemers, 
bevoegd gezag 

 

Verschil in wettelijke sturing  ander accent in 
kennisoverdracht  

 

Door:  

•praktische werkafspraken (wat, hoe, …)  

•inzet kennis & ervaring  

•borging  

 

 
 

 
 



  
Q?  


