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Uniek karakter benutten1.

Waarom een Erfgoedvisie?
Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg kennen een lang en interessant verleden. Sporen van dit ver-
leden zijn terug te vinden in verhalen, gebouwen, objecten, het landschap en onder de grond. 
Deze sporen zijn deel van de identiteit van de gemeente Katwijk en haar inwoners. Die willen 
we behouden en doorgeven aan volgende generaties. Daarnaast kan erfgoed gekoppeld worden 
aan bredere maatschappelijke opgaven en op deze manier bijdragen aan een aantrekkelijke 
omgeving om te wonen, werken en recreëren. Hoe we deze verbindingen gaan maken beschrij-
ven we in de Erfgoedvisie. 

Wat is de ambitie? 
Wat van waarde is voor een aantrekkelijk leefklimaat en hoe erfgoed daaraan kan bijdragen, 
wordt bepaald door de inwoners zelf. Daarom heeft de gemeenteraad gevraagd om een erfgoed-
visie die samen met de inwoners van de gemeente is opgesteld. De ambitie is om de uitvoering 
ook gezamenlijk met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers op te pakken. 
Het initiatief ligt bij de gemeenschap; de gemeente ondersteund.

Hoe voorziet de Erfgoedvisie daarin? 
In het participatietraject, bestaande uit drie publieksbijeenkomsten, zijn ideeën opgehaald 
en is de concept-erfgoedvisie besproken. De erfgoedvisie schetst wat kenmerkend is voor het 
Katwijks erfgoed en wat – vanuit het perspectief van de gemeenschap – kansen zijn om dit erf-
goed te behouden en te benutten. De Erfgoedvisie met bijbehorende uitvoeringsagenda 2017 
- 2022 biedt verder: 
• Een strategie en inspiratie voor de wijze waarop erfgoed een bijdrage kan leveren aan een 

aantrekkelijk leefklimaat;
• Concrete actielijnen waar de bewoners, organisaties, ondernemers en de gemeente de ko-

mende jaren mee aan de slag kunnen.
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Status van de Erfgoedvisie
Deze Erfgoedvisie met uitvoeringsagenda vervangt de beleidsnota’s voor monumenten-
zorg (2006) en archeologie (2007). Voor de uitvoering van wettelijke taken op het gebied 
van de Monumentenzorg en Archeologie blijven naast de erfgoedvisie een aantal beleids-
instrumenten bestaan. De bijlage van dit document bevat een overzicht van deze instru-
menten.

Naast de Erfgoedvisie wordt gewerkt aan een Erfgoedkaart. De Erfgoedvisie en de Erf-
goedkaart bieden samen input voor de ‘themalaag erfgoed’ van de toekomstige Omge-
vingsvisie van Katwijk. 
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Wat is Erfgoed?
Erfgoed is een breed begrip. Het omvat de 
materiële, immateriële, zichtbare en onzicht-
bare overblijfselen van onze maatschappe-
lijke ontwikkeling, die wij waardevol vinden 
voor ons gemeenschappelijke geheugen en
onze identiteit.

Het kan gaan om voorwerpen in musea, 
archeologische vondsten, archieven, 
monumenten en landschappen. Maar ook de 
daaraan verbonden gebruiken, verhalen en 
gewoonten. Om een goed overzicht te krijgen 
van de verschillende vormen van erfgoed 
in Katwijk, werkt deze Erfgoedvisie met de 
volgende driedeling: 

• Onroerend erfgoed: 
niet verplaatsbaar, zoals: monumentale 
gebouwen, historische landschapselemen-
ten, archeologische vindplaatsen.

• Roerend erfgoed: 
verplaatsbaar, zoals: kunstcollecties,  
archieven, mobiel erfgoed.

• Immaterieel erfgoed: 
is niet tastbaar erfgoed, zoals: verhalen, 
dans, muziek, ambachten, tradities.

Erfgoed in Katwijk
Elk gebied heeft zijn eigen unieke geschie-
denis, objecten en gebruiken. Ook binnen de 
gemeente Katwijk is het beeld wat dat betreft 
heel divers. Waar men in zich in Katwijk aan 
Zee van oudsher op de visserij richtte, is de 
tuinbouw de trots van Valkenburg en Rijns-
burg. 

Katwijk heeft dan ook erfgoed dat voor de 
hele gemeente spreekt, zoals de vondsten uit 
het Romeinse verleden en het rijke vereni-
gingsleven, én zaken die heel specifiek bij 
één kern horen, zoals de KW88 in Katwijk. 

Verbindende erfgoedthema’s
Bij het opstellen van deze Erfgoedvisie is 
aan inwoners van Katwijk gevraagd welke 
erfgoedthema’s zij belangrijk vinden. Dat 
heeft het volgende overzicht opgeleverd: 

 Scheepvaart  Romeinen
 & Visserij     

 Tuinbouw   Geloof

 Oorlog en    Kunste 
 Wederopbouw  naars- 
     kolonie

Het erfgoed van Katwijk2.
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Onroerend erfgoed Roerend erfgoed Immaterieel erfgoed

Romeinse Limes Pontje Valkenburg Paardenmarkten

Castellumplein Werken van zeeschilders Katwijks Dialect

Spinozahuis Archeologische vondsten Klederdracht Katwijk

We mosse ruifele 
om de bus te haele

Deze thema’s verbinden meerdere erfgoedobjecten en tradities met elkaar. Neem bijvoorbeeld 
het thema geloof: het gaat daarbij natuurlijk om de kerkgebouwen, maar evengoed om de 
verschillende tradities en de rol die het geloof in de samenleving speelt. 
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Opgave en doelstellingen 
Erfgoed kan op verschillende manieren van waarde zijn voor Katwijk. Door erfgoedprojecten 
te verbinden met bredere maatschappelijke doelen op het gebied van samenleving en cultuur, 
omgevingskwaliteit en economie en toerisme (zie figuur 3.1), wordt de bijdrage aan het welzijn 
in Katwijk vergroot. Veel inwoners van Katwijk voelen zich nauw verbonden met de gemeente 
en zetten zich graag in voor het erfgoed en het welzijn van Katwijkers. De gemeente Katwijk 
is daar erg blij mee en wil deze initiatieven stimuleren om zo veel mogelijk samen te werken. 
Zo kunnen ze elkaar versterken en van elkaar leren. Daarnaast nodigt de gemeente inwoners, 
organisaties en ondernemers uit om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 

Samen aan de slag3.

Samenleving en Cultuur

• Verbeterde sociale samenhang 

• Kansen voor kennisontwikkeling  
 en zelfontplooiing

 • Verbeterd welzijn en gezondheid

Economie en  Toerisme

• Meer bezoekers, die langer   
 verblijven en meer besteden

• Meer werkgelegenheid 

Omgevingskwaliteit

• Hogere gebruikswaarde 

• Betere belevingswaarde 
 voor bewoners en bezoekers 

Figuur 3.1 
Verbinden van erfgoed aan bredere maatschappelijke doelstellingen 
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Erfgoed & samenleving en cultuur
Erfgoed is iets dat mensen bindt en bij elkaar kan brengen. Denk aan tradities zoals zangko-
ren, ambachten zoals nettenboeten, of aan initiatieven zoals historische wandelingen voor 
nieuwe inwoners. Deelname aan lokale tradities en activiteiten versterkt de gemeenschapszin 
en de identiteit van het dorp of de streek. 

Doelstelling: We willen de gemeenschap versterken door erfgoed in te zetten als inspiratie 
voor nieuw aanbod op het gebied van kunst, cultuur, welzijn en educatie. 

Erfgoed draagt bij aan identiteit en kan mensen met elkaar in contact brengen. 
Bijvoorbeeld door een project waarbij scholieren bij ouderen verhalen ophalen

over het verleden van Katwijk. 
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Erfgoed & omgevingskwaliteit
Erfgoed is een essentieel onderdeel van een 
leefomgeving waar mensen zich thuis voelen, 
bedrijven zich graag vestigen en bezoekers 
van genieten. Gebouwen met een monumen-
tenstatus worden beschermd, maar voor 
andere gebouwen en objecten waar bijzon-
dere verhalen en herinneringen aan hangen, 
is nog beperkt aandacht. 

Doelstelling: We willen het roerend, onroe-
rend en immaterieel erfgoed benutten bij het 
behoud en de verbetering van de omgevings-
kwaliteit. Voor monumenten geldt dat we 
duurzaam gebruik willen stimuleren en 
leegstand willen tegengaan.  

Afbeelding: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Katwijk aan Zee, Boulevardzone. 
Een wederopbouwgebied van nationaal belang.

In een prettige leefomgeving 
is de geschiedenis herkenbaar. 

Bijvoorbeeld doordat historische 
stratenpatronen en gebouwen zijn 
behouden of de historie is gebruikt 

als inspiratie voor kunstwerken, 
nieuwbouw en recreatieve 

voorzieningen. 
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Erfgoed & economie en toerisme
Met erfgoed vertelt het dorp, de streek en de toeristische bestemming een verhaal, dat zowel 
voor bewoners als bezoekers interessant is. Erfgoedaanbod is voor toeristen en recreanten een 
reden om meer te besteden en om langer te blijven. Ook kan het een reden zijn om in Katwijk 
te gaan wonen of werken.

Doelstelling: Om de aantrekkingskracht van Katwijk op bewoners en bezoekers te vergroten, 
willen we dat de zichtbaarheid, toegankelijkheid en beleefbaarheid van het erfgoed in Katwijk 
wordt vergroot. 

Beleefbaar erfgoed maakt Katwijk niet alleen aantrekkelijk voor bewoners, maar 
ook voor bezoekers. Dat is ook van economisch belang. Denk bijvoorbeeld aan de 

“TimeTravel-app” over de Romeinen, waarmee Katwijk laat zien dat de gemeente de 
moeite waard is om te bezoeken!
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Strategie 
We willen roerend, onroerend en immaterieel erfgoed inzetten om de gemeenschap en te 
versterken, de omgevingskwaliteit te verbeteren en de aantrekkingskracht van Katwijk op 
bezoekers en bewoners te vergroten. Dit doen we door:

1. Samenwerking te organiseren tussen inwoners, organisaties, ondernemers en de 
gemeente om krachten te bundelen en gezamenlijk te werken aan het behoud en het benutten 
van erfgoed. 

2. Erfgoedthema’s waar inwoners van Katwijk zich het meest mee identificeren als 
vertrekpunt te kiezen voor de samenwerking. Dit leidt tot focus in de activiteiten en tot 
overstijgende verhalenlijnen die verschillende vormen van erfgoed (roerend, onroerend en 
immaterieel erfgoed) verbinden. 

3. Koppelingen te maken tussen erfgoed en doelstellingen op het gebied van samen-
leving en cultuur, omgevingskwaliteit en economie en toerisme. Zo wordt gestimuleerd dat 
erfgoed bijdraagt aan bredere maatschappelijke opgaven. Andersom kan daarmee ook het 
maatschappelijk draagvlak voor erfgoedbehoud worden vergroot. 

Rollen
Inwoners, (erfgoed)organisaties, ondernemers en overheden dragen allen bij aan het behoud 
van erfgoed en de verbinding met samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en economie en 
toerisme. In deze samenwerking heeft iedereen zijn rol: 

Rijk, provincie en gemeente: 
• In de Erfgoedwet (2016) zijn vanuit het Rijk kaders gesteld over de bescherming en instand-

houding van een aantal vormen van erfgoed, zoals gebouwd en archeologisch erfgoed en 
collecties nationaal van belang. Ook biedt de wet aanknopingspunten voor mobiel erfgoed 
en historische interieurs. 

• De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken volgend uit de 
Erfgoedwet (zie bijlage). 

• Naar verwachting treedt tussen 2019 en 2021 de nationale Omgevingswet in werking. De 
gemeente stelt een omgevingsvisie en omgevingsplan vast waarin erfgoed wordt verankerd.

• Daarnaast speelt de gemeente een rol bij het delen van kennis, het inzetten van haar 
netwerk en communicatiekanalen en het ondersteunen van bijzondere initiatieven. 
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• Zowel het op nationaal als provinciaal niveau wordt het behoud en de ontwikkeling van 
erfgoed bevorderd via diverse programma’s en subsidieregelingen. Gemeente Katwijk 
kent een Subsidieregeling gemeentelijke monumenten en een stimuleringslening voor 
monumenten.

• Tenslotte kan de gemeente initiatieven voor erfgoedprojecten ondersteunen door het 
helpen vinden van financiering bij derden, zoals rijks- of provinciale subsidies of fondsen 
zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Samenleving:
• Inwoners ondersteunen het behoud van erfgoed door tradities zoals de paardenmarkten of 

het bloemencorso te organiseren en hieraan deel te nemen. 
• Erfgoedorganisaties dragen bij door kennis over erfgoed te ontwikkelen en te verspreiden. 

Bijvoorbeeld door inwoners en bezoekers te betrekken en door het initiëren van samenwer-
kingen met organisaties binnen en buiten de erfgoedsector.

• Ondernemers dragen bij door erfgoed zichtbaar te maken in (toeristische) producten en 
door hun kennis over het Katwijkse erfgoed te delen met klanten en gasten. 
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Uitvoeringsagenda4.

Actielijn 1: Realiseren van samenwerking in een Erfgoedplatform

Doelen
• De gemeenschap versterken door erfgoed in te zetten als inspiratie voor nieuw aanbod op 

het gebied van kunst, cultuur, welzijn en educatie.
• Het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed benutten bij het behoud en de verbetering 

van de omgevingskwaliteit.
• De zichtbaarheid, toegankelijkheid en beleefbaarheid van het erfgoed in Katwijk vergroten.

Toelichting
Er vinden al veel mooie erfgoedinitiatieven plaatst in Katwijk (zie hoofdstuk 5). Zowel de 
gemeente als maatschappelijke organisaties en bewoners zetten zich daarvoor in. Met het 
Erfgoedplatform willen we bestaande projecten een podium bieden zodat meer mensen hier-
over te weten komen, de initiatieven gaan steunen en eraan deelnemen. Bovendien willen we 
nieuwe initiatieven stimuleren, door ideeën met elkaar te delen en hierbij ook nadrukkelijk 
erfgoed aan doelstellingen op het gebied van samenleving en cultuur, economie en toerisme 
en omgevingskwaliteit te koppelen (zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie). Op 
die manier kunnen we tot vernieuwende oplossingen komen en wordt de maatschappelijke 
functie van erfgoed vergroot. 

In de uitvoeringsagenda zijn drie actielijnen opgenomen waaraan in de komende jaren priori-
teit wordt gegeven. Dit zijn:

1. Het realiseren van samenwerking in een Erfgoedplatform.
2. Het inzichtelijk maken en verankeren van waardevol erfgoed in de Erfgoedkaart, de 

Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.
3. Het duurzaam behoud van het onroerend erfgoed. 
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Invulling en rolverdeling
• Het Erfgoedplatform is een plek waar erfgoedorganisaties, ondernemers, inwoners en de 

gemeente elkaar treffen, informatie uitwisselen en (nieuwe) samenwerkingen aangaan. 
Aan de orde komt bijvoorbeeld: Welke expertise is waar aanwezig? Wie doet wat? Welke 
plannen leven er? Wat zijn samenwerkingsmogelijkheden? Hoe kunnen platformdeelne-
mers elkaar helpen en versterken? Hoe kan erfgoed verbonden worden aan maatschappe-
lijke doelstellingen (samenleving en cultuur/ economie en toerisme/omgevingskwaliteit)?

• Drie keer per jaar vindt een bijeenkomst van het Erfgoedplatform plaats. Betrokken organi-
saties stellen per toerbeurt een locatie beschikbaar voor de bijeenkomsten. 

• Tijdens de bijeenkomsten ligt het accent steeds op een koppeling van erfgoed met samenle-
ving en cultuur, economie en toerisme of omgevingskwaliteit. 

• De organisatie van het Erfgoedplatform ligt in handen van de gemeente. De inhoud van 
de bijeenkomsten wordt afhankelijk van de behoefte van de deelnemers van het platform 
gezamenlijk bepaald. De gemeente neemt hierin het voortouw door: 
1. Het opstellen van een agenda, mede op basis van input van de deelnemers van het 

platform.
2. Het verzorgen van de verslaglegging.
3. Het versturen van een nieuwsbrief over de voortgang van het platform.
4. Het onderhouden van een webpagina met informatie over de activiteiten van het 

platform.
5. Betrekken van beleidsmedewerkers samenleving en cultuur, economie en toerisme en 

omgevingskwaliteit.
• Naast het uitwisselen van informatie en projectideeën is er tijdens de platformbijeenkom-

sten aandacht voor subsidiemogelijkheden bij de gemeente, provincie en fondsen zoals het 
Prins Bernard Cultuurfonds of het Oranjefonds. 

• Om de betrokkenheid en de succesverhalen van erfgoedorganisaties en initiatieven binnen 
Katwijk met elkaar te delen wordt eens per jaar een ‘Erfgoedmarkt’ georganiseerd. Tijdens 
de Erfgoedmarkt laten erfgoedorganisaties en de gemeente aan elkaar en de inwoners van 
Katwijk zien waar ze zich voor inzetten, wat de activiteiten van het komende jaar zijn en 
hoe geïnteresseerden kunnen deelnemen en bijdragen. Zo raken meer inwoners bekend en 
betrokken bij het Katwijks erfgoed. 

• Om voldoende aandacht te generen kan worden overwogen deze Erfgoedmarkt te koppe-
len aan een bestaand evenement (bijvoorbeeld: Open Monumentendag, toeristenmarkt, 
kunstmarkt). Binnen het erfgoedplatform wordt gepolst of hier interesse voor is en wie dit 
initiatief wil organiseren in samenwerking met de gemeente. 
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• Jaarlijks wordt geëvalueerd in welke mate de doelen van het Erfgoedplatform worden 
behaald en hoe de aanpak verbeterd kan worden. 

Indicatieve planning
Vanaf begin 2018.

Raming benodigde investering vanuit de gemeente
Circa €10.000 op jaarbasis voor de faciliterende rol (bijvoorbeeld voor communicatiemiddelen, 
benodigdheden Erfgoedmarkt, catering, uitnodigen sprekers, etc.). 

Raming benodigde tijdsinvestering vanuit de gemeente
• Voorbereidingstijd erfgoedplatformbijeenkomsten (ophalen agendapunten, voorbereiding 

bijeenkomsten, verslaglegging, versturen nieuwsbrief): 108 uur per jaar.
• Aanwezigheid erfgoedplatform bijeenkomsten: 27 uur per jaar. 
• Verdere facilitering / advisering van initiatieven voorkomend uit de Erfgoedplatformbijeen-

komsten: 108 uur per jaar.
• Medeorganisatie en aanwezigheid op ‘Erfgoedmarkt’: 72 uur per jaar. 

Totaal 315 uur per jaar.
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Doelen
• Het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed benutten bij het behoud en de verbetering 

van de omgevingskwaliteit.
• Invullen van wettelijke taken volgend uit de Erfgoed- en Omgevingswet.

Toelichting
Om de cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren binnen Katwijk inzichtelijk 
te maken wordt een Erfgoedkaart ontwikkeld. De kaart vormt waardevolle input voor de 
integrale omgevingsvisie en het bijbehorende omgevingsplan waarin het gewenste (ontwikkel)
perspectief voor Katwijk wordt vastgelegd. Aan de Erfgoedkaart en de omgevingsvisie wordt nu 
al gewerkt. Er is echter nog geen analyse van waardevolle erfgoedobjecten, locaties en structu-
ren beschikbaar.

Invulling en rolverdeling
• In kaart brengen van waardevolle erfgoedobjecten, locaties en structuren, met bijzondere 

aandacht voor de objecten, locaties en structuren behorende bij de verbindende erfgoedthe-
ma’s uit deze visie. Weergave op de Erfgoedkaart.

• Bepalen waardering en ontwikkelperspectief (wettelijk beschermd, in stand houden, (her-)
ontwikkelen) en verankeren in de Omgevingsvisie.

• Beschikbaar maken Erfgoedkaart en omgevingsvisie via een uitnodigende website.
• De gemeente voert bovenstaande activiteiten in samenwerking uit met (een vertegenwoor-

diging van) de inwoners van Katwijk. O.a. door gebruik te maken van het Erfgoedplatform. 
Ten behoeve van kennisuitwisseling wordt samengewerkt met Erfgoed Leiden en omstre-
ken.

Indicatieve planning
Eind 2017- begin 2019.

Raming benodigde tijdsinvestering vanuit de gemeente
Totaal 750 uur.

Actielijn 2: Inzichtelijk maken en verankeren van erfgoed 
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Doel
Duurzaam gebruik stimuleren een leegstand tegengaan. 

Toelichting
Om monumenten toekomstbestending te maken en duurzaam gebruik mogelijk te maken, 
zetten we in op het bevorderen van duurzaamheidsmaatregelen en leegstandbestrijding 
(herbestemmingsbeleid). 

Invulling en rolverdeling 
• Team erfgoed en team ruimte van de gemeente werken nauw samen om te anticiperen op 

de (toekomstige) leegstand van monumenten. Monumenteigenaren en de gemeente onder-
houden contact en werken samen om herbestemmingsprocessen te faciliteren.

• De gemeente stelt in samenwerking met de gemeenschap een kerkenvisie op om te 
bepalen hoe in de toekomst zal worden omgegaan met monumentale kerkgebouwen. 

• Monumenteneigenaren kunnen bij de gemeentelijke subsidieadviseur terecht voor gemeen-
telijke en landelijke regelingen voor duurzaamheidsmaatregelen en instandhouding. De 
gemeente ontsluit informatie hierover op haar website en via het Erfgoedplatform. 

• Daarnaast verstrekt de gemeente informatie over duurzaamheidsexperts voor advies op 
maat. 

• Ten behoeve van kennisuitwisseling wordt samengewerkt met Erfgoed Leiden en omstre-
ken.

Indicatieve planning
Vanaf eind 2017

Raming benodigde tijdsinvestering vanuit de gemeente
• Anticiperen op leegstand en faciliteren van herbestemmingen door team erfgoed en 

ruimte: Doorlopende kerntaak.
• Opstellen kerkenvisie: 300 uur. 
• Contact met monumenteneigenaren over subsidies voor instandhouding en verduurzaming 

van monumenten en doorverwijzen naar duurzaamheidsexperts: 100 uur per jaar. 
 
Totaal 400 uur.

Actielijn 3: Duurzaam behoud van het onroerend erfgoed
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Overzicht erfgoedprojecten Katwijk5.

Het projectenoverzicht geeft lopende erfgoedprojecten en projectideeën weer. De gemeente is 
primair verantwoordelijk voor de projecten die voortvloeien uit de wettelijke taken. Voor de 
uitvoering van de overige ideeën – die zijn ingebracht tijdens de participatiebijeenkomsten 
in de aanloop naar deze erfgoedvisie – ligt het initiatief bij het Erfgoedplatform. Deelnemers 
maken zelf een keuze voor projecten die zij willen oppakken. Omdat de huidige lijst van 
projectideeën tot stand is gekomen vóór vaststelling van deze erfgoedvisie, zijn nog betrekke-
lijk weinig projecten specifiek gericht op de verbindende erfgoedthema’s. Bij de uitvoering van 
de projectideeën zal daarom steeds bekeken worden hoe de koppeling met deze thema’s kan 
worden gemaakt. 

Aan welke projecten de gemeente zal bijdragen, wordt beoordeeld aan de hand van onder-
staand toetsingskader. 

Toetsingskader gemeente
De gemeente wil zo veel mogelijk erfgoedprojecten met een maatschappelijke meerwaarde 
helpen tot een succes te brengen. Mogelijk wordt er echter meer van de gemeente gevraagd 
dan de beschikbare capaciteit toestaat. In dat geval wil de gemeente op een zo transparant 
mogelijke manier beslissen welk projectidee prioriteit krijgt.
 
Selectiecriteria hiervoor zijn:
• Het projectidee toont aan overtuigend maatschappelijke meerwaarde te hebben door bij te 

dragen aan één of meer doelstellingen op het gebied van: 
• Samenleving & cultuur. 
• Omgevingskwaliteit.
• Economie & Toerisme.

• De bijdrage komt overeen met gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
• Het projectidee wordt breed gedragen door initiatiefnemers en/of organisaties in Katwijk.
• Het projectidee heeft aandacht voor één of meerdere verbindende erfgoedthema’s.
• Het projectidee is concreet, helder en realistisch.
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Lopende Erfgoedprojecten

Project / activiteit Type  
erfgoed

Erfgoed- 
thema

Wie Waar draagt het aan bij?

Samenleving 
& cultuur

Omgevings- 
kwaliteit

Economie & 
toerisme 

Uitwerking visie ‘Romeinen in 
Katwijk’: Verhalennetwerk 
Romeinen in Katwijk

Onroerend 
erfgoed

Romeinen Gemeente, Katwijkse 
Limesgroep, Oudheid-
kundige verenigingen, 
Katwijk Marketing

X X X

Uitwerking visie ‘Romeinen 
in Katwijk’: Koppeling 
Romeinse Limes aan toe-
ristische routes

Onroerend 
erfgoed

Romeinen Gemeente, Provincie, 
Katwijk Marketing X X

Uitwerking visie ‘Romeinen in 
Katwijk’: Realisatie nieuwe 
attracties in kerngebieden 

Onroerend 
erfgoed

Romeinen Gemeente, Oudheid-
kundige verenigingen X X

Uitwerking Erfgoedkaart: 
opnemen van monumen-
ten, cultuurhistorisch 
landschap en archeologi-
sche vindplaatsen 

Onroerend 
erfgoed

Thema  
overstijgend

Gemeente, Erfgoed 
Leiden, Bevolking 
gemeente Katwijk X X

Uitwerking Erfgoedkaart: 
stimuleren kennisontwik-
keling monumenten 

Onroerend 
erfgoed

Thema  
overstijgend

Gemeente,  
monumenteigenaren X X

Organisatie van pu-
blieksmomenten tijdens 
archeologisch veldwerk-
onderzoek

Onroerend 
erfgoed

Thema  
overstijgend

Gemeente, Provincie

X X

Voorlichting restauratie-
beleid en subsidiemoge-
lijkheden ten behoeve 
van verantwoord behoud 
monumenten

Onroerend 
erfgoed

Thema  
overstijgend

Gemeente, Provincie, 
Nationaal Restaura-
tiefonds, Stedelijk 
Vernieuwingsfonds

X X X

Herkenbaarheid monu-
menten vergroten (monu-
mentenschildjes)

Onroerend 
erfgoed

Thema  
overstijgend

Gemeente, ANWB
X X X

Voortzetting jaarlijkse 
Open Monumentendag

Onroerend 
erfgroef

Thema 
overstijgend

Comité Open Monu-
mentendag Katwijk, 
Gemeente, Landelijke 
organisatie OMD

X x X
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Project / activiteit Type  
erfgoed

Erfgoed- 
thema

Wie Waar draagt het aan bij?

Samenleving 
& cultuur

Omgevings- 
kwaliteit

Economie & 
toerisme 

Centralisatie, catalogi-
sering en digitalisering 
historisch fotoarchief

Roerend 
erfgoed

Thema 
overstijgend

Gemeente
X

Versterken en vindbaar-
heid monumentale plek-
ken (bv parken, tuinen, 
begraafplaatsen etc.) en 
koppelen aan Erfgoed-
kaart

Onroerend 
erfgoed

Thema  
overstijgend

Gemeente

X X X

Inventarisatie waardevolle 
dorpsgezichten/gebieden 
en landschappen

Onroerend 
erfgoed

Thema  
overstijgend

Gemeente, Oudheid-
kundige verenigingen X X

Dorpsgezichten en 
landschappen een plek 
geven binnen ruimtelijke 
planvorming (borgen in 
beleid)

Onroerend 
erfgoed

Thema  
overstijgend

Gemeente, Provincie, 
Erfgoed Leiden

X

Voorlichting erfgoed: nieuws-
brief doelgroep monu-
menteneigenaren

Onroerend 
erfgoed

Thema  
overstijgend

Gemeente
X

Voorlichting erfgoed overkoe-
pelend: Artikelenreeks over 
archeologie in de Katwijk-
sche Post (promo-tiedoel-
einden)

Onroerend 
erfgoed 

Thema  
overstijgend

Gemeente,  
Katwijkse Post

x

Uitwerking diverse pro-
jecten conform convenant 
behoud cultuurhistorische 
waarden in de duinen

Onroerend 
erfgoed

Thema  
overstijgend

Gemeenten Katwijk, 
Wassenaar, Den Haag, 
duinwaterbedrijf Dunea 
en Staatsbosbeheer

X X
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Project / activiteit Type  
erfgoed

Erfgoed- 
thema

Wie Waar draagt het aan bij?

Samenleving 
& cultuur

Omgevings- 
kwaliteit

Economie & 
toerisme 

Uitwerking visie ‘Romeinen 
in Katwijk’: realisatie pro-
duct-markt-combinaties 
voor Romeinse producten 
& Erfgoedkaart

Onroerend 
erfgoed

Romeinen

X X X

Kennisontwikkeling en 
-deling van archeologisch 
erfgoed op gebied van pu-
blieksbereik, voorlichting 
en educatie

Onroerend 
erfgoed

Thema over-
stijgend

Gemeente, Provincie, 
Erfgoed Leiden, Oud-
heidkundige vereni-
gingen

X

Ambities regionale Om-
gevingsvisie betreffende 
regionaal archeologisch 
erfgoed uitwerken in 
concrete projecten

Onroerend 
erfgoed

Thema over-
stijgend

Gemeente, Provincie, 
Erfgoed Leiden

X X

Monumenten verduurza-
men

Onroerend 
erfgoed

Thema over-
stijgend

Gemeente, NRF, RCE X X
Projecten duurzaamheids-
beleid verbinden aan 
Erfgoed

Onroerend 
erfgoed

Thema over-
stijgend

Gemeente
X X

Duurzame invulling 
toeristisch-economische 
functies bij herbestem-
ming gebouwd erfgoed

Onroerend 
erfgroef

Thema over-
stijgend

Gemeente, Onderne-
mers X X

Koppeling Erfgoedkaart 
met historisch fotoarchief 

Roerend 
erfgoed

Thema over-
stijgend

Gemeente X
De historische informatie 
over belangrijke culturele 
onderwerpen ontsluiten 
t.b.v. educatie, integratie, 
toerisme etc.

Divers Thema over-
stijgend

Gemeente, Erfgoed 
Leiden en omstreken, 
musea, cultuurhisto-
rische verenigingen, 
Universiteit leiden

Projectideeën
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Project / activiteit Type  
erfgoed

Erfgoed- 
thema

Wie Waar draagt het aan bij?

Samenleving 
& cultuur

Omgevings- 
kwaliteit

Economie & 
toerisme 

Inventariseren en docu-
menteren immaterieel 
erfgoed (zoals lokale 
dialecten en verhalen) en 
koppelen aan lopende of 
toekomstige projecten 

Immaterieel 
erfgoed

Thema over-
stijgend

Initiatiefnemers vanuit 
de bevolking, Universi-
teiten X X

Aanleg ligplaatslocaties 
varend erfgoed

Roerend 
erfgoed

Visserij Gemeente, Onder-
nemers, Historische 
verenigingen (Katwijker 
Motor)

X X X

Uitwerking ruimtelijke 
aspecten ‘Varend Erf-goed’ 
op erfgoedkaart en in 
omgevingsplan

Onroerend 
erfgoed

Visserij Gemeente, Onderne-
mers. Katwijker Motor X X

Lopende projecten vanuit 
afdeling Kunst en Cultuur 
gemeente koppelen aan 
erfgoedprojecten

Divers Thema over-
stijgend

Gemeente

X x x

Opstellen kerkenvisie 
(zie tevens actielijn 3)

Onroerend 
erfgoed

Geloof, 
Oorlog en 
wederop-
bouw

Gemeente, Kerken, 
Eigenaren X X

Herziening oude reden-
gevende omschrijvingen 
monumenten ten behoeve 
van verbetering procedure 
omgevingsvergunningen

Onroerend 
erfgoed

Thema over-
stijgend

Gemeente

x x

Wederopbouwgebieden en 
Wederopbouwpanden in-
ventariseren, waarderen, 
selecteren en beschermen

Onroerend 
erfgoed

Thema over-
stijgend

Gemeente, Rijk

x x
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Vigerend beleidBIJLAGE:

De gemeente Katwijk heeft haar wettelijke taken uitgewerkt en vastgelegd in de onderstaande 
beleidsinstrumenten. Deze wettelijke taken volgen uit de Erfgoedwet, de wet op de ruimte-
lijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De laatste twee 
wetten zullen naar verwachting tussen 2019 en 2021 opgaan in de nieuwe Omgevingswet. 

Monumentenzorg & Archeologische Monumentenzorg
• Erfgoedverordening gemeente Katwijk 2016.

Archeologische Monumentenzorg
• Paraplu(facet)bestemmingsplan Archeologie 2009.
• Toelichting bij de onderdelen van het archeologiebeleid van de gemeenten Katwijk (en 

Noordwijk, Teylingen, Noordwijkerhout, Lisse, en Hillegom). 
• Toelichting bij de Archeologische Verwachting- en Beleidskaarten van de gemeenten 

Katwijk (en Noordwijk, Teylingen, Noordwijkerhout, Lisse, en Hillegom) & de archeologi-
sche vindplaatsen catalogus van de gemeente Katwijk.   

• De Archeologische Verwachtings- en Beleidskaarten van de gemeente Katwijk. 
• Richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de gemeente Katwijk.
 
Monumentenzorg
• Verordening op de Monumentencommissie.
• Subsidieregeling monumenten 2014.
• Verordening Stimuleringsleningen Monumenten.
• Criteria voor toekenning subsidies uit de Monumentenreserve.
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Colofon

Een uitgave van
Gemeente Katwijk
Postbus 589
2220 AN Katwijk ZH
Telefoonnummer: (071) 406 50 00
Email: info@katwijk.nl 
Internet: www.katwijk.nl 

Met medewerking van
Bureau BUITEN
www.bureaubuiten.nl

Vormgeving
Amber Valk-van Raalten
www.amberdsgn.nl
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