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Hoe zorg je ervoor dat erfgoed, en archeologisch erfgoed in het bijzonder, wordt meegewogen bij de ruimtelijke opgaven?

13 januari 2021



Hoe zorg je ervoor dat archeologisch  erfgoed wordt meegewogen bij de ruimtelijke opgaven?

• 13:45-14:00 Inloop

• 14:00-14:20 Welkom en introductie 

Heleen van Londen, moderator

• 14:20-14:40 Het Oer-IJ. Inspiratiebron en kans bij ruimtelijke ontwikkelingen

Rik de Visser, Vista Landschapsarchitectuur en stedenbouw

• 14:40-15:00 Het Oer-IJ als archeologische schatkamer

Rob van Eerden, Provincie Noord-Holland

• 15:00-15:10 pauze

• 15:10-15:30 Sporen in de archeologie

Jerry Huisman, ProRail

• 15:30-15:50 Paneldiscussie met gelegenheid tot vragen stellen

• 15:50-16:00 Afsluiting
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Het stroomgebied                                                   vandaag zichtbaar door hoogteverschil

Benutten, beleven en beleid
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Foto: https://www.saeftinghe.eu/nl/landschap

en-historie/het-water
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Velserbroek 89: grafheuvel 

(bronstijd). Foto: Linda 

Therkorn (UvA)



Velserbroek 89: begraving in 
grafheuvel (bronstijd). Foto: 
Linda Therkorn (UvA



Hoe zorg je ervoor dat archeologisch erfgoed wordt meegewogen bij de ruimtelijke opgaven?

• Benutten: wat heeft de archeologie te bieden?

• Voor bewoners, specifieke groepen (scholen, toeristen)

• Voor ruimtelijke kwaliteit

• Voor de ontwikkelaar

• Beleven: Het zit er wel, maar ik zie het niet

• Visualisaties

• Betekenis van een plek

• Ervaren van geschiedenis

• Beleid: 

• Wie doet wat? Wat moet, wat mag?

• Bovenal wat is mijn ambitie? Hoe weeg ik de waarde die bewoners geven aan erfgoed?

• Wat is er nodig om  mijn rol goed op te pakken?
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Het doel is van vandaag te inspireren met voorbeeldprojecten
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Sprekers:

Rik de Visser, Vista Landschapsarchitectuur en stedenbouw

Rob van Eerden, Provincie Noord-Holland

Jerry Huisman, ProRail

Assendelft, site Q  1981,  

vroege ijzertijd

Foto: Linda Therkorn



paneldiscussie: vragen via de chat  
10 Titel van deze presentatie

Velserbroek 93
Foto: Ursula Hendrichs
Universiteit van Amsterdam




