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Onderwerp: 

Intentieverklaring plaatsing Romeinse limes op de Werelderfgoedlijst 

Kennisnemen van: 
Het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om de intentieverklaring te tekenen. Het 
college geeft hiermee aan te streven naar plaatsing van de Romeinse limes, de noordgrens van het 
Romeinse Rijk, op de Werelderfgoedlijst. 

Inleiding: 

De Romeinse Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk, is de grootste lineaire archeologische structuur 
in Europa. De limes loopt in Nederland langs de Rijn door de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-
Holland en in Duitsland door de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Rheinland Pfalz en verder. De 
Romeinse Limes behoort voor een deel al tot het Unesco werelderfgoed, maar het Nederlandse deel en 
bovengenoemd Duits deel nog niet. In 2011 is het Nederlandse deel geplaatst op de voorlopige lijst van het 
Werelderfgoed. Met een eventuele plaats op de Werelderfgoedlijst krijgt het Nederlandse deel van de 
Romeinse Limes officieel internationale allure. In dit kader is de betrokken overheden gevraagd zich uit te 
spreken middels een intentieverklaring. Op 14 januari heeft het college van burgemeester en wethouders 
besloten om de intentieverklaring te tekenen. 

De ondertekening van de intentieverklaring staat gepland op 27 januari 2014 te Leiden. Wethouder Van 
Tuijl zal deze namens het college tekenen, in het bijzijn van de verantwoordelijke wethouders van alle 
gemeenten langs de limes, de gedeputeerden van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en de 
minister. 

Kernboodschap: 

Het college heeft besloten de intentieverklaring voor de plaatsing van de Romeinse limes op de 
Werelderfgoedlijst te ondertekenen. De intentieverklaring heeft als doel dat de betrokken overheden de 
betrokkenheid bekrachtigen en de intentie uitspreken om samen te werken aan het verkrijgen van de 
Werelderfgoedstatus voor de Romeinse Limes in Nederland. De Werelderfgoedstatus betekent erkenning 
van het Romeins erfgoed in Nederland, en het Woerdens erfgoed in het bijzonder. Het zal leiden tot een 
vergroting van het toeristisch potentieel van het gebied. Deelname van Woerden aan de plaatsing op de 
Werelderfgoedlijst sluit aan bij de profilering van Woerden als gemeente met een Romeinse verleden 
(Merkpaspoort Woerden - Historisch Hart). In het kader van de voorgenomen plaatsing op de 



Werelderfgoedlijst is subsidie beschikbaar gesteld voor publieksactiviteiten op zes locaties in Nederland, 
waaronder in Woerden (Woerden limesknooppunt). De ondertekening van de intentieverklaring heeft geen 
financiële gevolgen. Voor meer informatie: zie het collegevoorstel. 

Vervolg: 

De volgende stap is het opstellen van een nominatiedossier, waarin een onderbouwing wordt gegeven van 
de waarde van het erfgoed, evenals een managementplan waarin wordt omschreven hoe het erfgoed 
behouden, beschermd en beheerd zal worden. 

De nominatie heeft binnen Woerden alleen betrekking op archeologisch Rijksmonument Castellum Laurium 
in de binnenstad. In dit gebied geldt vanwege de Rijksbescherming al een strikt regime, dat uitgaat van 
behoud in situ, dus in de bodem zelf. Het geldende regime zal naar verwachting de bescherming voldoende 
waarborgen voor het verkrijgen van de Unesco-status. 

Het nominatiedossier zal aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Het definit ieve dossier 
zal worden aangeboden aan de minister. Het kabinet besluit vervolgens over aanbieding van het 
nominatiedossier aan het Werelderfgoedcomite van Unesco. De aanbieding van het dossier aan het 
Werelderfgoedcomite zal plaatsvinden tussen 2016 en 2025. Het besluit over plaatsing op de 
Werelderfgoedlijst wordt door het Werelderfgoedcomite genomen. 

Bijlagen: 

1. Collegevoorstel intentieverklaring plaatsing Romeinse limes op Werelderfgoedlijst (13B.00789) 
2. Concept intentieverklaring (13.027000) 
3. Romeinse terreinen (13i.05337) 
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Onderwerp: 

Werelderfgoednominatie Romeinse Limes 
 
 

 
 

Advies: 
 
1. in te stemmen met het voordragen van het archeologisch Rijksmonument Castellum Laurium in de binnenstad 
van Woerden als onderdeel van de Unesco bescherming. 
2. niet in te stemmen met het voordragen van het omliggende, zuidelijke deel van de binnenstad  als onderdeel 
van de Unesco bescherming. 
3. met inachtneming van bovenstaande punten in te stemmen met de inhoud van de concept intentieverklaring 
en bijgevoegde reactie te versturen. 
4. wethouder Cor van Tuijl te machtigen de definitieve  intentieverklaring namens het college te ondertekenen. 
5. in te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief en deze aan te bieden aan de raad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paraaf  team-manager:   Begrot ingsconsequent ies  NEE 

 
 

B.  en W. d.d. :14/01/2014   
        

Besluit 14-07-2014:  Akkoord 

 
Por te feu i l lehouder:  
-  

wethouder Van Tui j l  

 
 
 



 
 
 
Inleiding:  
 
De Romeinse Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk, is de grootste lineaire archeologische structuur 
in Europa. De limes loopt in Nederland langs de Rijn door de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland 
en in Duitsland door de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Rheinland Pfalz en verder. De Romeinse 
Limes behoort voor een deel al tot het Unesco werelderfgoed, maar het Nederlandse deel en 
bovengenoemd Duits deel nog niet. In 2011 is het Nederlandse deel geplaatst op de voorlopige lijst van het 
Werelderfgoed. Met een eventuele plaats op de Werelderfgoedlijst krijgt het Nederlandse deel van de 
Romeinse Limes officieel internationale allure. In dit kader is de betrokken overheden gevraagd zich uit te 
spreken middels een intentieverklaring. Aanvullend is gevraagd welke terreinen de gemeente Woerden 
voordraagt voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst. 
 
 
Bevoegdheid:   
 
Het col lege is bevoegd om bele id op te ste l len ter  bescherming van archeologische 
waarden b innen de gemeente Woerden. Het  nog op te s te l len nominat iedoss ier  zal  aan 
de raad voorgelegd worden.  
 
 
Beoogd effect:   
 
De intentieverklaring heeft als doel dat de betrokken overheden de betrokkenheid bekrachtigen en de 
intentie uitspreken om samen te werken aan het verkrijgen van de Werelderfgoedstatus voor de Romeinse 
Limes in Nederland. De Werelderfgoedstatus betekent erkenning van het Romeins erfgoed in Nederland, en 
het Woerdens erfgoed in het bijzonder. Het zal leiden tot een vergroting van het toeristisch potentieel van het 
gebied. 
 
 
 
 
Argumenten:   



 
1.1 Door deelname van Woerden aan de plaatsing op de Werelderfgoedlijst deelt Woerden in de vergroting 

van het toeristisch potentieel van het gebied. 
 

1.2 Deelname van Woerden aan de plaatsing op de Werelderfgoedlijst sluit aan bij de profilering van 
Woerden als gemeente met een Romeinse verleden. 
Woerden draagt sinds de vernieuwing van de binnenstad (project Hoochwoert) actief uit dat het een rijk 
Romeins verleden heeft, recentelijk door indiening van het plan Woerden Limesknooppunt. De inzet 
heeft de gemeente landelijke bekendheid gegeven op dit gebied en trekt bezoekers, zowel naar de stad 
als naar het buitengebied. 

 
1.3  In de praktijk zal de opname op de Werelderfgoedlijst in dit gebied nauwelijks gevolgen hebben voor 

ontwikkelingen 
In dit gebied geldt vanwege de Rijksbescherming al een strikt regime, dat uitgaat van behoud in situ, 
dus in de bodem zelf. Het geldende regime zal naar verwachting de bescherming voldoende 
waarborgen voor het verkrijgen van de Unesco-status. 

 
2.1  Voordracht van het zuidelijk deel van de binnenstad zal een zware beperking vormen voor 

ontwikkelingen in dit gebied 
Unesco-bescherming zelf legt geen eisen op aan de ontwikkeling, maar de betrokken overheden zullen 
in het op te stellen nominatiedossier zelf moeten aangeven hoe zij de genoemde terreinen  willen 
beschermen. Bescherming van archeologische resten in situ is het uitgangspunt. Ontwikkelingen zullen 
in dat geval alleen doorgang kunnen vinden als deze de archeologische resten niet of minimaal 
verstoren. Indien bouwplannen niet zodanig aangepast kunnen worden, dat hieraan voldaan kan 
worden, kunnen deze in principe geen doorgang vinden. Veiligstellen van archeologische waarden door 
middel van archeologisch onderzoek, waarna het gebied vrijgegeven kan worden ter ontwikkeling, is 
doorgaans geen mogelijkheid. Dit is een zware maatregel in een gebied waar vanuit de ruimtelijke 
ordening veel druk op ligt.  

 
2.2  Het sluit beter aan bij het gemeentelijk archeologiebeleid om het zuidelijk deel van de binnenstad niet 

voor te dragen ter Unesco-bescherming. 
Conform de gemeentelijke archeologische beleidskaart kunnen ontwikkelingen in principe doorgang 
vinden. Behoud in situ is niet perse nodig. Er kan ook gekozen worden voor veiligstellen van 
archeologische informatie en vondsten door middel van archeologisch onderzoek.  

 
2.3  Het is beter om een plan bij het Werelderfgoedcomite in te dienen dat haalbaar is met minder terreinen,  

dan een voorstel met meer terreinen dat in de praktijk niet kan worden nagekomen. 
 
3.1 Verduidelijking  van artikel 6 conform de bijgevoegde reactie naar de provincie is raadzaam vanwege de 

onduidelijkheid die de huidige formulering oproept. 
 
4.1 Cor van Tuijl is als wethouder archeologie verantwoordelijk voor beleid op het gebied van de 

bescherming van het archeologisch erfgoed van Woerden. 
 
 
 
 
Kanttekening:  
 
2.1 Een voordracht van het zuidelijk deel van de binnenstad voor Unesco-bescherming laat zien dat er een 
grote ambitie is bij de gemeente Woerden om het Romeins erfgoed te beschermen. 
 
 
 
Financiën:   
 
n.v.t. 
 
 
Uitvoering:  
 
De volgende stap is het opstellen van een nominatiedossier, waarin een onderbouwing wordt gegeven van 
de waarde van het erfgoed, evenals een managementplan waarin wordt omschreven hoe het erfgoed 
behouden, beschermd en beheerd zal worden. Dit wordt aangeboden aan de minister. Het kabinet besluit 
vervolgens over aanbieding van het nominatiedossier aan het Werelderfgoedcomite van Unesco. Het 
Werelderfgoedcomite besluit vervolgens over plaatsing op de Werelderfgoedlijst. 
 



 
Communicat ie /  Website:   
 
Na het collegebesluit wordt dit bekend gemaakt door middel van een persbericht. De gemeenteraad wordt 
geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. 
Naar aanleiding van de ondertekening wordt het in samenwerking met de andere betrokken overheden naar 
de pers gecommuniceerd. Na de ondertekening wordt dit op het persoverleg toegelicht en vermeld op de 
infopagina. 
 
 
Ondernemingsraad:  
 
n.v.t. 
 

 
Samenhang met eerdere besluitvorming:  
 
Op 28 mei 2013 heeft het college van B&W besloten in het kader van Woerden Limesknooppunt  
het Uitwerkingsplan Woerden Limesknooppunt op te stellen en uit tot uitvoering te brengen in 2013 en 2014 
(13A.00499).Hiertoe heeft het Rijk en de provincie subsidie beschikbaar gesteld in het kader van de 
Uitvoeringsagenda publieksbereik Romeinse limes en met het oog op de bovengenoemde plaatsing op de 
Werelderfgoedlijst. Op 30 mei 2013 heeft de gemeente Woerden het Uitwerkingsplan Woerden 
Limesknooppunt ingediend. 
 
 
 
Bij lagen:  
 

1.  br ief  provinc ie Utrecht  over concept intent ieverk lar ing Werelderfgoednominat ie 
Romeinse L imes, corsanummer 13 .027000 

2.  voors tel  react ie aan provinc ie op concept  in tent ieverk lar ing,  13i .05336  
3.  kaart met  de terre inen in Woerden waarvan de provinc ie opname op de 

Werelderfgoedl i js t  voorste l t ,  13i.05337  
4.  raads informat iebr ief ,  14R.00002  
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NUMMER - REFERENTIE 

UW BRIEF VAN - DOORKIESNUMMER 06-11715221 
uw NUMMER - E MAILADRES tamar.leene@provincie-utrecht.nl 
BIJLAGE 2 O N D E R W E R P Concept intentieverklaring 

Werelderfgoednominatie Romeinse 
Limes 

Geacht college , 

In 2011 is de Romeinse Limes door het kabinet geplaatst op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed. Voormalig 
staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft de provincies gevraagd om het nominatiedossier voor de plaatsing voor te 
bereiden. Sindsdien zijn de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland in samenwerking met de RCE aan 
de slag gegaan met het voorbereiden van deze nominatie en parallel daaraan het vergroten van het 
publieksbereik. 

Vanwege de essentiële rol in de bescherming van de Romeinse Limes hebben wij het afgelopen jaar ingezet op 
het betrekken van gemeenten bij dit nominatieproces. In alle drie de provincies zijn bestuurlijke tafels 
georganiseerd om met de betrokken gemeenten, mogelijk ook met u, te praten over de betekenis van 
Werelderfgoed en het nominatieproces. Het belangrijkste signaal uit deze bijeenkomsten is dat de aanwezige 
gemeenten een eventuele plaatsing van delen van de Limes op de Werelderfgoedlijst positief waarderen en 
graag dit proces met ons aangaan. Tijdens de bestuurlijke tafels is in het bijzonder gesproken over het 
opstellen van een intentieverklaring. Door de aanwezige gemeenten is aangegeven dat een gezamenlijke 
verklaring een toegevoegde waarde heeft en verbindend kan werken. Daarom is afgesproken dat een concept 
intentieverklaring zal worden opgesteld en dat deze aan u zal worden voorgelegd. 

In opdracht van de drie provincies heeft Vijverberg Juristen een concept intentieverklaring opgesteld. Deze 
conceptintentieverklaring treft u in de bijlage aan. 

Planning 
Wij streven ernaar om in januari deze verklaring samen met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
mevrouw dr. M. Bussemaker, te ondertekenen. Hiervoor zouden wij graag vóór 12 november 2013 alle reacties 
van de betrokken gemeenten ontvangen, zodat wij deze kunnen verwerken en uiterlijk begin december de 
definitieve tekst van de verklaring aan u kunnen toesturen. 

PHWlNCIfc-UJKfcüHI.NL 

Mobiliteit, Economie en Cultuur 
Archimedeslaan 6 
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 
T 030-2589111 



Wat vragen wij u? 
Graag vernemen wij uw reactie op de intentieovereenkomst. U kunt uw reactie op deze intentieovereenkomst 
voor 12 november 2013 sturen naar: 

Mw. Tamar Leene 
Archimedeslaan 6 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 
Tamar.leene@provincie-Utrecht.nl 

Graag vernemen wij daarbij ook of en wie namens uw gemeente de intentieverklaring mogelijk ondertekenen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Tamar Leene, programmamanager Limes namens de provincies 
Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland (+31302583621). 

Met vriendelijke groet, 

namens Mariëtte Pennarts (gedeputeerde provincie Utrecht), Annemieke Traag (gedeputeerde provincie 
Gelderland), Han Weber (gedeputeerde provincie Zuid-Holland) en Cees van 't Veen (directeur van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), 

Tamar Leene, 
Programmamanager Limes 

Bijlagen: 
• concept intentieverklaring Werelderfgoednominatie Romeinse Limes 
• document Veelgestelde vragen Werelderfgoednominatie Romeinse Limes 

2 



CONCEPT INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES 

Prelude 
De Romeinse Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk, is de grootste lineaire archeologische 

structuur in Europa. Een indrukwekkend restant van dit verleden is de Nedergermaanse Limes met 

forten, schepen, wegen en burgerlijke nederzettingen. De limes loopt langs de Rijn door de provincies 

Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en in Duitsland door de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen 

en Rheinland Pfalz. De historische en actuele waarde van dit grensoverschrijdende erfgoed is groot. 

De Limes beschermde eens het noordelijke deel van het omvangrijke Romeinse Rijk. Nu doorsnijdt de 

Limes landsgrenzen en verbindt landen en culturen. 

De Romeinse Limes behoort voor een deel al tot het Unesco werelderfgoed, maar het Nederlandse 

deel nog niet. In 2011 is het Nederlandse deel van de Romeinse Limes geplaatst op de voorlopige lijst 

van het Werelderfgoed. Met een eventuele plaats op de Werelderfgoedlijst krijgt het Nederlandse deel 

van de Romeinse Limes officieel internationale allure. Het betekent erkenning en zal leiden tot een 

vergroting van het toeristisch potentieel van het gebied. 

Met deze intentieverklaring willen de overheden op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau hun 

betrokkenheid bekrachtigen en hun intentie uitspreken dat zij willen samenwerken aan het verkrijgen 

van de Werelderfgoedstatus voor de Romeinse Limes in Nederland 



Concept intentieverklaring Werelderfgoednominatie Romeinse Limes 

Intentieverklaring van Rijk, provincies en gemeenten ten behoeve van de nominatie van de 

Nederlandse Limes (als onderdeel van de Frontiers of the Roman Empire) voor plaatsing op de 

UNESCO-Werelderfgoedli jst 

Ondergetekenden: 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw J . Bussemaker, handelend als 

bestuursorgaan, 

hierna te noemen: minister van OCW, 

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

gedeputeerde voor Cultuur, , 

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

gedeputeerde voor Cultuur, 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

gedeputeerde voor Cultuur, , 

hierna tezamen te noemen: provincies, 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bunnik, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Buren, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

de wethouder voor cultuur, , 



Burgemeester en Wethouders van de gemeente Duiven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groesbeek, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de wethouder voor cultuur , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Houten, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lingewaard, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Millingen aan de Rijn, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nederbetuwe, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de wethouder voor cultuur, , 



Burgemeester en Wethouders van de gemeente Overbetuwe, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijnwaarden, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijnwoude, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ubbergen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorschoten, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de wethouder voor cultuur, , 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoeterwoude, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de wethouder voor cultuur, , 

hierna tezamen te noemen: gemeenten, 

minister van OCW, provincies, gemeenten allen tezamen te noemen: partijen, 

Gelet op 

het streven van Nederland en Duitsland (en in het bijzonder de Duitse deelstaten (Nordrhein-

Westfalen en Rheinland-Pfalz) om het Nederlandse en (het in genoemde Duitse deelstaten liggende) 

Duitse deel van de Romeinse Limes toe te voegen aan het bestaande werelderfgoed van de Frontiers 

of the Roman Empire, 



Overwegende dat 

het Nederlandse deel van de Romeinse Limes een erfgoed van uitzonderlijke waarde is; 

het Nederlandse deel van de Romeinse Limes in april 2011 geplaatst is op de voorlopige lijst 

Werelderfgoed; 

Nederland en Duitsland in 2012 verklaard hebben bereid te zijn om zich in gezamenlijkheid in 

te spannen om te komen tot plaatsing van de (Nederlandse/Duitse) Romeinse Limes op de 

UNESCO-Werelderfgoedlijst; 

het Nederlandse deel van de Romeinse Limes onderdeel is van een groter Europees cultureel 

erfgoed, de Frontiers of the Roman Empire, waarvan sommige delen reeds de status van 

werelderfgoed hebben en andere delen in een vergevorderd stadium van nominatie zijn; 

de Romeinse Limes een lijnvormige structuur is die veel mensen en gebieden verbindt; 

partijen met de voorbereiding van de nominatie van het Nederlandse deel van de Romeinse 

Limes een bijdrage willen leveren aan de plaatsing van de gehele Frontiers of the Roman 

Empire op de Werelderfgoedlijst van Unesco; 

partijen een bijdrage willen leveren aan het behouden en beschermen van de Romeinse 

Limes voor toekomstige generaties; 

voor de te nomineren terreinen van het Nederlandse deel van de Romeinse Limes het 

zogenaamde behoud in situ vereist is; 

de plaatsing van het Nederlandse deel van de Romeinse Limes tevens een positieve 

uitstraling kan hebben op de sociale en economische ontwikkeling van de Limesregio's; 

een groot draagvlak voor de nominatie gewenst is; 

partijen hun intenties met betrekking tot (de voorbereiding van) de nominatie van het 

Nederlandse deel van de Romeinse Limes wensen vast te leggen; 

Handelend met respect voor de zelfstandige positie die elk van de partijen kent, 

Verklaren het volgende: 

Artikel 1: doel 
Partijen hebben de intentie om gezamenlijk een nominatiedossier voor het Nederlandse deel van de 

Romeinse Limes op te stellen en afspraken te maken over de wijze waarop partijen samenwerken. 

Artikel 2: draagvlak 
Partijen zullen zich inspannen het draagvlak voor de nominatie zo groot mogelijk te maken. 

Artikel 3: voor te dragen terreinen 

1. Provincies en gemeenten zullen in overleg de terreinen van het als werelderfgoed te 

nomineren Nederlandse deel van de Romeinse Limes in gezamenlijkheid voorstellen aan de 

minister. 



2. Juridische besluiten of maatregelen die in het kader van de nominatie eventueel nodig zijn 

voor (een deel van) de in het eerste lid bedoelde terreinen, zullen uitsluitend worden genomen 

wanneer de bij die terreinen betrokken overheden hier overeenstemming over bereiken. 

3. Provincies zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor het opstellen van het nominatiedossier 

voor het Nederlandse deel van de Romeinse Limes en het aanbieden hiervan aan de minister. 

Artikel 4: de wijze waarop partijen samenwerken 
Het nominatiedossier wordt volgens de in de bijlage opgenomen besluitvormingsstructuur voorbereid. 

Artikel 5: mensen en middelen 
1. Provincies stellen in ieder geval voor de periode tot en met 2015 in gelijke delen de financiële 

middelen beschikbaar die noodzakelijk zijn voor het opstellen van het nominatiedossier van 

het Nederlandse deel van de Romeinse Limes, met een maximum van €100,000 per 

provincie. 

2. Partijen stellen de capaciteit (fte.) beschikbaar die in de eigen organisatie nodig is om 

uitvoering te geven aan de afspraken in deze verklaring. 

Artikel 6: siteholderschap 
Provincies hebben de intentie na plaatsing van het Nederlandse deel van de Romeinse Limes op de 

Werelderfgoedlijst van Unesco, zorg te dragen voor het siteholderschap. De precieze vorm zal worden 

uitgewerkt in het Managementplan dat onderdeel uitmaakt van het nominatiedossier. 

Artikel 7: juridische gevolgen 
Deze intentieverklaring is niet rechtens afdwingbaar. 

Artikel 8: looptijd en tussentijdse beëindiging. 
1. Deze intentieverklaring treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en eindigt 

op het moment dat het Nederlandse deel van de Romeinse Limes wordt geplaatst op de 

Werelderfgoedlijst van Unesco of zoveel eerder of later als partijen tussentijds overeenkomen. 

2. Partijen kunnen te allen tijde uittreden uit deze intentieverklaring door dit schriftelijk kenbaar te 

maken aan de gedeputeerde Cultuur van de provincie Utrecht. 

3. Wanneer een partij uittreedt of overweegt uit te treden, beraden de overige partijen zich over 

de gevolgen daarvan. 



Bijlage: besluitvormingsstructuur 

behorend bij artikel 4 van de Intentieverklaring Nederlandse Romeinse Limes Werelderfgoednominatie 
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TOELICHTING BIJ DE INTENTIEVERKLARING WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES 

Algemeen: de Romeinse Limes en haar bijzondere waarde 
De Romeinse Limes is de grens van het Romeinse Rijk: de grootste lineaire archeologische structuur 

in Europa, lopend van Engeland tot aan de Zwarte Zee. Het Nederlandse deel van de Romeinse 

Limes beslaat grofweg de zone Arnhem-Wijk bij Duurstede-Utrecht-Katwijk. In de Romeinse tijd 

maakte deze zone deel uit van de Romeinse Provincie Germania Inferior (Neder-Germanië). Vandaar 

dat ook wel van de Nedergermaanse Limes gesproken wordt. 

Bijzonder aan het Nedergermaanse deel van de Romeinse Limes is het sterk conserverende karakter 

van de ondergrond door een combinatie van een hoge zuurgraad en een hoog grondwaterpeil. 

Daardoor zijn unieke vondsten bewaard gebleven, zoals schepen; het hout van forten, wegen, 

kadewerken etc. Daarnaast zijn volledig bewaarde Romeinse wapens (speren, zwaarden) gevonden 

en houten schrijftabletten met ingekraste boodschappen. Er is veel hout uit de Romeinse tijd 

teruggevonden, wat betekent dat datering van de restanten en voorwerpen tot op het jaar nauwkeurig 

mogelijk is. Deze precieze chronologie is van geweldig belang gebleken in de historiografie van het 

Romeinse Rijk als geheel. 

In de opbouw van de Nedergermaanse Limes is sprake van 'antiek watermanagement': de fortenreeks 

beweegt mee met de zich telkens verleggende lopen van de Rijn. Die verwevenheid met het water en 

de specifieke lokale natuurlijke hulpbronnen maken dat het Nederlandse deel binnen het geheel van 

de Limes een heel specifieke positie inneemt en een wezenlijke en interessante bijdrage geeft aan de 

variatie die de Romeinse Limes als geheel kenmerkt 

mm (*#»graR8! 

Romeinse Rijk 

/ 

Vrij Germania 

De Limes in Europa De loop van de Romeinse Limes in Nederland 

Onderdeel van een groter geheel: Frontiers of the Roman Empire 
Verschillende delen van de Romeinse Limes hebben op dit moment de Werelderfgoedstatus. De muur 

van Hadrianus in Groot Brittannië is het eerste deel van de Limes dat in 1987 op de Werelderfgoedlijst 



is geplaatst. In 2005 is een deel van de Duitse Limes daar aan toegevoegd, in 2008 gevolgd door een 

deel van de Schotse Limes (Antonine Wall). Samen vormen deze delen de zogenaamde 

werelderfgoedsite "Frontiers of the Roman Empire". Andere landen, waaronder Hongarije en 

Oostenrijk, zijn op dit moment bezig met nominatievoorbereidingen om ook hun deel van de Romeinse 

Limes toe te voegen aan de bestaande werelderfgoedsite "Frontiers of the Roman Empire". 

Plaatsing op de voorlopige lijst Werelderfgoed 

De Commissie Herziening voorlopige lijst Werelderfgoed adviseerde in 2010 positief over het voorstel 

van de drie provincies om de Nederlandse Limes op de voorlopige lijst Werelderfgoed te plaatsen. De 

verantwoordelijk Staatssecretaris heeft in april 2011 dit advies opgevolgd (brief aan Tweede Kamer 

d.d. 4 april 2011, referentie 278501). Daarmee heeft de Nederlandse Limes een plek verworven op de 

lijst erfgoederen van uitzonderlijke en universele waarde, die in aanmerking komen om vanuit 

Nederland te worden voorgedragen voor plaatsing op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. 

Nominatie van de Nederlandse Limes is vanuit internationaal perspectief een logische stap: het dicht 

het gat dat nu bestaat tussen Hadrian's Wall en de Obergermanische en Raetische Limes . 

Een internationale nominatie 

Nederland wil samen met Duitsland het Nedergermaanse deel van de Romeinse Limes voordragen. 

Hiermee wordt het bestaande "gat" gedicht tussen afzonderlijke delen van de Limes die reeds de 

Werelderfgoedstatus hebben. In februari 2012 heeft staatssecretaris Zijlstra aan zijn Duitse collega's 

een brief gestuurd waarin hij voorstelt de nominatie van dit gezamenlijke erfgoed samen op te pakken. 

Vanuit de betrokken deelstaten en de Bondsregering is hier inmiddels positief op gereageerd. 

Geografische begrenzing van het beoogde Werelderfgoed 

Het Nederlandse deel van de Romeinse Limes is een aaneengesloten archeologische zone die in 

Nederland de loop van de Oude Rijn volgt. Binnen deze zone bevinden zich terreinen met onder 

andere forten, wachttorens, delen van de Limesweg. Voor (de voorbereiding op) de nominatie zal 

gezamenlijk een selectie worden gemaakt van terreinen die worden voorgedragen voor nominatie tot 

Unesco Werelderfgoed. Het zal daarbij gaan om een verzameling van losse terreinen (en niet om een 

aaneengesloten zone) die in gezamenlijkheid de unieke waarde van de het Nederlandse deel van de 

Limes aantonen. 

Essentieel is dat de archeologische waarden van de terreinen die worden voorgedragen voor 

nominatie tot Unesco Werelderfgoed nog in de grond aanwezig zijn (behoud in situ). Daarnaast zijn 

belangrijke criteria de aanwezigheid van voldoende draagvlak en draagkracht voor het behoud van de 

geselecteerde terreinen op de lange termijn. De inzet op het vergroten van de beleefbaarheid en in 

het bijzonder de toeristische potentie richt zich wel op de bredere zone van de Romeinse Limes. In dit 



kader wordt met erfgoedpartners gewerkt aan de uitvoering van de agenda Publieksbereik Romeinse 

Limes (januari 2013). 

Besluitvormingsstructuur 
Het nominatiedossier wordt volgens de in de bijlage opgenomen besluitvormingsstructuur voorbereid 

(artikel 4). De Stuurgroep Limes is het bestuurlijk overleg waarin de drie Limesprovincies 

samenwerken. Daarin is ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - in een adviserende rol -

vertegenwoordigd. Vanuit deze stuurgroep wordt de Werelderfgoednominatie voorbereid. De 

stuurgroep zal het nominatiedossier aan de minister aanbieden. Uiteindelijk beslist het kabinet het 

nominatiedossier wel of niet aan het Werelderfgoedcomité van Unesco aan te bieden. 

Om gevolg te kunnen geven aan artikel 3 uit de verklaring worden, ter voorbereiding op het bestuurlijk 

overleg in de Stuurgroep Limes, per provincie met de betrokken Limesgemeenten zogenaamde 

bestuurlijke tafels georganiseerd. De stukken voor de bestuurlijke tafels worden in het ambtelijk 

Limesoveheg voorbesproken. In dit ambtelijke Limesoverleg zijn alle Limesgemeenten 

vertegenwoordigd. Deze laatste overlegstructuur heeft een frequentie van 2 tot 3 maal per jaar. 

Draagvlak 
Artikel 2 bepaalt dat partijen zich zullen inspannen het draagvlak voor de nominatie zo groot mogelijk 

te maken. Het is immers van belang om ook kennisinstituten, erfgoedinstellingen en andere 

maatschappelijke organisaties bij het opstellen van het nominatiedossier te betrekken. 

Kennisinstituten en leidend Romeins Archeologen hebben zich verenigd in de Werkgroep Nederrijnse 

Limes. De partners betrokken bij het publieksbereik en de Romeinse Limes hebben zich verenigd in 

de stichting Romeinse Limes Nederland (de opvolger van de LIG). Zowel de Werkgroep Nederrijnse 

Limes als de Stichting Romeinse Limes Nederland zullen worden geconsulteerd bij het opstellen van 

het nominatiedossier. Tot slot is het van belang om maatschappelijke partners zoals LTO en 

waterschappen te betrekken bij het opstellen van het nominatiedossier. 

De processtappen 
Het proces om te komen tot de Werelderfgoedstatus bestaat globaal uit vier stappen: 

1. de plaatsing op de voorlopige lijst; 

2. het opstellen van een nominatiedossier en het aanbieden van dit dossier aan de minister; 

3. het aanbieden van het nominatiedossier door het kabinet aan het Werelderfgoedcomité van 

Unesco; 

4. het besluit van het Werelderfgoedcomité van Unesco over het wel of niet plaatsen van het 

Nederlandse (en Duitse) deel van de Romeinse Limes op de Werelderfgoedlijst. 

Het is mogelijk dat het Werelderfgoedcomité alvorens een besluit over plaatsing te nemen bepaalde 

aanbevelingen doet, die moeten worden opgevolgd om genomineerd te kunnen worden. De 

ondertekenende partijen oordelen in gezamenlijkheid over eventuele aanbevelingen van Unesco; het 



bijbehorende besluit over het al dan niet opvolgen van deze aanbevelingen wordt vastgesteld door de 

Stuurgroep Limes. 

Nominatiedossier en siteholderschap 
Het doel van deze verklaring is het opstellen van het nominatiedossier en het maken van afspraken 

over de wijze waarop partijen samenwerken (artikel 1). In het nominatiedossier wordt onderbouwd 

waarom het erfgoed mondiaal gezien van onvervangbare en unieke waarde is. Voorts bevat het een 

managementplan waarin wordt omschreven hoe het erfgoed behouden, beschermd en beheerd zal 

worden. Uitgangspunt daarbij is dat de archeologische waarden op de locaties behouden blijven op de 

plek zelf: in situ. 

Voor plaatsing op de voorlopige lijst Werelderfgoed van het Nederlandse deel van de Romeinse Limes 

hebben Rijk en Provincies afgesproken dat de provincies gezamenlijk eindverantwoordelijk zijn voor 

het opstellen van het nominatiedossier (artikel 3, derde lid). Daarbij hebben de provincies aangegeven 

dat zij zorg zullen dragen voor het siteholderschap; een taak die nader ingevuld zal worden in het 

managementplan. Dit is vastgelegd in artikel 6. De siteholder is de partij die zorgt voor het behoud van 

het erfgoed en is aanspreekpunt voor de Rijksoverheid. Ook is de siteholder er (na plaatsing op de 

Werelderfgoedlijst) voor verantwoordelijk dat het behoud van het erfgoed wordt gemonitord en dat 

daar periodiek over wordt gerapporteerd aan Unesco. Dit om er zeker van te zijn dat de 

eigenschappen, op basis waarvan de plek werd genomineerd, bewaard blijven over de jaren. 

Terreinen met een archeologische waarde 
In artikel 3, eerste lid, wordt gesproken over de te nomineren terreinen van de Nederlandse Limes. Uit 

het zogenaamde Statement of Outstanding Universal Value dat voor de Frontiers of the Roman 

Empire is opgesteld en waarin de reikwijdte van het Werelderfgoed (waarbij Nederland zich aansluit) 

is omschreven, blijkt dat het daarbij vooral om militaire en militair aanverwante terreinen gaat. 

Juridische gevolgen 
Plaatsing op de Werelderfgoedlijst is uitsluitend een kwalitatieve erkenning. Nominatie zelf leidt niet tot 

nieuwe regelgeving of beperkingen. Het levert geen extra juridische bescherming op; er wordt ook 

geen afbreuk gedaan aan bestaande rechten en eigendommen. 

Mocht gedurende de voorbereidingen voor de nominatie blijken dat juridische besluiten of 

maatregelen in het kader van de nominatie nodig zijn, kunnen deze uitsluitend met instemming van de 

(bij de terreinen) betrokken provincies en gemeenten genomen worden (artikel 3, tweede lid). 



VEELGESTELDE VRAGEN WERELDERFGOEDNOMINATIE ROMEINSE LIMES 

Wat is een werelderfgoed en wat zijn de gevolgen van een eventuele plaatsing van de Romeinse 

Limes op de Werelderfgoedlijst? Deze en andere vragen over het voornemen om de Romeinse Limes 

als Werelderfgoed voor te dragen, vindt u in dit document. 

Wat is een werelderfgoed? 
Een werelderfgoed is een object, plek of gebied met natuur- en/of cultuurhistorische waarden die 
uniek zijn in de wereld. De UNESCO, de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, 
beschrijft het als volgt: "Een werelderfgoed moet een uitzonderlijke universele waarde hebben, moet 
onvervangbaar en uniek zijn en moet kunnen worden beschouwd als eigendom van de hele wereld". 
Als wereldburgers zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het behoud van onze cultuur en natuur. 
We doen dat voor onszelf, voor elkaar en voorde volgende generaties. 

Waarom werelderfgoed? 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland zijn 
ervan overtuigd dat de Werelderfgoedstatus kansen biedt voor de regio. Met plaatsing op de 
Werelderfgoedlijst zou de Limes worden toegevoegd aan een selectie gebieden die uniek zijn op de 
wereld. De Werelderfgoedstatus biedt wereldwijde erkenning en het betekent waardering voor de 
manier waarop bewoners en gebruikers tot op de dag van vandaag met het gebied zijn omgegaan. In 
andere gebieden blijkt dat plaatsing op de lijst gevoelens van trots en verbondenheid met het gebied 
versterkt. 

Wat zijn de planologische gevolgen van de UNESCO Werelderfgoednominatie? 
Bij het indienen van de nominatie geeft de aanvrager aan voor welke gebieden de UNESCO 
nominatie wordt aangevraagd. Daarbij belooft de aanvrager dat hij deze gebieden wil beschermen en 
hij geeft aan hoe hij dat wil doe en welke instrumenten de aanvraag daarvoor wil inzetten. 
Uitgangspunt daarbij is dat de archeologische waarden op deze locaties behouden blijven op de plek 
zelf. UNESCO zelf kan geen extra regels of wetten maken en kan landen ook niet verplichten dit te 
doen. Wel zal UNESCO de lidstaten er aan houden dat zij het erfgoed ook daadwerkelijk zo 
beschermen zoals in het nominatiedossier beloofd is. 

Om welk gebied/welke gebieden gaat het? 
Nederland sluit aan bij een bestaand Werelderfgoed (Frontiers of the Roman Empire). Op dit moment 
vallen Hadrians Wall, Antonine Wall en een deel van de Zuid-Duitse Limes (Raetische Limes) onder 
het Werelderfgoed. Daarnaast zijn Oostenrijk en Hongarije vergevorderd in het nominatieproces. 
Voor dit werelderfgoed is al een Statement of Outstanding Universal Value (SoOUV) opgesteld, 
waarin de reikwijdte van het Werelderfgoed is omschreven. Omdat Nederland en een stukje Duitsland 
zich aansluiten bij dit bestaande werelderfgoed, sluiten zij zich aan bij dit Statement. Daaruit blijkt dat 
het vooral om militaire en militair aanverwante terreinen gaat. 

Om te bepalen welke terreinen mogelijk de Werelderfgoedstatus krijgen, is in het onderzoek van 
Vestigia een definitie opgenomen van de Limes die aansluit bij de SoOUV en is gekeken welke 
terreinen (in Nederland) passen binnen deze SoOUV. In het totaal gaat het daarbij om 119 terreinen. 



Voor deze terreinen is nog niet gekeken of behoud ook op de lange termijn mogelijk is, of dat er 
andere belangen spelen waardoor dit behoud niet mogelijk is. Dit is dan ook de eerste slag die zal 
moeten worden gemaakt. Op basis van de lijst die dan overblijft, zal worden gekeken hoe we tot een 
goede selectie voor het nominatiedossier komen. Daarbij kan het ook nog zo zijn dat we het met 
elkaar er over eens worden dat een terrein dat nu niet op de lijst van 119 staat zou moeten worden 
toegevoegd. 

Zijn de tussenliggende gebieden tussen de terreinen straks ook beschermd? Wat zijn de 
gevolgen voor gebieden die straks niet de UNESCO Werelderfgoedstatus hebben? 
In het nominatiedossier wordt heel duidelijk op de kaart aangegeven om welke gebieden het gaat en 
op welke wijze we die gebieden willen beschermen. Voor die gebieden zal UNESCO de lidstaat 
houden aan de toezeggingen die zijn gemaakt bij het indienen van het nominatiedossier. Voor 
gebieden die niet zijn opgenomen in het nominatiedossier, heeft de Werelderfgoedstatus geen 
invloed/zal UNESCO lidstaten niet aanspreken. 

Is er voor gebieden die we willen opnemen in het Nominatiedossier extra bescherming nodig? 
Een deel van de terreinen heeft al de Rijksmonumentenstatus (29). Die zijn dus feitelijk al beschermd. 
Voor terreinen die nog niet de monumentenstatus hebben, zal in het proces om te komen tot een 
nominatiedossier worden bekeken of we die terreinen willen opnemen en wat we dan moeten doen 
voor een goede bescherming. Omdat draagvlak een essentiële voorwaarde is (zowel voor UNESCO 
als voor de provincies) is het uitgangspunt dat we dit proces in samenspraak doorlopen. 

Wordt de regeldruk zwaarder? Krijgen burgers te maken met meer procedures? 
UNESCO legt zelf geen regels op, maar de terreinen moeten wel een goede bescherming hebben om 
in aanmerking te komen. 

Zijn er ook kansen? 
Er is een relatief klein deel beschermd straks, maar de hele zone kan erop meeliften. Ervaringen in 
andere werelderfgoederen leren dat de Werelderfgoedstatus een positieve uitstraling heeft op het 
toerisme. Werelderfgoederen worden ook vaker genoemd in internationale (reis)boeken. UNESCO 
verwacht wel dat er in het gebied voldoende voorzieningen zijn voor toeristen en dat er voldoende 
faciliteiten zijn voor voorlichting over het gebied, ook om te waarborgen dat toeristenstromen in goede 
banen geleid blijven. 

Het werelderfgoed/abel kan worden gebruikt als marketing instrument in breed internationaal verband 
en is een uniek middel om het gebied en producten daaruit te promoten. Dat gebeurt nu in Duitsland 
ook al, regio's gebruiken het UNESCO-logo terwijl niet de hele regio UNESCO Werelderfgoed is, maar 
slechts een gedeelte. De nabijheid van een gebied met de Werelderfgoedstatus kan bijdragen aan 
een gunstig vestigingsklimaat. 

Is er straks niet een te kleine selectie die aan onze SoOUV voldoet om nog echt in aanmerking 
te komen voor de status, moeten we er niet voor zorgen dat er genoeg terreinen mee doen? 
Kwaliteit gaat boven kwantiteit, maar natuurlijk is het wel zo dat een flinke selectie laat zien dat we er 
ook echt voorgaan. 



 

Romeinse terreinen in de binnenstad van Woerden. Het voorstel is om terrein 16.916 (Rijksmonument 
Castellum Laurium, gelegen ter plaatse van de Petruskerk) voor te dragen. Het voorstel is om terrein 
2.204 (zuidelijk deel binnenstad) niet voor te dragen. (Bron kaart: Alkemade 2010). 


