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De Erfgoedwet in de praktijk: Betere bescherming van kunst,
monumenten en archeologie?
Donderdag 25 januari 2018, van 10.15 - 17.30 uur
Locatie: Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11 te Leiden
Op 1 juli 2016 trad de Erfgoedwet in werking. Deze wet heeft als doel een integraal
beschermingsbeleid voor al het Nederlandse Erfgoed te formuleren. Uitgangspunt van de wet is
dat bestaande beschermingsniveaus gehandhaafd worden en waar mogelijk verbeterd. Doel van
de studiedag is om anderhalf jaar na de inwerkingtreding van de Erfgoedwet stil te staan bij de
belangrijkste vragen en onduidelijkheden waarmee het erfgoedveld worstelt. Biedt de nieuwe
Erfgoedwet inderdaad betere bescherming? Welke onvoorziene problemen treden op in de praktijk?
Welke bepalingen zijn onvoldoende duidelijk en vereisen nadere uitwerking?
Om de belangrijkste veranderingen, ervaringen en vragen over de nieuwe Erfgoedwet te
inventariseren, organiseert de Universiteit Leiden in samenwerking met advocatenkantoor Stibbe
en het Centre for Global Heritage and Developmenten met steun van het Leids Universiteits Fonds
een studiedag waarin professionals uit diverse vakgebieden (monumenten, archeologie, kunst) hun
kennis bundelen. Daarnaast blikken de deelnemers vooruit op de te voorziene wisselwerking van de
Erfgoedwet met de in te voeren Omgevingswet.
De bescherming van cultureel erfgoed is bij uitstek een discipline-overschrijdend werkgebied. Vandaar
dat gekozen is voor een multidisciplinaire opzet waarin archeologen, juristen, planologen, architecten,
kunsthistorici en andere betrokkenen hun inzichten en kennis over de veranderingen onder de nieuwe
Erfgoedwet bundelen. We hopen met deze studiedag niet alleen een momentopname van de nieuwe
Erfgoedwet te maken, maar ook bij te dragen aan de doorontwikkeling van de adequate bescherming
van ons culturele erfgoed.

Bij ons leer je de wereld kennen

De studiedag bestaat uit een plenair deel, interactieve werkgroepen en een afsluitende synthese met
paneldiscussie.
Prof. mr. Tom Barkhuysen, hoogleraar staats- en bestuursrecht bij de Universiteit Leiden en partner/
•
advocaat bij Stibbe te Amsterdam
•
Mr. Machteld Claessens, advocaat bij Stibbe te Amsterdam
•
Dr. Gerrit Dusseldorp, onderzoeker bij de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden
•
Mr.Chantal Hakbijl, voormalig projectleider Erfgoedwet bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
Karel Loeff, oprichter Karel Loeff Architectuurhistorie, Monumentenadvies.nl en directeur
•
Erfgoedvereniging Heemschut
•
Mr. dr. Katja Lubina, Grant officer van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit
Leiden
Prof. dr. Jan Kolen, hoogleraar landschapsarcheologie en cultureel erfgoed bij de Faculteit der Archeologie
•
van de Universiteit Leiden, wetenschappelijk directeur van het Centre for Global Herritage.
•
Drs. Patrick van Mil, directeur Stedelijk Museum Alkmaar, o.m. voormalig directeur Erfgoed Delft, zakelijk
directeur Stedelijk Museum Amsterdam
•
Mr. dr. Jelle Nijland, universitair Docent bij de afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden
•
Mr. Leonard de Wit, hoofd strategie & Internationaal bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Het congres richt zich voornamelijk op degenen die vanuit hun werkzaamheden betrokken zijn bij de
bescherming van het cultureel erfgoed: (rijks)musea, beheerders van de rijkscollectie, (amateur)archeologen,
belangenorganisaties, professionals in de erfgoedsector, gemeenten, provincies en de Rijksoverheid.

Programma
10.15-10.45 uur:
10.45-11.00 uur:
11.00-11.30 uur:
11.30-12.00 uur:
12.00-13.30 uur:
13.30-14.45 uur:

14.45-15.15 uur:
15.15-16.45 uur:

Vanaf 16.45 uur:

(Inloop), koffie/thee
Opening door dr. Martijn Sanders (dagvoorzitter)
Algemene inleiding over de nieuwe Erfgoedwet - mr. Chantal Hakbijl
Inleiding thema’s werkgroepen aan de hand van casussen door mr. Leonard de Wit
Lunch
Drie parallelle complementaire werkgroepen: wettelijke realiteit en/vs praktijk
- Roerend/kunst prof.mr. Tom Barkhuysen, Drs. Patrick van Mil
- Archeologie prof. dr. Jan Kolen, dr. Gerrit Dusseldorp en mr.dr. Jelle Nijland
- Monumenten door mr. Machteld Claessens en Karel Loeff
Koffie/thee
Plenair
- Terugkoppeling uit de drie werkgroepen door de werkgroepleiders (30 minuten)
- De balans van de dag door prof. dr. Jan Kolen en mr.dr. Katja Lubina (30 minuten)
- Discussie o.l.v. dagvoorzitter dr. Martijn Sanders (30 minuten)
Afsluitende borrel

Prijs
€50,- (vrij van btw), inclusief lunch, koffie/thee en borrel.
De eerste 40 studenten kunnen gratis deelnemen!

voor meer informatie
www.paoleiden.nl/
+31 71 527 8666

